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RELATÓRIO & CONTAS 2010 
 
 
Nos termos estabelecidos pelas normas estatutárias, mencionam-se sucintamente os mais 
relevantes factos em 2010. 
 
Não obstante o contexto económico-financeiro desfavorável, a actividade do Clube manteve-se a 
níveis elevados, atingindo 688 eventos, em 87 modalidades, com a participação de cerca de 
30.000 participantes. 
 
Em 2010, o Clube Millenniumbcp dedicou uma especial atenção à dinamização de actividades que, 
de uma ou de outra forma, pudessem ser mobilizadoras de interesses partilhados por significativas 
parcelas dos associados e, em simultâneo, que permitissem abarcar o território nacional. Neste 
contexto, o Futsal foi eleito como uma importante âncora para a mobilização de vontades, 
designadamente nos associados na situação de activos  integrados na linha da frente (Sucursais). 
Assistimos a uma verdadeira animação nas diversas regiões, tendo participado na melhoria da 
satisfação dos associados integrados nas várias dezenas de Equipas. Potenciámos interacções 
entre as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e as restantes regiões do país, incluindo as 
Ilhas, acompanhando a par o jogo das "Estrelas do Millennium" promovido pela Rede Comercial.  
 
Servir os nossos associados,  foi uma vez mais considerado essencial, não descuidando a 
consolidação e o  desenvolvimento das actividades promovidas em anos anteriores e,  
paralelamente, tendo  bem presente a enorme importância de continuar a melhorar a infraestrutura 
de apoio às actividades realizadas por cada uma das Secções. Nesta última vertente, 
concretizámos ao longo do ano as seguintes iniciativas: 
 

Disponibilização de novas funcionalidades no Site e reforço da sua capacidade tecnológica;  
Tratamento do inquérito distribuído aos nossos associados e identificação de novas  
necessidades; 
Actualização da base de dados dos nossos associados, viabilizando uma melhor comunicação, 
designadamente com os reformados, via email; 
Arranque da newsletter electrónica; 
Adaptação da  contabilidade ao Sistema de Normalização Contabilística e consequente 
descontinuação do POC; 
Ajustamentos na aplicação de controlo orçamental; 
Cumprimento da legislação em vigor relativamente à higiene e segurança no trabalho; 
 

Estamos conscientes ter desenvolvido acções visando melhorar a comunicação com os nossos 
interlocutores, racionalizar os processos de trabalho dos Colaboradores, reduzir custos de 
funcionamento  e incorporar valor no serviço que disponibilizámos aos associados. 

 
 

NOVAS INSTALAÇÕES NO PORTO 
 
A Delegação do Clube no Porto tem, desde Julho, novas instalações na Rua de Sá da Bandeira, 
135, mais conhecidas por Cave do Rialto, e que poderão ser utilizadas nas actividades das áreas 
desportiva, cultural e de lazer e tempos livres. A pequena cerimónia de inauguração, realizada em 
Dezembro, constou de uma apresentação histórica do local, dado tratar-se de um local que foi, 
entre os anos 50 e 70, inspirador de homens e mulheres das artes e das letras da cidade do Porto: 
o Café Rialto. Como elementos de rara beleza, e que constituem património da cidade, este 
espaço tem três murais de pintura a fresco dos artistas Dordio Gomes e Guilherme Camarinha. E 
no final, ouvimos a excelente actuação dos nossos amigos do MilFados que quiseram participar 
nestes momentos de convívio e, com esmerado rigor, nos deliciaram com os fados de seu 
repertório.  
Agradecemos ao CAE a oportunidade que nos deu para usarmos este excelente espaço e também 
à DAP que soube projectar com competência a sua adaptação às características do nosso Clube.  
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ORÇAMENTO – PREPARAÇÃO E CONTROLO ORÇAMENTAL 
 
Num contexto de aperto orçamental, o Clube teve o engenho e arte de conseguir transferir  
recursos para as actividades eleitas como fundamentais, através da redução de custos de 
funcionamento, executando  reengenharia de processos, captando novos fornecedores e 
identificando outras fontes de receitas que um Clube com a nossa  dimensão naturalmente pode 
captar, sendo exemplos disso alguns protocolos firmados com outros agentes económicos.  
  
 
INFORMÁTICA 
 
Em Abril,  introduziu-se o "Login" na homepage (Número Sócio + Pin). 
 
Nos Benefícios, foram criadas as seguintes subcategorias: 
     - "Parques de Estacionamento", em Automóveis/Motociclos. 
     - "Joalharia", em Moda; 
     - "Artes Gráficas/Design", em Diversos. 
 

Em Junho, inseriu-se o botão "Farmácias" na homepage redireccionando para as requisições 
digitais. 

 
SITE 
 
Durante 2010, o site registou mais de 275.127 entradas, o que corresponde a uma média diária de 
754 visitas, ou seja, mais 40% do que em 2.009, com 2.938.984 páginas visitadas, mais 33% do 
que em 2.009 e cerca de 20.900  inscrições on-line (20.551 em 2009) nas diferentes áreas de 
Lazer, Cultura e Desporto.  
 
O Website do Millenito continuou a merecer a atenção dos nossos Associados mais jovens, 
embora com menor número de entradas (7.086) do que em 2.009 (15%), mas mais páginas 
visitadas, 69.999 (+57%), que também participaram, através do site juvenil, em Concursos e Jogos 
Formativos (Passatempo de Carnaval, Curso de Painting e Jogo das Cerejas), nos Clubes de 
Férias e nas Aulas de Música.  
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
O quadro de Pessoal era, no fim do ano, o seguinte: 
 

- Henriqueta Sousa 
- João Rosas 
- Jorge Teles 
- José Carlos Leitão Pinto 
- José Mário Rodrigues 
- Maria de Lurdes Gonçalves 
- Maria Leonor Teixeira 
- Rui Abrantes 

 
e avençados: 
 

- Adriano Lopes 
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- Jorge Dias 
- Manuel Oliveira 
- Martins Ascensão 
- Nuno Vieira 

 
Coordenador Nacional da Área Administrativa: 
 

- Mário Henrique Rodrigues. 
 
 
A área de Benefícios manteve-se activa com a celebração de parcerias em diversas áreas. 
 
O número de sócios no final do ano atingiu 38.210, sendo 13.387 efectivos. 
 
 
CONTAS 
 
A solvabilidade do Clube é confortável, dado o Capital Próprio e os saldos de Depósitos e Caixa   
representarem, respectivamente, cerca de 75% e 61% do Activo Total. 
Por outro lado, cerca de 70% do montante de Fornecedores reporta-se aos protocolos negociados 
com Health Clubs, com a devida correspondência em saldos Devedores. 
O investimento nos eventos nas áreas cultural e desportiva cifraram-se, respectivamente, em € 
305.221,48 e € 300.531,66. 
O Activo Fixo Bruto cifra-se em € 217.552,50 e encontra-se reintegrado a 80%. 
O total dos Encargos com Pessoal atinge € 115.140,99, 10% abaixo do valor do ano anterior. 
A Provisão para Impostos Directos foi reduzida em € 7.500,00. 
As Reintegrações do exercício representam € 15.778,88. 
Os Impostos indirectos pagos montam a € 85.018,79. 
A facturação do Cartão Galp Frota ascendeu a € 3.417.234,33, montante superior em 12% ao do 
ano anterior.  
O Resultado Liquido é de € 1.190,97. 
 
 
Finalmente, cumpre agradecer ao Conselho de Administração Executivo a dotação que permitiu o 
funcionamento do Clube. 
 
 
 
Lisboa, 27 de Maio de 2 011 
 
           A Direcção 
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Balanço em 31 de Dezembro de 2010             Unidade: €    
 

RUBRICAS   

ACTIVO   

Activo não Corrente   

Activos Fixos Tangíveis (1) 41.469,56

Outros Activos Financeiros   

Activos por Impostos Diferidos   

Sub-Total 41.469,56

    

Activo Corrente   

Inventários (2) 95.156,93

Adiantamentos a Fornecedores   

Estado e Outros Entes Públicos 539,05

Accionistas / Sócios   

Outras contas a Receber 253.678,37

Diferimentos 18,89

Activos não Correntes detidos para Venda   

Caixa e Depósitos Bancários 603.384,96

Sub-Total 952.778,20

Total do Activo 994.247,76

  

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO   

Capital Próprio   

Capital Realizado 660.619,84

Reservas Legais   

Outras Reservas 582,00

Resultados Transitados 79.448,79

Ajustamento em Activos Financeiros   

    

Resultado Líquido do Período 1.190,97

Interesses Minoritários   

Total do Capital Próprio 741.841,60

    

Passivo   

Passivo não Corrente   

Provisões 2.500,00

Outras Contas a Pagar   

Sub-Total 2.500,00

    

Passivo Corrente   
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Fornecedores 185.847,46

Adiantamentos de Clientes   

Estado e Outros Entes Públicos 3.809,24

Accionistas / Sócios   

Financiamentos Obtidos   

Outras Contas a Pagar 60.249,46

Diferimentos   

Sub-Total 249.906,16

Total do Passivo 252.406,16

Total do Capital Próprio e do Passivo 994.247,76

  

Contabilista: Tecla da Conta, Lda. - José Neca - TOC nº 28455 

  

1) - Valor liquido  

2) - Valor liquido de imparidades: 98,950,88 - 3,433,95 
 
                                                                                                           
 
 
 
Demonstração de Resultados em 31 de Dezembro de 2010                               Unidade: €     
 

RENDIMENTOS E GASTOS   

    

Vendas e Serviços Prestados 1.213,00 

Subsídios à Exploração 800.000,00 

Ganhos / Perdas Imputados de Subsidiárias, associadas e emp. conj   

Variação nos Inventários da Produção   

Trabalhos para a Própria Entidade   

Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas -1.179,85 

Fornecimento e Serviços Externos -814.822,13 

Gastos com o Pessoal -115.140,99 

Imparidade de Inventários (perdas / reversões)   

Imparidade de Dívidas a Receber (perdas / reversões)   

Provisões (aumentos / reduções) 7.549,17 

Imparidade de Activos não Depreciáveis / Amortizáveis (perdas / reversões)   

Aumentos / Reduções de Justo Valor   

Outros Rendimentos e Ganhos 220.811,10 

Outros Ganhos e Perdas -85.018,79 

    

Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos 13.411,51 

    

Gastos / Reversões de Depreciação e de Amortização -15.778,85 
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Imparidade de Activos Depreciáveis / Amortizações (perdas / reversões)   

    

Resultado Operacional, antes de gastos de Financiamento e Impostos -2.367,34 

    

Juros e Rendimentos Similares Obtidos 4.019,12 

Juros e Gastos Similares Suportados -163,07 

    

Resultado Antes de Impostos 1.488,71 

    

Imposto Sobre o Rendimento do Período -297,74 

    

Resultado Líquido do Período 1.190,97 
 
 
 
 
SECCIONISTAS 
   

   

Administrativa / Financeira Administrativa José Sousa Miranda 

Administrativa / Financeira Informática Nuno Alves 

Cultural Act. Culturais Diversas Francisco Zuzarte / José Sousa Miranda 

Cultural Artes Plásticas Francisco Zuzarte 

Cultural Coro do Clube MBCP Carlos Mega/Firmino Matos/José Teixeira 

Cultural Curso Introdução à Arte José Sousa Miranda 

Cultural Dança Paulo Pereira 

Cultural MilPautas Rogério Waldemar / Carlos Botto 

Cultural Exposições José Sousa Miranda 

Cultural Fotografia Laurindo Almeida 

Cultural Joalharia Maria Áurea / Isabel Oliveira 

Cultural MilCenas Ruaz Ramos 

Cultural MilCordas Rogério Waldemar / Carlos Botto 

Cultural MilFados António Queiroz 

Cultural MilRaízes Iva Vieira 

Cultural Recreativa Francisco Zuzarte / José Sousa Miranda 

Desportiva Açores – Futsal / Karting / Pesca   Rui Branco 

Desportiva Andebol Amadeu Campos  

Desportiva Aquariófilia Jorge Lourenço 

Desportiva Atletismo Fernando Ferreira / Humberto Ferreira 

Desportiva Aventura Humberto Lomba / Pedro Silva 

Desportiva Basquetebol Jorge Ramos /Silvio Silva / Ricardo Paiva 

Desportiva Bowling Isidoro Guerreiro 
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Desportiva Caminhadas José Pereira 

Desportiva Canoagem João Vilaça /  

Desportiva Carros Antigos António Maia Santos 

Desportiva Ciclismo Manuel Rodrigues 

Desportiva Cicloturismo Amadeu Correia 

Desportiva Futebol 7 Nuno Dias Rosas 

Desportiva Futsal Manuel  Morais / Rui Serrão 

Desportiva Golfe Artur Caetano 

Desportiva Health Clubs Fernando Lacerda / João Pereira 

Desportiva Judo Raul Valente 

Desportiva Karate Carlos Rodrigues / Carlos Brandão 

Desportiva Karting Gaspar Couto/ Nuno Miguel Rosa 

Desportiva King Joaquim de Sousa / David Mina 

Desportiva Madeira – Futsal / Pesca / Squash Licínia Castro 

Desportiva Mergulho Autónomo Jorge Lourenço 

Desportiva Mergulho Norte António Cordeiro / Nuno Marques 

Desportiva Montanhismo António Filipe Silva 

Desportiva Motociclismo Aires Pereira 

Desportiva Natação Fernando Lacerda 

Desportiva Natação - Águas Livres João Silva 

Desportiva Orientação Filipe Silva / Jorge Soares 

Desportiva Pesca Manuel  Alves / Francisco Garcia 

Desportiva Pool Anselmo Pinto / Pedro Correia 

Desportiva Ski/Snowboard Manuel Frias 

Desportiva Squash Paulo Kellen 

Desportiva Ténis Fernando Lacerda / Jorge Gil /José Matos 

Desportiva Ténis de Mesa Carlos Leitão Pereira / João Silva 

Desportiva Tiro aos Pratos Rui Valente 

Desportiva Tiro de Precisão Manuel Raposo/Jorge Capitão 

Desportiva Todo-o-Terreno Rui Cardoso 

Desportiva Triatlo Humberto Lomba 

Desportiva Vela Mário Fonseca / Jorge Estorninho 

Desportiva Viseu - Karting Álvaro Cardoso 

Desportiva Voleibol Feminino Maria João  Leite /Jorge Carlos  Pereira 

Desportiva Voleibol Masculino Jorge Carlos Pereira/João Guimarães 

Desportiva Xadrez Mário Marques / Amadeu Correia 

Desportiva Trail Eduardo Amaro Ferreira 

Lazer e Tempos Livres Campos de Férias Rita Conceição 

Lazer e Tempos Livres Astronomia António Pires 

Lazer e Tempos Livres Enofilia Pedro Moreira 

Lazer e Tempos Livres Lazer e Tempos Livres - Norte Eduardo Silva 
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Lazer e Tempos Livres Lazer e Tempos Livres - Sul José Velhinho 

Lazer e Tempos Livres Coleccionismo Nuno Lobo 
 
 
DINAMIZADORES REGIONAIS 
  
Açores               Rui Miguel Melo Branco 
Aveiro               António Manuel Tavares da Silva 
Beja   Manuel Joaquim Góis Custódio 
Braga   Maria Madalena Pereira Costa Barros 
Bragança  Luís Maria Mouro 
Castelo Branco              António Costa Esteves 
Coimbra  André João Oliveira Cardoso 
Évora   João António Tendeiro Pimenta 
Faro   Lúcio Manuel Rita Jeremias 
Guarda               António Manuel Borrego de Almeida 
Leiria   Alexandre Manuel Campos Vieira 
Madeira  Licínia Nunes Castro 
Portalegre  Fernando Carlos Batista Luz 
Santarém  Nuno Miguel Vieira Alves Ferreira 
Setúbal               Elmiro de Jesus Barbeiro 
Viana do Castelo José Luís Torres Lima 
Vila Real  Rosa Adelaide Rodrigues Cardoso 
Viseu                           Álvaro António de Almeida Cardoso 
 
 
 
 
CONTRIBUTO DO CLUBE PARA A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 
- Earth Water - “água socialmente responsável” – incluída no Programa Alimentar Mundial das 
Nações Unidas;  
- Vítimas do terramoto no Haiti – Assistência Médica Internacional (AMI), Cruz Vermelha 
Portuguesa e UNICEF; 
- Recolha de Bens para a Madeira – CTT; 
- Registo de Dadores de Medula Óssea; 
- Vítimas das cheias no Paquistão - Cruz Vermelha Portuguesa; 
- Feira de Natal Taguspark Solidário; 
- UNICEF - Campanha pela Água Potável; 
- Cartões e Presentes UNICEF;  
- Vamos ajudar a Vânia, da Fundação “O Século”; 
- A violência doméstica não pode ser um segredo – Amnistia Internacional; 
- Arte Solidária – obras de arte dos Associados; 
- Vamos ajudar a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas; 
- Professor de Informática para a Unicef – Recrutamento; 
- Vamos ajudar a VIDA NORTE! - Associação de Promoção e Defesa da Vida e da Família; 
- Caminhada Solidária - Casa da Criança de Tires; 
- Vamos ajudar a salvar o João! - Transplante de Medula Óssea; 
- Corrida Sempre Mulher, no Parque das Nações - Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com 
Cancro da Mama; 
- Instituto Português de Sangue e Registo Português de Dadores de Medula Óssea – recolha no 
Taguspark; 
- UNICEF - redes mosquiteiras que salvam vidas; 
- UNICEF - desidratação diarreica; 
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- Espectáculo de Solidariedade  do G. Teatro Infantil Animarte a favor de Francisco Gonçalves - 
tetraplégico; 
- Ajude a CrescerSer;  
- Oferta de Calçado a Carenciados - Bota Minuto; 
- Inst. Português de Sangue - Doação; 
- Livros para Timor Leste; 
- Lisencefalia -  Vamos ajudar a salvar o Leonardo; 
- Entrajuda – Voluntariado na Grande Lisboa. 
 
 
Oferecemos mais de 1.500 bilhetes para a Festa do Circo Natal do Clube a Instituições de 
Solidariedade: Centro de Acolhimento Temporário Lar "Novo Mundo"; Fundação Gil; Fundação o 
Século; Fundação Champagnat; Aldeias SOS; Sociedade São Vicente de Paulo; Fundação Liga; 
Acreditar; Instituto de Apoio à Criança; UNICEF; Crescer Ser; Ajuda de Berço. 

 
Conseguimos apurar donativos no valor total de € 9.075,00, para além de ofertas em géneros e de 
donativos efectuados directamente pelos Associados. 

 
 
 

 
CULTURA 

 
 
CORO DO CLUBE MILLENNIUMBCP 
 
O Coro do Clube MBCP, dirigido pelo Maestro António Leitão, participou durante o ano de 2010 
em 32 concertos / eventos com um total de 1470 participantes, quer em iniciativas do Clube ou 
em convites que lhe foram formulados pelas mais diversas entidades, das quais destacamos as 
Câmaras Municipais com solicitações para fazermos parte das suas agendas culturais.  
Apraz-nos registar que em todos os concertos / eventos onde participámos sempre fomos bem 
recebidos pelos seus representantes e, no final, tivemos palavras de elogio e agradecimento pela 
qualidade da sessão cultural proporcionada. 
Actividade desenvolvida:  
 

 Lisboa - Igreja de S. Domingos - Concerto de Reis, iniciativa do Sindicato dos Bancários 
com a presença de todos os Grupos Corais Bancários; 

 Lisboa - Salão de Festas da Igreja Paroquial da Buraca - Concerto de Abertura da Semana 
da Comunidade;  

 Lisboa - Igreja Paroquial da Buraca – Concerto Espiritual;  
 Lisboa – Salão Nobre do Palácio da Independência – a convite da Sociedade Histórica da 

Independência de Portugal; 
 Alfândega da Fé - Auditório do Centro Cultural – Concerto inserido nas Festas das 

Amendoeiras em Flor; 
 Alfândega da Fé – Igreja Matriz - Solenização da Missa; 
 Riachos – Igreja Paroquial de Riachos – Concerto a convite da Paróquia; 
 Bombarral – Museu Municipal – Pequena intervenção aquando da abertura de uma 

exposição de pintura; 
 Bombarral - Teatro Eduardo Brazão - Concerto a convite da Câmara Municipal; 
 Lisboa - Igreja Paroquial da Ameixoeira - Concerto Espiritual; 
 Lisboa -  Auditório do Colégio S. João de Brito - XVIII Encontro de Coros Bancários; 
 Colares – Igreja Matriz de Colares – Concerto Espiritual a convite da Paróquia de Colares; 
 Vieira do Minho - Auditório Municipal – Concerto inserido na agenda cultural da respectiva 

Câmara; 
 Vieira do Minho – Igreja Matriz – Solenização da Missa; 
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 Mondim de Basto – Igreja Paroquial - Concerto a convite da respectiva Câmara;  
 Mondim de Basto – Igreja Paroquial – Solenização da Missa de Domingo; 
 Lisboa – Igreja de São Domingos -  Concerto de Páscoa (Coros Bancários); 
 Reguengos de Monsaraz - Auditório Municipal – Concerto inserido na 14ª edição da Feira 

do Livro, a convite da respectiva Câmara; 
 Lisboa - Igreja de Santa Isabel -  Concerto Espiritual a convite da Paróquia; 
 Lisboa – Culturgest – Grande Auditório – Concerto comemorativo dos 30 anos do Instituto 

de Formação Bancária; 
 Sabugal - Auditório Municipal – a convite da respectiva Câmara e inserido na sua agenda 

cultural; 
 Sabugal - Igreja Matriz – Solenização da Missa; 
 Vila Velha de Ródão - Auditório da Casa das Artes e Cultura do Tejo – Concerto inserido 

na agenda cultural da Câmara de  Vila Velha de Ródão; 
 Lisboa - Igreja do Convento de S. Domingos de Benfica – Concerto evocativo do patrono 

São Domingos e comemorativo do 36º aniversário do Coro Laudate; 
 Lisboa - Claustros do Mosteiro de São Vicente de Fora – Concerto inserido na 1.ª Mostra 

de Produtos Conventuais; 
 Alfornelos (Amadora) - Igreja S. Francisco de Assis –  Concerto a convite da Paróquia; 
 Vale do Peso - Centro de Dia Nª. Srª. da Luz – A convite da Junta da Freguesia;  
 Vale do Peso - Igreja Paroquial de Vale do Peso -  Solenização da Missa; 
 Lisboa - Igreja de São João de Deus - Concerto Espiritual; 
 Lisboa - Igreja do Beato -   Concerto de Natal; 
 Moura -  Igreja Matriz de São João Baptista – Concerto de Natal, da iniciativa da 

Universidade Sénior de Moura com o apoio da Câmara Municipal; 
 Arruda dos Vinhos – Igreja Matriz – Concerto de Natal inserido na agenda cultural da 

Câmara Municipal.                                                  
  
 
DANÇA 
 
Nas aulas de Tango da Professora Argentina Miriam Nieli, os dançarinos aperfeiçoaram os 
movimentos, dando-lhes mais fluidez, equilíbrio e ritmo. Neste ano, entraram três novos alunos e 
as inscrições para as classes de Lisboa, na Sede do Clube, e no Taguspark,  continuam abertas a 
todos os interessados.  
 
O Tango é considerado uma forma de expressão corporal que oferece muitos benefícios não só ao 
corpo como também ao espírito: força, flexibilidade, conhecimento e convívio com outra cultura, 
tudo isto de uma forma divertida e não cansativa. 
 
 
ESCOLA DE PINTURA  
 
Durante 2010, houve um desenvolvimento natural de diferentes técnicas, que foram recebidas com 
entusiasmo por parte dos alunos. As turmas continuaram, tal como no ano anterior, com quatro 
aulas no Edifício 9 do Taguspark (de Segunda a Quinta ao almoço) e três aulas na Calçada da 
Palma de Baixo (Terças e Quartas à noite e Quartas à tarde). As aulas decorreram num ambiente 
de agradável convívio e aprendizagem. 
 
Foi realizada uma workshop de Técnica Mista, que teve a participação de 11 alunos, número 
máximo comportado pela sala de aulas.  
 
Durante o ano, foram também desenvolvidas e aprofundadas com grande sucesso, as técnicas de 
Retrato, Composição e Técnica Mista (Pastel de Óleo/Acrílico sobre Tela, Lápis de Cor/Caneta 
sobre Papel e Pastas de Relevo/Tinta de Óleo sobre Tela), para além das outras técnicas já 
desenvolvidas em anos prévios, como o Carvão, o Grafite, o Pastel Seco, a Aguarela e a Pintura 
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com Tinta Acrílica, sendo no entanto a técnica de Pintura com Tinta de Óleo, a favorita da maior 
parte dos alunos. 
 
Dentro do horário de aulas, foram criadas temáticas específicas, com exemplificações de Retrato 
ao Vivo, de Perspectiva, de Composição Livre e de Desenho de Movimento, comuns nas Escolas 
de Arte. 
 
O interesse por parte dos alunos tem vindo a ser recorrente, havendo novas inscrições e a 
permanência de alunos desde o início das aulas, em 2003, alguns deles agora artistas 
independentes, que realizam exposições com regularidade e que permanecem nas aulas de modo 
a terem o apoio e troca de impressões necessários à execução dos seus trabalhos. 
 
A exposição anual de Arte do Clube foi realizada em Janeiro de 2011, e representa o resultado dos 
Trabalhos criados pelos alunos durante o ano de 2010. Fica um exemplo duma nova técnica criada 
pelo formador, Mestre Alexandre Caetano, que foi integrada no programa de aulas durante o final 
do ano. 
 
  

EVENTOS CULTURAIS / RECREATIVA 
 
 
NORTE 
 
Teatro: 
- Vai-se Andando – Espectáculo José Pedro Gomes, com encenação de António Feio 
Clube da Comédia:  
- Seis comediantes, Aldo Lima, Bruno Nogueira, Eduardo Madeira, Francisco Menezes, Nilton e 
Óscar Branco: 
- Casa do Lago e Annie de Filipe la Féria, Teatro Nacional S. João, Teatro Carlos Alberto e 
Mosteiro de S. Bento da Vitória, História a Dois de Celso Cleto, Rock you now da Vivonstage. 
Campos de Férias:  
- “Summer Clip”, “Desfrutar” – Porto; “SurfAventura” – Matosinhos; “Centro de Férias da Mata” – 
Góis; “Rilhadas” – Fafe;  
Cinema:  
- A Princesa e o Sapo  
- Alice no Pais das Maravilhas  
- Toy Story 3  
- Gru – O Mal disposto  
- Harry Potter e os Talismãs da Morte  
Dia Mundial da Criança: um dia especial onde pais e filhos se divertiram. O resultado final das três 
sessões deste dia foi um mural cheio de arte e imaginação. 
Circo de Natal: Realizou-se no Porto e em Lisboa mais uma Festa de Natal. Os programas de 
ambos os espectáculos foram concebidos para agradar a todos os associados. Houve um alegre 
convívio entre pessoas de várias gerações e experiências. Afinal uma família é isso mesmo.  

 
SUL 
 
Teatro Infantil:  
- Era uma vez um Dragão e Heidi, do grupo AnimArte – Lisboa. 
Teatro:  
- Uma História a Dois e Sabina Freire, no  Auditório Municipal Eunice Muñoz - Oeiras;  
- Um Violino no Telhado, no Politeama; 
- Não se Ganha, Não se Paga! , no Teatro da Trindade.  
Espectáculos:  
- “Toy Story 3”;  
- “Gru o Maldisposto”;  
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- “Harry Potter e os Talismãs da Morte”;  
- “Otango - The Ultimate Tango Show”, 
- ” Ópera Bufa Quixote - Grupo de Teatro O Bando - Teatro da Trindade”;  
- “Romeu e Julieta- bailado", em  Coimbra, Lisboa, Portimão, Caldas da Rainha, Braga e Porto.  
 
 
OUTROS EVENTOS 
 
Festa de Natal, com Circo, nos Açores, Madeira, Faro, Lisboa e Porto, como já referido. 
Dia Mundial da Criança: "Como Treinares o Teu Dragão", no Cinema Alvaláxia. 
Cursos de Inglês:  London Quest; “CILING” - Cursos de Verão em Inglaterra. 
Campos de Férias:  “Campo Rock” – Coruche; “My Camp - Quinta da Broeira” – Cartaxo; “Herdade 
das Parchanas” – Torrão. 
 
Férias de verão e desportivas:  “Atelier Férias de Verão do Taguspark”; “Casa-Museu Dr. Anastácio 
Gonçalves”, “Grupo de Teatro Infantil AnimArte”, “Centro de Ténis das Olaias” – Lisboa. 
 
Cursos diversos: O Meu Primeiro Curso de História da Arte “Casa-Museu Dr. Anastácio 
Gonçalves”; “Workshop de Técnica Mista”, das aulas de Pintura do Clube –  Lisboa;  Curso de 
Horta Familiar e Poda/Fruteiras/Vinhada, da Academia Tempo Activo – Pontinha; Curso de 
Fotografia Avançado "STUDIO 8a"- Taguspark.   
 
 
EXPOSIÇÕES:  
 
Museu da Presidência da República: Iniciativas da Quadra Natalícia - Natal em Belém ;  25 de Abril 
- Comemoração da Democracia - Palácio de Belém;  
 
 
FOTOGRAFIA 
 
Neste seu primeiro ano de existência, esta recém chegada secção desenvolveu um conjunto de 
acções na área da fotografia, onde participaram associados e seus familiares, das quais 
 salientamos : 

- 1º concurso de fotografia subordinado ao título "Animal Spirits - Estados de ânimo", que para 
além dos prémios do júri, teve ainda uma votação online muito participada a que se seguiram 
exposições no Porto, Tagus Park e Lisboa; 

- várias saídas fotográficas: Regata Milaneza, Quinta de Sto. Inácio, Alberg.Circus 4, em busca da 
lenda da Sra. da Lapa; 

- acções de formação na área da fotografia e cultura visual, cursos especiais no Instituto Português 
de Fotografia, em Lisboa e no Porto, workshops com Nanã Sousa Dias na zona de Lisboa e do 
Porto, workshops "Conhece a tua Máquina" por Augusto da Eira no Porto e em Lisboa e curso de 
fotografia avançado Studio 8; 

- outras iniciativas,  nomeadamente uma newsletter de divulgação de iniciativas no âmbito da 
fotografia, colaboração em eventos de outras associações fotográficas, criação de um espaço de 
diálogo e de exposição virtual no Facebook, reportagem da inauguração da nova sede do Clube no 
Porto e protocolos com entidades de comercialização de produtos fotográficos.   

 
JOALHARIA 
 
NORTE 
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Nas novas instalações do Clube realizou-se uma exposição de jóias, fruto da inspiração e da arte 
das  associadas Dora Folque, Giselle Marques, Graça Viana, Fernanda Mouro Pereira, Maria 
Áurea Serra Martins e Teresa Alves. A exposição esteve aberta de 22 de Novembro a 17 de 
Dezembro, tendo sido muito visitada e apreciada. 
 
SUL 
 
A Secção de Joalharia do Clube Millennium bcp celebrou o seu quinto ano de existência.   
Promovendo visitas guiadas a exposições de joalharia patentes maioritariamente em museus e 
casas da especialidade, alargou a sua actividade para o ensino do ofício, organizando vários 
workshops temáticos nas instalações do Clube, baseados na aprendizagem de técnicas diversas, 
tais como a feitura de esculturas em cera e adornos de feltro, a aplicação de esmalte e laca 
japonesa sobre metais, o recorte de metais e manuseamento de ferramentas de joalharia. 
  
Durante o ano, concretizaram-se os workshops "Técnicas Básicas de Joalharia", contando com a 
presença de cerca de 20 associados, onde as sócias Ana Pimentel e Cristina Dias Ferreira 
participaram como monitoras de "Moldes em cera - Técnicas Avançadas" e "Introdução aos 
Esmaltes". 
  
Programaram-se visitas guiadas a exposições temporárias de jóias de autor - uma na Filthy Rich 
Chiado (Lisboa), intitulada "Os Brilhos e as Cores das Terras de Piazzolla", baseada em jóias e 
artefactos criados por artistas argentinos, e outra no Museu do Oriente, designada por  "Joalharia 
Contemporânea. Do “Al-Andaluz à India" onde se pôde apreciar uma belíssima colecção de feitos, 
com recriações de ornamentos indo-muçulmanos e ibero-muçulmanos, concebidos pela artista 
portuguesa Ana Caldas. 
  
Associados do Clube foram ainda convidados a expor peças da sua autoria em galerias de jóias e 
feiras de artesanato, nomeadamente a "Crafts & Design" do Jardim da Estrela (freguesia da Lapa), 
em Lisboa, visitadas por centenas de pessoas de múltiplas nacionalidades.  Foi ainda facultada 
aos sócios a possibilidade de aderirem a cursos de formação propostos por escolas do ramo - a 
Escola de Joalharia Contacto Directo. 
  
A exposição anual de joalharia, intitulada "Expressões", esteve patente de 29 de Novembro a 10 de 
Dezembro, nas instalações do Tagus Park, com a participação dos artistas: Ana Barreiros, Ana 
Pimentel, Catarina Pinto Magalhães, Cristina Dias Ferreira, Cristina Cardoso, Dulce Ramos, Isabel 
Mouga de Oliveira, Natércia Serra, Luís Miguel Pires e Teresa Pessanha.  
  
 

 
MILCENAS 
 
Todo o ano de 2010 foi dedicado em exclusivo à procura de novos elementos para o nosso Grupo 
Cénico e à retoma dos ensaios da peça “Modernices” da autoria e encenação de Ruaz Ramos, a 
apresentar no início do próximo ano.  
 
Adquiriram-se, finalmente, alguns projectores de luz, cuja técnica de ledes traz novas 
possibilidades para actividades no palco.  
 
Uma peça de teatro é um projecto a longo prazo, nunca inferior a seis meses de trabalho tri-
semanal, o que não se coaduna com uma certa visão existente nos tempos actuais.  
 
Como é muito comum nestes grupos,  sendo a actividade fruto apenas do gosto pelo Teatro, e não 
existindo qualquer outra compensação que não as palmas que possam vir a receber, existem 
sempre ausências provocadas por aspectos da vida particular que se compreendem e não se 
podem evitar.  
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Se nenhum contratempo surgir, pensamos poder levar à cena “Modernices” esperando que os 
sócios e famílias correspondam à expectativa criada em torno da nova peça. Trata-se de uma 
comédia que tenta dar alguns retratos da nossa sociedade actual.  
 
 
MILCORDAS 
 
O MilCordas teve em 2010, entre várias actividades, dois grandes espectáculos que se devem 
realçar pelo seu êxito. 
Um, a 7 de Março, na Lourinhã, a convite do Presidente da Junta de Freguesia, no Dia 
Internacional da Mulher, onde além da sua presença estiveram também o Presidente da Câmara 
Municipal e outras individualidades. Foi um dia memorável com o auditório Maestro Manuel Maria 
Baltazar, completamente cheio. 
Outro, a 2 de Outubro, na gala da ANAC - Associação Nacional dos Aposentados da CGD, no 
auditório da Culturgest, em Lisboa, com cerca de 800 convidados, com a actuação num concerto 
muito bem sucedido. 
Para além destes espectáculos o grupo esteve também envolvido em ensaios de preparação para 
os respectivos acompanhamentos de fados, e ainda em vários estudos na área de tecnologias e 
instrumentais, com vista à melhoria de conhecimento e capacidade de execução, a fim de serem 
aplicados nos seus trabalhos futuros. 
 
 
MILFADOS 
 
Nesta actividade tem sido extremamente difícil contar com novos elementos. 
O interesse manifestado pelos nossos associados na participação da equipa não tem surgido  
e actualmente o Grupo conta com apenas 4 elementos, o que não permite pensar em intervenções 
de grande vulto, mas como alguns elementos mantêm actividade regular neste domínio, estamos 
preparados para eventos à nossa dimensão. 
A actividade tem sido fraca, mas continuamos a trabalhar para dignificar o nome do nosso Clube. 
No dia 2 de Dezembro, estivemos presentes na inauguração das novas instalações do Clube, no 
Porto, onde estiveram presentes mais de meia centena de associados, com um desempenho que 
muito agradou aos presentes e se espera repetir brevemente. 
 
 
MILPAUTAS – ESCOLA DE MÚSICA 
 
A Escola MilPautas teve um aumento de frequência no ano lectivo que atingiu os 40 alunos, 
distribuídos por guitarra clássica (viola), violino e guitarra portuguesa. Os alunos têm tido bom 
aproveitamento, sinal que o ensino tem sido adequado e tem interessado também os pais, tendo 
alguns dos alunos atingido um bom nível, com um deles no 3º Ano musical de guitarra clássica. 
Efectuaram-se já três audições dos alunos, com assistência dos pais, familiares e amigos, com 
agrado de toda a assistência e, no final, os pais manifestaram a sua satisfação por estas 
iniciativas, congratulando-se pelo êxito dos seus pupilos. 
Esta Escola continuará a acolher novos alunos, para que se possam tornar instrumentistas com 
bom nível musical.  
 
 
MILRAÍZES 
 
A convite da Fundação Inatel, o Mil Raízes realizou cinco espectáculos a 15 de Março, 12 e 19 de 
Abril e a 3 e 10 de Maio que tiveram lugar nas instalações do Inatel, em Oeiras. "Serão da Nossa 
Terra" foi o tema escolhido e proporcionámos um serão tradicional digno. O  Mil Raízes deixou 
uma marca de qualidade e de humanismo. Foi bonito, simples e muito agradável. O resultado foi 
positivo, tendo sido do agrado de todos os envolvidos.  
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O Mil Raízes actuou no dia 29 de Maio em Vila Nova do Ceira, Concelho de Góis, na Casa do 
Povo e reuniu as presenças de um público atento, das entidades locais e da Presidente da Câmara 
de Góis. O Grupo de Cantares, constituído por Célia Casimiro, João Cavadinhas, Castanheira, 
António Queiroz e José Gonçalves, também actuou tendo preenchido a primeira parte do 
espectáculo. Estiveram muito bem. O trabalho musical e a organização foi da responsabilidade do 
António Queiroz que também, e mais uma vez, a exemplo do tem vindo a fazer, se responsabilizou 
pelo som. O Mil Raízes esteve bem, com responsabilidade e muito próximo do público presente. 
O nosso trabalho foi bastante enaltecido pelas entidades locais presentes.  
Estivemos também na FIARTIL, onde realizou mais um espectáculo. O grupo esteve bem e 
agradou ao público presente. Mais uma vez o trabalho foi bastante equilibrado o que nos dignifica 
e ao Clube Millenniumbcp.  
 
Reconhecido pela qualidade do seu trabalho, fomos convidados para estarmos presentes no 
Congresso de Músicas e Saberes em Trânsito que se realizou em 30 de Outubro, na Reitoria da 
Universidade Nova de Lisboa. Este congresso constituído por representações de diversas 
proveniências nacionais e estrangeiras pretendeu dar a conhecer sonoridades. O Grupo recriou os 
Pregões de Lisboa tendo merecido dos congressistas ali presentes enorme atenção. 
A atitude e brio com que o grupo se apresentou e a receptividade que colheu da assistência 
dignificaram de novo o nome do Clube Millenniumbcp.  

 
No dia 21 de Dezembro, o  Mil Raízes esteve presente no Salão Preto e Prata do Casino Estoril a 
fim de receber o prémio de Melhor Grupo Etnográfico de 2010, atribuído pela Fundação INATEL. 
O Mil Raízes participou também neste espectáculo com um excelente desempenho para o que, 
seguramente, a magnificência deste salão contribuiu. 
 
 
 

 
DESPORTO 

 
OS NOSSOS CAMPEÕES 
 
No campo desportivo, o Clube Millenniumbcp e os seus Atletas conseguiram vários palmarés de 
campeões, a saber: 
 
Andebol: 
- Taça Regional de Aveiro em andebol de praia (Sub16 Masculino - Clube Millenium bcp Kids); 
- Maia Cup 2010 (categoria de Veteranos). 
  
Atletismo:  
- António Valente recordista no lançamento de peso nos Campeonatos Nacionais de Atletismo 
Federados Veteranos e de Pista Coberta; 
- Elizabete Azevedo no Campeonato Nacional da INATEL de Corta Mato (em Seniores Femininos); 
- Vitórias de Elizabete Azevedo e Pedro Gonçalves na 12.ª Corrida dos Bancários em Tomar 
(Seniores Femininos e Masculinos); 
- António Valente e Pedro Gonçalves nos Campeonatos Distritais e Nacionais de Atletismo da 
INATEL. 
  
Aventura: 
- Campeonato Ibérico de Aventura disputado na Corunha (1.º e 2.º lugares na classe aventura). 
  
Basquetebol: 
- Liga de Basquetebol da Fundação INATEL - Zona Norte. 
  
Canoagem: 
- João Vilaça e Henrique Marcelino vencedores da Taça de Portugal de Maratonas em Mértola; 
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- 1.º lugar k1 iniciado fundo de Sara Sotero no Campeonato Regional de Fundo e Tripulações; 
- Sara Sotero Campeã Regional, Zonal e Nacional de Torneios Abertos. 
  
Ciclismo: 
- Edgar Oliveira nas maratonas do Camarnal e nos Trilhos e Courelas em Vendas Novas; 
- Gonçalo Rodrigues no Campeonato Nacional de Pista. 
  
Futsal: 
- "Magníficos Foot Team" na IV edição do Campeonato Nacional de Futsal do Clube Millennium 
bcp; 
- “Challenge” na I Taça Nacional de Futsal do Clube Millennium bcp. 
  
Golfe: 
- Carlos Guerra da Silva na Ordem de Mérito de 2010. 
  
Karting: 
- Nuno Rosa no IX Campeonato Nacional de Karting do Clube Millennium bcp: 
- Clube Millennium bcp na VII edição das 1000 Milhas. 
  
King 
- Joaquim de Sousa no V Campeonato Interno do Clube Millennium bcp. 
  
Natação: 
- Hélder Moreira Campeão Nacional do INATEL nas provas de 50 e 200 bruços e na prova de 400 
livres do escalão 65-69 anos do INATEL; 
- Filipe Horta no Nacional de Masters, nos 50 metros mariposa e nos 400 mt. estilos. 
  
Orientação: 
- Clube Millennium bcp Campeão Nacional em distância longa (individual) e em distância média 
(equipas); Ori-Btt no escalão H45 nos Campeonatos Nacionais da modalidade. 
  
Pesca Mar: 
- Fernando Igreja na Final Nacional de Pesca de Alto Mar; 
- Domingos Correia no Interbancário de Pesca Desportiva de Mar (Regional); 
- Clube no concurso de pesca do "Sport Império Marinhense" da Marinha Grande; 
- António Abreu no VIII Sargo de Prata do Clube Millennium bcp. 
  
Pool: 
- Pedro Correia no Torneio de Pool do SBSI; 
- Joaquim Garcia na Liga Interna 2010 – Sul: 
- Anselmo Pinto na Liga Interna 2010 – Norte. 
  
Squash 
- Clube Millennium bcp individual e colectivamente no IV Circuito Interbancário; 
- José Fernandes no Interbancário de Squash (Nacional). 
  
Ténis Campo: 
- Olga Alfaiate na 27.ª edição do Campeonato Nacional Interbancário (nas vertentes de singulares 
senhoras e de pares femininos); 
- Joaquim Guedes da Costa no Nacional de Veteranos; 
- João Sereno no 8.º Torneio de Ténis do Clube Millennium bcp (Singulares). 
  
Ténis Mesa: 
- António Leitão e Paulo Ribeiro no Torneio de Pares da cidade do Porto. 
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Tiro aos Pratos: 
- José Coelho  no Tiro aos Pratos (Nacional). 
  
Tiro de Precisão: 
- Manuel Raposo no Campeonato Regional Centro de Tiro com Bala; 
- Jorge Capitão na modalidade Benchrest BR50. 
  
Triatlo: 
- Clube Millennium bcp no Nacional de Clubes, em Aquatlo (Veteranos). 
  
Xadrez: 
- Manuel Gonçalves no Torneio Interno de Partidas Rápidas; 
- Alberto Pinto Monteiro no Torneio Interno de Partidas Semi-Rápidas; 
- Eduardo Ferreira no Torneio Interno de Partidas Lentas; 
- Artur Rosário sagrou-se Campeão do Clube Millenniumbcp (como resultado da sua performance 
nos 3 torneios). 
 
AÇORES 
 
No ano de 2010, nos Açores, os associados do Clube Millenniumbcp estiveram envolvidos em 
diversas actividades, destacando-se a participação em mais um campeonato regional de karting, 
marcando a equipa presença em todas as provas, que este ano decorreram, pelo primeira vez, em 
todos os seis concelhos da ilha de S. Miguel, não tendo tido contudo uma prestação regular, face 
aos diversos problemas mecânicos ocorridos, mas classificando-se em 5º lugar entre as 28 
equipas participantes. 
  
Tivemos também 3 equipas a participar no IV Campeonato Nacional de Futsal do Clube Millennium 
bcp, com participantes de 3 ilhas diferentes, que após o apuramento "regional", proporcionou à 
equipa da ilha da Horta participar no apuramento dos oitavos de final. Para além da participação no 
torneio do clube, estivemos presentes em alguns outros eventos, como o torneio de Futsal do 
SBSI. 
  
Ao nível do BTT, tivemos alguns participantes em diversas provas que ocorreram na ilha de S. 
Miguel, assim como alguns passeios, que fomentem sempre um agradável espírito de grupo. 
  
 
ANDEBOL 
 
NORTE 
 
Participação no Campeonato Regional da INATEL da época 2009/2010.  
Devido ao elevado número de lesões dos nossos atletas, não foi possível o apuramento para a 
fase final. 

  
Trabalhou-se na formação de jovens atletas de Andebol (filhos de colaboradores) espalhados por 
vários clubes da Região Norte. 
Dois atletas Iniciados, que o Clube apoia na sua formação, foram chamados à selecção de 
Juniores C. 
Uma equipa participou em várias provas do Andebol de Praia, a saber: 
     Campeonato Regional de Aveiro de Andebol de Praia Sub 16 ( 3º Lugar); 
     Taça Regional de Aveiro Andebol de Praia ( 1º Lugar);  
     Campeões no 48 horas de Andebol de Praia na categoria Veteranos realizado em Espinho; 
     Participação no torneio Ibérico de Andebol de praia em Espinho (4º Lugar); 
     Vencedores no Torneio de Veteranos de Estarreja;  
     Vencedores no Torneio Internacional MaiaCup (melhor Guarda Redes – Paulo Marques)  
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Todas as segundas feiras, no Pav. Rodrigues de Freitas e quintas feiras, no Pav. ex-BPSM, os 
atletas do Andebol treinam de Setembro a Junho, para preparação das provas. 
 
 
ATLETISMO 
 
NORTE 
 
Na época de 2009/2010, a secção de atletismo contou com a presença de 210 atletas que 
participaram em provas de estrada e pista em território nacional. 
Destacam-se também torneios, Campeonatos Distritais e Nacionais da Inatel onde foram obtidos, 
nas diversas especialidades e escalões, 14 títulos Distritais e 3 Nacionais. 
O Clube esteve também presente nos Campeonatos Nacionais de pista coberta de Federados/ 
Veteranos com 3 atletas, tendo António Valente, do escalão m/70, batido o recorde Nacional do 
lançamento do peso, o qual também participou nos campeonatos da Europa em Pista ao ar livre.  
Devemos realçar também a participação de 130 associados inscritos nas caminhadas, número que 
tem vindo aumentar substancialmente.    
 
SUL  
 
O ano de 2010 foi mais um ano de trabalho para a secção de atletismo, que, através dos seus 
atletas, sempre a aumentar, quer em quantidade quer em qualidade, participou na maioria das 
principais provas que compõem o calendário desta modalidade. 
Como balanço, podemos dizer que participámos em mais de 50 provas ao longo da época,  e raro 
foi o fim de semana em que uma ou duas equipas, em representação do nosso clube, não esteve 
em competição nas provas de curta, média ou longas distâncias. Nas diversas provas patrocinadas 
pelo Clube, estiveram presentes ao longo da época cerca de  160 associados, tendo o número de 
presenças totais nas diferentes provas alcançado o número significativo de cerca de 920 
presenças. 
 
 
AVENTURA 
 
Mais um ano repleto de Aventuras! O ano de 2010 foi para “rolar”. As Corridas de Aventura, 
enquanto modalidade amadora, é das mais exigentes. Tanto pela duração média das provas – 
cerca de 20 horas para dia e meio - como pela polivalência e capacidade física necessárias para 
ultrapassar os desafios de cada prova. Assim, não é fácil captar novos praticantes para este 
desporto apaixonante onde o contacto com a natureza é uma constante. 
Na época de 2010, que se resumiu à Taça de Portugal de Corridas de Aventura, faltaram as 
organizações “avulso” que teriam permitido uma participação mais alargada neste género de 
eventos. 
 
O Clube MillenniumBCP, mais uma vez, fez-se representar em todas as provas de todos os 
escalões – Elite, Aventura e Promoção: Lamego, Sesimbra, Idanha-a-Nova, Galiza (Espanha) 
Alcobaça, Torres Vedras e Barreiro, que se traduziu em cerca de 120 participações de atletas 
representando o Clube. 
 
Ao longo da época fomos dando notícia das diversas participações, partilhando as Aventuras e as 
peripécias que se nos depararam algures por esses montes e vales. No entanto é sempre bom 
reviver bons momentos: 
 
 Vale do Douro - património mundial da Unesco - com paisagens de cortar a respiração por 

entre vinhedos e penedos de granito, céu limpo e um frio de rachar de madrugada, 
organização dos Rangers de Lamego – irrepreensível. 
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 “Descemos” até Sesimbra; organização que já nos habituou a provas bem desenhadas e 
nada monótonas, plena Arrábida, plena de grutas, vegetação e o mar. Azul e profundo à 
espera dos caiaques e do “Coastering” com escalada, rappel, saltos para a água. Fenomenal! 

 
 Idanha-a-Nova, Primavera, os campos regurgitando de água após um Inverno de que não há 

memória, parque natural do Tejo internacional, espaços infindáveis, estradas romanas, 
aldeias esquecidas no tempo. E nós por ali de dia e de noite, algures, no meio de nenhures, 
com um mapa e uma bússola, a pé, de BTT ou de caiaque. Como explicar...? 

 
 Terras de Cister, os monges já não abundam por Alcobaça, mas para além do imponente 

Mosteiro, deixaram um legado que transformou a paisagem em retalhos ocupados por 
árvores. 

 
 Torres Vedras, onde a organização nos brindou com uma “visita guiada” às Linhas que 

Napoleão não conseguiu derrubar, o 3º “calhau” a contar do Sol já lhe deu uma volta e 
estamos novamente em época de vindimas, no ar, aromas inebriantes. Calor, muito calor em 
Setembro. Uma etapa muito interessante de BTT.  

 
 Barreiro, até Palmela! Mais uma vez a zona da Arrábida, o oceano a estender-se ao longe até     

 à Serra de Grândola, os moinhos, a floresta, o castelo, os que se perderam.  
 

O que fica de tudo isto? Vivências inesquecíveis, o convívio e a superação de cada um! A 
resolução de situações por vezes nada fáceis, enfim, é AVENTURA! 
 
 
BASQUETEBOL 
 
NORTE 
 
A Equipa de Basquetebol do Clube, que conta com cerca de 20 participantes, participou na época 
de 2009/2010 no torneio inter-distrital da Inatel, zona Norte, classificou-se em primeiro lugar. 
A época de 2010/2011 iniciou–se em Setembro estando a equipa em primeiro lugar na sua série 
do torneio da Inatel. A participação encontra-se aberta a todos os associados com interesse e 
gosto pela modalidade. 
 
SUL 
 
Assinalamos duas vitórias (seriam 3 caso não se tivesse verificado a desistência da Carris nesta 
época), muito embora face a este score negativo, possamos alegar um diferencial muito grande de 
argumentos, face às outras equipas. Esperamos reforçar em muito a nossa equipa por forma a 
invertermos esta situação, o que nos possibilitará almejar outros objectivos. Sempre nos 
entregámos com denodo e bravura, e esta atitude tem-nos valido o respeito de todas as equipas, o 
que as leva a encarar os embates com o Clube Millenniumbcp de forma responsável e respeitosa, 
porque sabem que têm de suar para nos levar de vencida. 
  
 
CAMINHADAS  
 
Em 2010 prosseguimos com o programa das terças em Monsanto, direccionado para os 
reformados, realizando-se 25 caminhadas. 
Para os sócios, em geral, realizámos mais 18 caminhadas, umas por iniciativa do Clube, outras 
participando a convite de Câmaras Municipais. É de salientar o interesse que os associados 
demonstraram pelas caminhadas por Lisboa, pois inscreveram-se sempre várias dezenas, com o 
objectivo de caminhar e observar o património da cidade. Caminhadas realizadas: 
 
Do Marques ao Museu do Azulejo; 
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Parque de Monsanto; 
Serra de Sintra; 
Boa Hora - fábrica Santana; 
Cabo da Roca; 
Sobral de Monte Agraço; 
Rota das Lezírias - Samora Correia; 
Vila Viçosa; 
Avis; 
Baixa Pombalina e palácio Foz; 
Trafaria – Costa de Caparica -Trafaria; 
Algés - Oeiras – Algés; 
Sobral de Monte Agraço; 
Parque florestal de Monsanto; 
Jardins do Marquês e passeio Marítimo de Oeiras; 
Rota dos Presépios, em Lisboa. 
 
 
CANOAGEM 
 
A secção de Canoagem teve, em 2010, um forte reforço da sua imagem no plano desportivo 
nacional. Participando em todos os eventos federados, o sucesso do grupo associado aos êxitos 
individuais demonstraram a justeza do plano traçado.  
 
Uma vez mais a Federação Portuguesa de Canoagem confiou ao Clube Millenniumbcp a 
organização da 7ª edição do Grande Prémio como Campeonato Nacional da especialidade de Mar. 
 
Resultados obtidos: 
 Vice Campeões Nacionais de kayak de Mar por Clubes; 
 Títulos Nacionais de k1 2000mts em Iniciados / Damas; 
 Vice Campeões Nacionais k2 1000mts Cadetes Damas; 
 Vice Campeões Nacionais de Kayak de Mar k1 Junior; 
 Vice Campeã Nacional k1 Fundo Iniciado / Dama; 
 Vice Campeã Nacional k1 500mts Iniciado / Dama; 
 Vice Campeã Nacional k1 Esperanças Iniciado / Dama; 
 Medalha de Bronze em k2 500mts Cadetes Damas. 
 
Associando a estes feitos, vários títulos regionais da modalidade foram conquistados. 
 
A secção irá apostar no reforço de jovens valores para 2011 com o intuito de dinamizar/divulgar a 
modalidade. 
 
 
CARROS ANTIGOS 
 
Os nossos associados participaram ao longo do ano em diversos eventos de ralis e provas de 
velocidade, tendo levado a imagem do Clube a provas de destaque de âmbito nacional. No Rali 24 
Horas de Portugal em Regularidade Histórica, o Clube foi representado por uma equipa completa 
de três viaturas pilotadas por Rui Martins, Luís Mendonça e Miguel Fernandes, numa prova 
disputado nas estradas de Castelo Branco e Pampilhosa da Serra. 

Através do associado Rui Martins, o Clube teve, entre outros, representação nos seguintes 
eventos: V Encontro de Gt’s anos 80; 'Encontro de Clássicos no Douro'; 'Rali Histórico Luso 
Caramulo'; 'Exposição de Clássicos e Miniaturas nas Guardeiras (Maia)'. 

Nas provas de velocidade, Domingos Coutinho esteve em destaque, tendo terminado a época em 
2º lugar (ex aequo com o 1º), na classe de H71, no Campeonato de Portugal de Clássicos  
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Circuitos), e 2º na Taça de Portugal. Veloso Amaral e João Peixoto tiveram também presentes 
nas provas de velocidade das suas categorias tendo participado com as cores do Clube. 
 
 
CICLISMO 
 
Em 2010, a Secção de BTT cimentou a sua actuação, mantendo o aumento das participações 
embora com alguma desaceleração relativamente ao ano anterior em que praticamente se tinha 
duplicado a actividade.  
  
Dignas de registo foram as prestações de todos os Atletas, mas nunca será demais destacar que 
tivemos resultados desportivos assinaláveis por parte do Edgar Oliveira e do Paulo Fonseca que 
fizeram luzir as cores do Clube nos lugares cimeiros de vários eventos. 
  
A época teve também alguns grandes momentos, muito marcantes do ponto de vista de convívio, 
exposição e participação: 
  
1 - Encontro Nacional em Cabriz (Sintra) - com mais de meia centena de participantes de todas as 
idades e alguns de bem longe. 
  
2 - Maratona de Portalegre - com 35 Associados, o que nos tornou uma vez mais a Colectividade 
com mais participantes no evento que é indiscutivelmente o mais relevante do Calendário Nacional 
  
3 - Maratona de Santarém - participaram 48 atletas, facto que representou um record absoluto de 
participantes da secção num evento externo e nos colocou mais uma vez como a Colectividade 
com maior número de atletas nesta prova que também se afigura como das mais importantes, 
talvez mesmo a mais importante, no que toca a exposição pura (ocorre durante a Feira Anual de 
Ciclismo). 
  
4 - Caminhos de Santiago - tivemos um grupo de incansáveis Associados a fazer o percurso Porto 
- Santiago de Compostela levando a nossa imagem aos trilhos do Douro Litoral, Minho e Galiza. 
  
Mas, mais importante, é apontar esforços para o que agora se inicia perspectivando-se já um 
conjunto significativo de boas novidades: 
  
a) A secção mudou de nome e de âmbito chamando-se agora Secção de Ciclismo respondendo 
assim a um aumento significativo dos Associados que praticam ciclismo de estrada. 
  
b) Foi criada a Escola de Ciclismo Milenito sob a égide da Federação Portuguesa de Ciclismo, a 
qual pretende formar jovens atletas Associados. 
  
c) Foi criada uma equipa federada de Ciclismo de Pista que contará para já com dois atletas, 
sendo um deles campeão nacional absoluto em título e o outro vice-campeão. 
  
d) Foi criado um núcleo de elevada dinâmica no Grande Porto que já está a produzir resultados 
muito concretos do ponto de vista de empenho e participação dos atletas de Região. 
  
Inicia-se, portanto, um novo ciclo: novo âmbito, novas actividades, novas dinâmicas, nova equipa 
de gestão, novo Seccionista. Vai ser um ano de inovação mas sem perder de vista a necessidade 
de manter bem consolidados os ganhos anteriores. 
 
 
FUTEBOL de 8 
 
No ano de 2010 a jovem equipa do futebol de 8 do Clube Millennium BCP entrou na mais 
prestigiada e competitiva liga na zona da grande Lisboa. Mais de 70 equipas e de um milhar de 
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jogadores, a Allstars é um palco de bom futebol e respectivos artistas, dividida em 4 divisões, cada 
uma com o seu grau de maturidade, competitividade e dificuldade. 
 
Entrando na última divisão, a liga C1, a equipa, fruto da sua inexperiência no campo de 8, sofreu 
um natural processo de adaptação à nova realidade. Foi no espírito de fazer o melhor possível e 
de lutar com todas as forças pela subida de divisão que o campeonato se desenrolou. Desde cedo 
que a equipa se colou ao pelotão da frente, acabando num positivo segundo lugar e com a subida 
imediatamente garantida. Foi com alguma surpresa que este facto foi encarado pela organização, 
percebia-se que a juventude não era desculpa para a falta de sucesso. 
 
Época nova, vida nova, e os pupilos de Nuno Dias Rosas não tinham autorização para se 
apresentarem na liga B (claramente mais renhida) de queixo erguido, era necessária toda a 
humildade, aliada ao factor extra da nossa equipa: o facto de sermos muito jovens permitia a 
algumas equipas entrarem relaxadas nos jogos, sendo prontamente surpreendidas. O objectivo era 
o da manutenção e, se possível e a seu tempo, pensava-se noutros “voos”. As últimas jornadas 
deste emocionante campeonato trouxeram uma situação inesperada no início: a equipa tinha 
claras possibilidades de ficar em segundo e subir de divisão. Sendo regulares na segunda parte do 
campeonato, aproveitámos um deslize do segundo classificado para o ultrapassar, não mais 
largando a posição. A surpresa estava a descoberto e realizada, em apenas duas temporadas a 
nossa equipa chegou à liga A, onde vai competir em 2011. 
 
Aliada a esta fantástica temporada na liga B, está uma surpreendente presença nos quartos-de-
final da Taça Allstars (uma analogia à Taça de Portugal no futebol profissional), onde os jovens do 
Clube defrontaram algumas equipas de topo. 
 
 
FUTSAL 
 
NORTE 
 
Durante o ano de 2010, tivemos várias equipas que representaram o Clube em competições 
externas e internas.  
 
A equipa de Coimbra participou nos TNIFS e foi à fase final, ficando classificada na 4ª posição, 
tendo vencido o trofeu Taça Disciplina. Também esteve presente em vários torneios, havendo a 
destacar o da Câmara Municipal de Coimbra e as provas organizadas pelo Clube (IV Campeonato 
Nacional de Futsal do CMBCP e 1ª Taça Nacional de Futsal do CMBCP), tendo-se classificado 
para a fase final. 
 
A equipa Challenge participou em várias competições, a destacar a presença no Campeonato da 
Inatel, onde teve uma boa prestação. Também participou no Torneio Futsal Cup, um torneio 
muito conceituado a nível nacional com boa classificação. Nas provas organizadas pelo Clube 
sagrou-se campeã da 1ª Edição da Taça Nacional de Futsal do Clube. 
 
Vintage-Bcpgrupo é uma equipa que esteve nos torneios do SBN-TNIFS Veteranos e Sénior. Foi 
campeã da Zona Norte nos TNIFS Veteranos e participou nas provas organizadas pelo Clube.  
A equipa Os Galácticos participou no Torneio do SBN-TNIFS Veteranos e também nas provas 
organizadas pelo Clube. 
 
A cidade de Aveiro, representada pela equipa Pára e Chuta, disputou o Torneio do SBN TNIFS, no 
Torneio do Beira-Mar e também nas provas organizadas pelo Clube, tendo sido a campeã da zona 
norte. 
 
Footsie 2006, equipa de S.João da Madeira, esteve presente no Torneio do SBN TNIFS e no IV 
Campeonato Nacional do Clube Millennium bcp. 
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Ocidental Vida(Porto) é uma equipa que participa habitualmente no Campeonato do INATEL e nas 
provas organizadas pelo Clube. 
 
Para além destas, outras equipas do norte participaram nas provas organizadas pelo Clube na 
zona norte: Os Galáticos B (Porto); Braga; Dráguias (Maia); Jesuítas (Santo Tirso); Ocidental Vida 
(Porto); BCP Grupo (Porto); Os Latinos (Porto).   
 
Coube à equipa da secção de Futsal da Delegação Norte do Clube, orientada pelo Manuel Morais, 
organizar a final do IV Campeonato de Futsal que foi realizada na cidade de Santo Tirso no último 
fim de semana de Maio. Para além da disputa das equipas pelos melhores lugares da 
classificação, foram experimentados bons momentos de camaradagem entre todos os 
participantes, tendo terminado com um excelente convívio e entrega dos prémios. Magníficos Foot 
Team, de Lisboa, foi a brilhante e merecedora equipa vencedora deste campeonato. Estiveram 
empenhados na organização e na competição deste campeonato cerca de 500 participantes, 
sendo um recorde de presenças nesta modalidade ao longo de quase quatro meses. 
 
SUL 
 
O ano de 2010 iniciou-se  com o XXXIV  Torneio Nacional Interbancário de Futsal do Sindicato dos 
Bancários (TNIFS), organizado pelos 3 Sindicatos, tendo o Clube apoiado 5 equipas. A equipa 
FAPOC alcançou os Quartos de Final da prova, sendo eliminada através de pontapés da marca de 
grande penalidade.   
 
A  24  de  Fevereiro  teve inicio o IV  Campeonato Nacional de Futsal do Clube Mbcp, com a 
participação de 34  equipas, sendo 12  da zona da Grande Lisboa,  5  do Centro e Sul e 4 em 
representação das Regiões Autónomas da Madeira e Açores com 1 e 
3 equipas, respectivamente, tendo a equipa Magníficos Foot Team, conquistado tanto o Titulo 
da Zona Sul/Centro e Ilhas, como o título Nacional na Final realizada em Santo Tirso. 
 
Em Outubro começou a XII edição do Torneio Nacional Interbancário de Futsal do Sindicato dos 
Bancarios (TNIFS), na categoria de Veteranos, com a presença de 4 equipas do Clube, que viria a 
terminar em 2011 com a equipa TEAM FOOT VET campeã da Zona Sul e Ilhas e alcançando um 
brilhante 4º lugar a nível Nacional. 
 
No último trimestre realizou-se a XXII Edição do Torneio Bola de Prata, organizado pela Caixa 
Geral de Depósitos, com a participação de 2 formações do Clube Mbcp, tendo a equipa FAPOC 
alcançado o 4º lugar da Prova. 
 
Em Outubro, começou a I Taça de Futsal do Clube Millenniumbcp, que conta com a presença de 
30 equipas, sendo 8  da zona da Grande Lisboa,  5  do Centro e Sul e 4 em representação das 
Regiões Autónomas da Madeira e Açores com 1 e 3 equipas, respectivamente, tendo-se inscrito 
cerca de 408 participantes na totalidade.  
 
O Clube, dentro da sua política de forte descentralização, continua a dar apoio a Equipa da 
Marinha Grande.   
 
Em resumo, 2010  foi mais uma vez um ano de grande actividade no Futsal Sul, com o 
envolvimento de centenas de sócios em vários eventos cobrindo todo o território. 
 
 
GINÁSTICA  
 
Este ano, vários colaboradores foram transferidos para outros locais de trabalho, o que levou à 
necessidade por parte do Clube de ajustar o número de aulas de Ginástica em conformidade com 
o número de praticantes, podendo assim continuar a proporcionar aos seus sócios uma actividade 
que contribui para a saúde e boa forma física dos seus praticantes. 
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O professor de Ginástica, com a habitual boa disposição, não descura o rigor na execução dos 
exercícios por parte dos praticantes desta modalidade, não esquecendo a componente da 
diversão, o que faz com que todos se sintam bem dispostos e relaxados após as aulas. 
 
 
GOLFE 
 
No nono ano de actividade da Secção de Golfe, o Clube organizou a sua 8ª Ordem de Mérito e o  
campeonato do Clube disputado anualmente entre os sócios golfistas. Neste ano, numa procura 
constante de diversificação dos campos de golfe onde nos deslocámos, fomos ao Ribagolfe II 
(Samora Correia), Tróia, Montebelo (Viseu), Penina (Alvor), Bom Sucesso (Óbidos) e Campo Real 
(Torres Vedras).  Todos estes  torneios tiveram uma forte adesão com uma elevada participação 
de sócios, seus familiares e convidados.  
 
Uma característica curiosa verificada nos nossos torneios, pelo quinto ano consecutivo, é a de que 
cada um dos 6  torneios anuais relativos à Ordem de Mérito do Clube tiveram vencedores distintos. 
Em 2010 os vencedores dos Torneios da Ordem de Mérito foram os seguintes sócios: Ana Luísa 
Pronto (Ribagolfe II), Manuel Brigas (Troia),  Luís Fernandes (Montebelo), Carlos Guerra da Silva 
(Penina), Filipe Correia (Bom Sucesso) e António Curto (Campo Real).   
 
No final, Carlos Guerra da Silva sagrou-se como grande vencedor, sucedendo na galeria de 
campeões do Clube a Luís Fernandes (2009, 2007 e 2006), Álvaro Dinis (2008), Carlos Felício 
(2005), José Romão Eusébio (2004) e António Pedrosa (2003). 
 
No Matchplay, outra competição que o Clube promove entre os sócios, com matchs individuais a 
eliminar até à final, o vencedor foi Luís Cardoso Costa. Entra assim também no quadro de honra 
do Clube onde José Luís Abrantes (2009 e 2008), Eduardo Catarino (2007 e 2005) e Carlos 
Ribeiro (2006) já estavam por via de terem vencido esta competição em anos transactos. 
 
Como habitualmente, o Clube participou também em provas de equipa, nomeadamente no 8º 
Campeonato Interclubes sem Campo, no Circuito de Clubes de Golfe de Empresas e no Expresso 
BPI Golf Cup, com classificações razoáveis, que representam muito condignamente o Clube. 
 
Uma palavra última para os patrocinadores que a Ordem de Mérito deste ano teve, que em muito 
contribuíram para o salto qualitativo registado a nível da organização global dos Torneios. São eles 
a F&C, a Xerox, o Jornal de Negócios, os vinhos Monte da Capela (Terras de Pias, Adega de Pias 
e Herdade da Capela), as lojas MyGolf, as lojas Dassenta,  as Pousadas de Portugal, a Médis e a 
PIC6. A todos o nosso muito obrigado. 
 
 
HEALTH CLUBS 
 
NORTE 
 
Continuamos a subscrever protocolos para proporcionar uma maior escolha aos nossos 
associados. Tentamos também encontrar parceiros para a subscrição de protocolos em todos os 
distritos. Esta tarefa tem-se mostrado difícil pelo que solicitamos aos nossos associados que 
tomem a iniciativa de nos darem informações de possíveis contactos com ginásios para 
estabelecermos os respectivos contactos. 
 
SUL  
 
Procuraram-se novos acordos e a renovação de protocolos estabelecidos com diversos Health 
Clubs. Os protocolos existentes visam a prática do exercício físico com elevados níveis de 
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qualidade técnica e organizativa, procurando abranger as diversas áreas geográficas de maior 
numero dos nossos Associados, a fim de responder a diversas solicitações. 
 
Continuamos a desenvolver esforços para dinamizar a actividade em centros populacionais de 
menor densidade a fim de estendermos os benefícios a todos os associados do Clube e em todas 
as áreas geográficas.  
 
Regista-se com agrado o número de novos associados que usufruem dos protocolos vigentes com 
os Health Clubs. 
  
Em conclusão, o Clube Millenniumbcp proporciona em 21 Health Clubs a prática desportiva e a 
cada vez mais importante manutenção aeróbica dos nossos  Associados que se reflecte na nossa 
qualidade de vida . 
 
 
JUDO 
 
2010 foi um ano de continuidade com algumas parcerias (Judo Clube de Lisboa - Secção de 
Alenquer, Associação Educativa Recreativa de Gois ), envolvendo mais de 100 atletas, tendo-se 
dado particular importância à formação. Estivemos presentes num estágio conjunto com JCL 
Alenquer, no dia 15 Setembro, com a presença de 45 atletas. 
 
Participámos em vários torneios associativos em Lisboa com representação de mais  de 100 
atletas. 
 
Na Vila de Gois, no dia 1 de Novembro, houve um torneio com mais de 180 atletas de idades entre 
os 4 anos e os 16 anos, sendo oferecidas algumas lembranças, como livros de histórias para os 
mais pequenos que adoraram a iniciativa. No dia 4 de Dezembro tivemos o prazer de levar 53 
crianças ao Circo de Natal na Cidade do Porto. 
 
Para 2011 a Secção tem agendada uma participação em provas por todo o País, para além de 
participação em estágios e provas internacionais. Em termos de acção social, o projecto conjunto 
com a autarquia deverá ficar concluído, tendo sido endereçado convite para uma demonstração da 
modalidade proximamente na Casa do Gil. 
 
  
KARATÉ 
 
NORTE 
 
2010 foi um ano muito positivo para a modalidade, constatando-se a intensificação e afirmação da 
mesma, através da manutenção do núcleo de praticantes que lhe deu origem e do aumento do 
número de inscrições que surgiram. No decorrer do ano as aulas passaram a realizar-se no "Dojo" 
das novas instalações do Clube. 
  
Estivemos presente em vários eventos com vista ao aprofundamento e consolidação dos 
conhecimentos adquiridos bem como na obtenção de novas competências técnicas com o 
objectivo de participação futura em competições Associativas e Federativas.  
  
Participámos no Gashuku de Inverno da Associação Portuguesa de Karaté Shukokai, realizado nos 
dias 30 e 31 de Janeiro de 2010, no Sport Club Conimbricense, de Coimbra, sob orientação do 
Sensei Marcelo Azevedo, 7º Dan, evento que contou com a presença aproximada de 420 
praticantes e alguns dos atletas inscritos após exame obtiveram a graduação de 8.º Kyu. 
 
A secção de karaté também se fez representar, através do instrutor, no Gashuku da KSI World 
Championships 2010 Portugal - Lisbon, realizado em Maio e, por último, os atletas participaram no 



 26

Gashuku Internacional APKS, realizado em Novembro, no Colégio da Via Sacra, em Viseu, 
orientado pelo Shihan Lionel Marinus, com a graduação de 8º Dan, evento este que teve enorme 
sucesso, desde a organização à participação dos karatekas, com um número superior a 500 
atletas oriundos de todo o País. 
 
SUL 
 
Nos quatro anos de Karaté no Clube, o número de alunos cresceu de 6, no primeiro ano, para 16 
em 2010. E verificou-se um crescimento qualitativo, na  participação dos alunos e na 
heterogeneidade das graduações.   
 
O Clube esteve representado em 4 estágios Associativos (AKS), dois de competição (7 alunos) e 
outros dois de treino clássico (16 alunos).  
 
Em Junho e Dezembro, foram examinados 6 alunos que passaram com distinção, tendo a 
diversidade de graduações permitido uma maior qualidade de treino. Houve rejuvenescimento do 
grupo com a entrada de novos elementos com idade inferiores a 16 anos e maturidade dos alunos 
que iniciaram o Dojo em 2007. 
 
O Karaté tem todas as condições para se afirmar como uma das secções de importância 
significativa  no Clube, considerando o potencial de crescimento. Com o rejuvenescimento do Dojo, 
torna-se possível aplicar um modelo de treino de competição e com isso discutir troféus.  
 
 
KARTING 
 
Mais uma época de demonstração do elevado valor competitivo individual e colectivo dos 
pilotos que participaram nas provas desenvolvidas pela Secção e representam oficialmente 
o Clube. 
 
O 9.º Campeonato Nacional do Clube Millenniumbcp desenvolveu-se em torno do 
aprimorado sistema de provas que constitui um factor de distinção entre vários os 
campeonatos desenvolvidos a nível nacional. Durante os 10 eventos realizados em vários 
kartódromos (Fátima-Funpark, Bombarral-KIRO, Palmela, Vila Nova de Paiva, Oiã, 
Campera, e Almeirim), o comportamento do grupo proporcionou uma demonstração 
indiscutível do franco e elevado companheirismo vivido ao longo de cada evento, tendo os 
níveis de exibição individual sido marcados pela continuação da capacidade competitiva, o 
que nos apraz enaltecer, e que possibilitou uma luta continuada pelos diversos lugares em 
disputa na classificação geral ao longo de todo o ano. 
  
Mais uma vez, este ano acabou por ficar caracterizado por um excelente Campeonato 
Interno tendo-se atingido uma expressão competitiva de inegável maturidade. Só assim 
pudemos chegar à última prova pontuável com uma indefinição em quase todos os lugares 
da classificação geral, tendo os lugares do pódio sido apenas conquistados nesta na última 
prova, sagrando-se Nuno Rosa Campeão. 
  
Refiram-se alguns dados estatísticos do ano: 56 pessoas inscritas no 9º Campeonato; 
291 participações no total das dez provas do campeonato realizadas;29 participantes em 
média por evento. 
 
Os vencedores deste ano foram os seguintes: 
1º Nuno Rosa           483 
2º João Paulo Martins  477 
3º Miguel Ramada  473 
 



 27

No que aos troféus de representação diz respeito, foi um ano recheado de sucessos, tendo 
a Equipa Oficial do Clube Millenniumbcp participado na disputa das provas mais 
importantes do calendário kartistico para empresas e troféus de resistência, nas quais 
obteve resultados de elevado relevo nos seguintes eventos: 
     Conquistou as 1.000 Milhas do Bombarral, um dos Troféus de Resistência de maior    
     prestigio, realizado em território Nacional; 
     Conquistou o Troféu Honda Sprint realizado no Kartódromo da Batalha; 
     Conquistou o Troféu Honda Empresas realizado no Kartódromo da Batalha; 
     Foi vice-Campeão do Troféu Top One realizado no Kartódromo do Bombarral; 
     Foi vice-Campeão da Taça Intertroféus.  
 
 
KING 
 
SUL 
 
CAMPEONATO INTERNO DE KING - Com a participação de 20 jogadores e após realizadas 5 
jornadas, os jogadores mais bem classificados foram: 1º Joaquim de Sousa com 161 pontos; 2º 
David Mina 161; 3º João Santos 158; 4º Eugénio Marques 137; 5º Manuel Lapa 132. 
 
No IV CAMPEONATO INTERBANCÁRIO DO SBSI, estiveram presentes na Final Regional do Sul 
e Ilhas 3 jogadores associados do Clube Millenniumbcp, os quais obtiveram a seguinte 
classificação: 7º lugar - João Santos; 8º - Manuel Madeira; 11º - Carlos Rodrigues.  
 
Nas OLIMPÍADAS DO SINDICATO BANCÁRIOS SUL E ILHAS, dos 8 jogadores em prova, 2 eram 
representantes do Clube Millenniumbcp, obtendo a classificação: 4º lugar - João Santos; 5º lugar - 
Manuel Madeira. 
 
  
MERGULHO 
 
NORTE  
 
A secção de Mergulho Norte formou mais Mergulhadores Socorristas e novos Mergulhadores 
CMAS P2.Houve também duas saídas ao Grove para realizar exames referentes aos cursos 
realizados, que reuniram mais de vinte associados. 
  
Realizamos o V Encontro Nacional de Mergulho nas Berlengas, onde se juntaram quinze 
associados do Norte e Sul do País e seus familiares, terminando a confraternização com um jantar. 
  
Iniciámos também uma nova vertente, permitindo que dezassete associados pudessem participar 
na formação necessária para conduzir embarcações de recreio sem limite de potência, até cinco 
milhas da costa e dez milhas de um porto de abrigo, de dia e de noite (Carta de Patrão Local).  
 
Pretendemos, em 2011, alargar o raio de actuação e efectuar cursos de mergulho nas capitais de 
distrito no norte do País e continuar a formar novos mergulhadores de forma que evoluam nas 
saídas para os exames que o Clube tem vindo a proporcionar aos seus associados. 
 
 
SUL   
 
Em 2010 apostámos nas actividades para os mais novos, cobrindo assim os associados de todas 
as idades. 
 
Realizámos baptismos de mergulho em piscina (para as crianças a partir dos 7 anos) e baptismos 
de mar (para crianças a partir dos 12 anos) 
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Continuámos a promover acções de formação certificada, nomeadamente os cursos: PADI Open 
Water, PADI Advanced e PADI Nitrox  
 
É cada vez maior o número mergulhadores credenciados que pretendem consolidar os 
conhecimentos adquiridos no curso básico de mergulho (PADI Open Water) 
 
De salientar a realização de dois eventos: o 1º Mini-Liveaboard no Algarve (Rota dos Naufrágios) 
em parceria com Subnauta e o V Encontro Nacional de Mergulho Peniche – Berlengas com o 
núcleo do Norte. 
 
Estabeleceram-se novos protocolos com várias empresas que prestam serviços de mergulho. 
 
 
MONTANHISMO 
 
Em 2010, a secção de Montanhismo atravessou uma fase de menor actividade, pelo que só foram 
realizadas duas marchas pedestres, apesar de terem sido agendadas mais eventos que não foram 
realizados, tendo como causa principal as más condições atmosféricas. 
 
Com uma participação média de 40 caminheiros, fomos em Fevereiro até Amarante, para efectuar 
uma marcha na Rota de S. Bento e, em Maio, a Sever do Vouga onde caminhámos no percurso 
pedestre das Minas da Cabreia e Braçal.   
 
Esperamos que 2011 seja um ano de maior actividade da secção, se o tempo nos proporcionar 
dias mais agradáveis.  
 
 
MOTOCICLISMO 
 
2010 foi um ano um pouco apagado em termos de dinâmica da secção. O preço dos combustíveis 
terá sido o mote para a fraca participação nas actividades. É certo que estas foram dimensionadas 
em face do que já se previa. Exemplo disso foi o passeio do Outono, onde nos quedámos pelo 
mero almoço com visita ao Castelo de Mira d´Aire. Em termos qualitativos o passeio foi muito 
engraçado, com visita às grutas locais e um excelente almoço num local muito agradável. E 
felizmente até o tempo esteve do nosso lado. 
 
O ponto alto terá sido o excelso passeio a Vinhais, em Abril, que nos levou a uma região soberba 
em termos de paisagem e de oferta turística, com um igual aprumo na organização do colega 
Octávio. Não fora a chuva que teimou em nos acompanhar e teria sido um passeio como há muito 
não tínhamos experimentado. Uma nota positiva é a variedade dos participantes, que este ano se 
notou. 
 
Manteve-se a divulgação mensal que teimamos em não deixar cair e que, pelo contrário, 
pretendemos aumentar em qualidade e com o aumento do número de associados que a recebem, 
o que nos incentiva a continuar e a prestar este serviço de um modo cada vez mais apurado. 
O ano de 2011 não trará muitas mudanças, fruto também da continua escalada de preços dos 
combustíveis, pelo que se manterá o formato de 2010. 
 
 
ORIENTAÇÃO 
 
O gosto por esta modalidade nasce quando se descobre o valor da natureza e, depois, se ganha o 
gosto por percorrê-la e viver alguns momentos no seu interior. Para fazer Orientação, basta uma 
bússola e um mapa. Trata-se de uma modalidade desde sempre abraçada pelo Clube e que serve 
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de suporte a outras modalidades mais técnicas, como as provas de Aventura, nas quais o Clube 
tem tradições bem enraizadas no panorama desportivo nacional.  
 
Esta secção conta com 50 associados inscritos, dos quais 25 são atletas federados, tendo o Clube 
durante a época desportiva sido representado maioritariamente nas provas de Orientação em Btt, 
onde conseguiu um bom destaque. Graças a essa participação foi possível a obtenção de 2 títulos 
nos campeonatos nacionais. De destacar o nosso atleta Filipe Silva pelo título de campeão 
nacional em distância longa e pelo 3º lugar na distância média, que o levou a obter o 3º lugar final 
no Ranking Nacional. Por mérito deste atleta, em  conjunto com os atletas Fernando Barroso e 
Mário Torneiro, o Clube Millenniumbcp obteve ainda o título de Campeão Nacional de Clubes em 
Distância Média e o 2º lugar na modalidade de Sprint.  
 
 
PESCA 
 
NORTE 
 
Na época desportiva de 2010, a Secção participou em todos os Campeonatos Regionais 
Interbancários de Pesca Desportiva, organizados pelo Sindicato dos Bancários do Norte e nas 
modalidades de Surf Casting, Rio, Mar e Alto Mar. Nas finais nacionais esteve representada por 24 
Associados. 
 
Os triunfos alcançados, com lugares de pódio e outras classificações meritórias,  foram os 
seguintes: 
 
Campeonatos Regionais 

 Individual: Fernando Igreja – Campeão de Alto Mar; José Xavier – Campeão de Surf 
Casting; Fernando Ribeiro – Vice - campeão de Surf; Adélio Chacim – 3º lugar de Surf; 
Domingos Correia – Campeão de Mar; e Manuel Alves – 3º lugar de Mar. 

 Colectiva: Equipa A – Campeã de Surf Casting (composta por A. Chacim, D. Correia, J. 
Xavier e Rui Marques); Equipa A – 2º lugar de Alto Mar (F. Igreja, A. Vieira e M. Alves); 
Equipa B – 2º lugar de Surf (Aires Saldanha, Hélder, F. Ribeiro, José Araújo e M. Alves); 
Equipa A – 2º lugar de Mar (Chacim, Domingos, Augusto, Hélder, José Ramalho e M. 
Alves) e Equipa B – 3º lugar de Mar (Aires Pereira, F. Ribeiro, Fernando Silva, J. Araújo, J. 
Xavier e M. Oliveira); Equipa A – 3º lugar de Rio (Abel Pinto, António Lima, A. Vieira, 
Hélder Monteiro e Luís Monteiro).  

 
Campeonatos Nacionais: 

 Individual: Fernando Igreja – Campeão de Alto Mar; Adélio Chacim – 4º de sector de Surf; 
Luís Monteiro – 2º de sector de Rio; Hélder Monteiro – 5º de sector de Rio; A. Vieira – 7º 
de Mar; Hélder Monteiro – 12º de Mar; e Aires Pereira – 15º de Mar. 

 Colectiva: Equipa A – 4ª de Rio (A. Lima, Hélder, Luís e M. Oliveira); e Equipa A – 4ª de 
Mar (A. Vieira, D. Correia, Hélder e M. Alves).  

 
SUL 
 
No final do ano, a secção contava com perto de 100 pescadores inscritos em quatro modalidades 
de pesca: Surfcasting (pesca de Praia), Pesca de Mar (pesca à bóia nas falésias ou na praia), 
Barco Fundeado e Pesca de Rio. 
  
Participámos em inúmeras provas, sendo 2010 o ano de consolidação do Núcleo da Marinha 
Grande que participou e obteve excelentes resultados. 
 
Estivemos representados nas provas seguintes:  

- SBSI e SBC - Interbancário de Barco Fundeado, Mar, Praia e Rio (26 provas); 
- SBSI – Secção Regional de Tomar e Santarém – Rio (4 provas); 
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- Serviços Sociais da CGD – XXVIII Peixe de Prata (barragem do Maranhão); 
- Concurso de pesca de Mar da Cimenteira Maceira-Liz; 
- Troféu da Académica Pinhalnovense de Barco Fundeado. 

 
Resultados desportivos mais relevantes: 
.  Praia  
No Regional SBSI, fomos penalizados por falta de comparência à primeira prova, mas mesmo 
assim obtivemos o 6º lugar colectivamente, e o melhor representante foi o António Conceição 
Marques em 14º. 
.  Mar  
No Regional SBSI, 2º e 3º lugar colectivamente, com o José Bernardino em 6º; 
No Nacional Interbancário, 2º lugar colectivamente, com o João Trindade Varão em 6º; 
Nas Olimpíadas do SBSI, 2º e 3º lugares colectivamente, e uma vitória  individual por António 
Conceição Marques, José Bernardino em 3º e Jacinto Mestre em 4º. 
.  Barco Fundeado 
Na Final Regional 2009, António Valério 2º e Luís Madaleno 8º; 
Na Final Nacional, segundo lugar para António Valério; 
No Regional, após vitórias nas eliminatórias, foram apurados para a final de Alto Mar (a realizar em 
2011) António Valério, Luís Madaleno e José Carlos Pacheco; 
Nas Olimpíadas do SBSI, vitória individual de António Valério e Luís Madaleno em 5º.  
.  Rio  
No Regional SBSI, 3º e 4º lugares colectivamente, com o Franclim Cabreirinha em 6º e Emídio 
Ribeiro em 7º; 
No Regional SBC, 2º lugar colectivamente, Paulo Figueiredo em 4º, José Ferreira em  5º; 
No Nacional Interbancário, classificações por zona, Paulo Figueiredo em 2º e José Ferreira em 3º; 
Nas Olimpíadas do SBSI, colectivamente em 3º lugar e individualmente Franclim Cabreirinha em 4º 
e Celestino Brito em 5º. 
 
Provas organizadas pela Secção: 

- I saída de Barco Fundeado do Clube Millenniumbcp, em 18 de Dezembro, com embarque 
em Setúbal e com a presença de 11 pescadores, sendo seis a saírem pela primeira vez 
com o Clube. 

- VII Encontro Regional com as Sucursais de Évora, na barragem do Divôr, em Igrejinha, no 
dia 5 de Junho, com a presença de 30 participantes: 1º António Marques, 2º  Marco 
Vinagre e 3º José Bernardino. 

-  O VIIIº Sargo de Prata, realizado a 6 de Novembro, após dois anos de interregno, com a 
presença de 80 pescadores de outros Grupos Desportivos, contaram com 12 sócios a 
participarem pela primeira vez. Esta prova foi noticiada nas duas revistas da modalidade 
existentes em Portugal nas edições de Dezembro. O vencedor foi o António Conceição 
Marques e António Abreu ganhou o trofeu de maior exemplar, ambos sócios do Clube 
Millenniumbcp. 

 
 
POOL  
 
NORTE 
 
Hélder Monteiro venceu o V Torneio de "Snooker" do SBN e José Coelho ficou em 2º Lugar. 
Na Fase Nacional, realizada em Tavira, o José Coelho ficou em 3º lugar e Alberto Malheiro em 5º. 
  
Anselmo Pinto sagrou-se Campeão da Liga Interna, e José Pereira e João Oliveira, em  2º e 3º, 
respectivamente. 
  
A equipa de Pool do Clube classificou-se em 3º da sua série no Torneio de Abertura - Porto. 
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SUL  
 
A exemplo de anos anteriores, organizámos uma Liga Interna que contou com a presença de 
vários sócios. Na vertente de competição federativa, a equipa e os seus elementos participaram 
em várias provas organizados pela Federação Portuguesa de Bilhar com uma equipa constituída 
por Pedro Correia, João Fonseca, Paulo Fiúza, José Malveiro, Fernando Fernandes, Edmundo 
Carvalho e Eduardo Palma. 
  
Na competição interna, o destaque foi para Joaquim Garcia que venceu a edição deste ano. Os 
restantes lugares do pódio foram ocupados, respectivamente, por Ricardo Vieira e António Silva. 
 
Nas provas que integraram elementos da equipa de Pool, o destaque maior, a nível individual, foi 
para a presença de João Fonseca, Pedro Correia e Pedro Custódio em fases finais nacionais de 
Open, tendo todos eles sido apurados para jogarem na 1ªdivisão nacional na época de 2010-2011. 
Na variante de Snooker, Pedro Custódio conseguiu um 3ºlugar no 1ºopen de Snooker 2010-2011. 
A nível de equipas, o Clube Millenniumbcp esteve presente na fase final da Taça de Portugal, 
tendo chegado aos quartos-de-final da prova.  
 
Nas provas organizadas pelo Sindicato SBSI, Pedro Correia sagrou-se campeão regional e 
campeão olímpico, tendo obtido o 4º lugar no Campeonato Nacional. 
 
No ano de 2011, a secção pretende dar continuidade à Liga Interna e, ao mesmo tempo, manter 
uma equipa presente nas várias provas que compõem o calendário federativo, com expectativas 
de chegar, quer a nível individual quer por equipas, a várias fases finais das provas. 
         
 
SQUASH 
 
SUL  
 
O Clube participou no Torneio de Squash do SBSI, no qual Francisco Madureira se sagrou 
vencedor.  
Ainda no Interbancário, o Clube venceu por equipas através da participação do Miguel Estiveira e 
do José Fernandes, sendo este o Campeão Nacional de Squash Interbancário. 
O Luís Valente revalidou o título de campeão Olímpico de squash do SBSI. 
  
O Clube participou na prova da Federação Nacional de Squash  que se realizou na Quinta da 
Marinha, através de Francisco Madureira, Tiago Mendes, Vitor Ferro, Nuno Guerreiro, Pedro 
Pereira, José Rebelo e Paulo Freire. 
  
Na última prova do ano, realizada no ginásio do Banco,  no Taguspark, o Clube ofereceu uma 
raquete que foi sorteada pelos diversos participantes e foi entregue ao Carlos Lopo. Neste ginásio 
realizou-se pela primeira vez uma clinica de squash, onde foi possível colher os ensinamentos do 
Professor Fernando Valentim, que cativou e muito entusiasmou os participantes. 
  
 
TÉNIS  
 
NORTE 
 
Factos mais relevantes que ocorreram durante o ano de 2010: 
Joaquim Guedes da Costa sagrou-se Campeão Nacional veteranos +45 anos no Torneio Nacional 
Interbancário que se realizou em Viana do Castelo; 
José Maria Santiago venceu o Torneio Distrital do Norte no escalão de veteranos +45 anos; 
Fernando Cunha  foi o campeão Distrital Norte nos veteranos +55 anos. 
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Ficaram apurados para o nacional, a disputar em 2011, os seguintes atletas: José Maria Santiago, 
Joaquim Guedes Costa, Fernando Cunha e Paulo Horta. 
 
SUL  
 
O Clube manteve a Escola situada no Centro de Ténis das Olaias onde se encontravam 
centralizadas todas as acções inerentes à aprendizagem, manutenção e desenvolvimento da 
modalidade, sob a orientação de um técnico especializado. Esta Escola funcionou até Julho de 
2010, data em que se deu o seu encerramento. 
 
A exemplo dos anos anteriores, o Clube teve uma equipa representativa a disputar o Campeonato 
Nacional da 2ª Divisão (Inter-Clubes) no escalão de veteranos (+55 Anos) 
 
A equipa constituída por Jorge Gil, José Matos, Nelson Fernandes, Costa Matos, Isaac Lourenço, 
António Palma e José Nobre, ganhou o primeiro jogo por três a zero ao clube de Torres Vedras, 
mas perdeu os dois seguintes pelo resultado de dois a um, contra o Clube Ténis do Estoril e o 
Clube Ténis de Oeiras. Na série em que ficou colocada, composta por quatro equipas ,obteve o 
terceiro lugar. Os Treinos da Equipa efectuaram-se no Estádio do Jamor, no Complexo do Estádio 
Nacional. 
 
Também para nosso agrado e engrandecimento do Clube, foi constituída uma nova equipa com a 
designação +35 Anos de que fazem parte os elementos: Rui Manuel Prata; João Carlos 
Natividade; António José Fernandes; António Manuel Rocha; Paulo Jorge Dias; Rui Manuel 
Magalhães; Miguel Jorge Coelho. 
  
Em Setembro realizou-se o 8º Torneio Interno do Clube Millenniumbcp, nos campos do Centro de 
Ténis das Olaias, com quadro de Singulares Masculinos(32 jogadores ), um quadro de pares ( 16 
jogadores) e um quadro do Torneio Consolação (10 jogadores). De realçar que este ano 
apareceram algumas caras novas, o que é de aplaudir e desejar que possam aparecer na nova 
temporada ainda mais atletas para dar mais brilho a este Torneio.  
 
Singulares Masculinos        1º  -  João Pedro Sereno; 2º - Alexandre Rodrigues    
Pares Masculinos                1º - Alexandre Rodrigues /João Morais; 2º - José Matos/Campos Palma 
Torneio Consolação             1º - Campos Palma; 2º - Pedro Raimundo 
 
O Clube Millenniumbcp esteve representado no Torneio de Ténis de Évora por alguns dos 
componentes da sua equipa de Veteranos, por convite do nosso associado Fernando Adrega, que 
tem sido um entusiasta da modalidade e presença assídua nos torneios internos. 
 
Os nossos representantes não conseguiram este ano tão bons resultados como no ano anterior, 
mas mesmo assim alcançaram resultados positivos com realce para: Jorge Gil - 1º em singulares 
veteranos + 60; José Matos - 2º em singulares veteranos + 55; Nelson Fernandes - 3º em 
singulares veteranos + 55; José Matos /Jorge Gil - 2º em pares homens; Nelson Fernandes/Isaac 
Lourenço - 4º em pares homens. 
 
Decorreu no Estádio do Jamor a fase de apuramento do Torneio de Ténis do Sindicato, tendo 
comparecido um elevado número de jogadores associados do Clube e vários classificaram-se para 
a fase final, a realizar no Clube de Ténis de Lagos. 
 
 
TÉNIS DE MESA 
 
NORTE 
 
Modalidade tradicional do Clube, continuando a participar nas provas organizadas pela INATEL 
e outras entidades que nos convidam. 
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Resultados em destaque: 
Ercília Martins - Campeã Regional Individual, por Equipas, Pares Senhoras e Pares Mistos com 
Carlos Leitão; 
Esmeralda Miranda - Campeã Regional por Equipas; 
Jorge Caldas - Vencedor do  2º Torneio do SBN, 3º lugar no Campeonato Regional e 8º no 
Nacional; 
Carlos Leitão - Campeão Regional de Pares Mistos com Ercília Martins e Vice Campeão Regional 
de Pares com António Leitão; 
António Leitão e Paulo Ribeiro Vencedores do Torneio Pares da Junta de Freguesia de Aldoar. A. 
Leitão Vice Campeão Regional de Pares com o seu Irmão C. Leitão; 
2º lugar por equipas em 1ªs Categorias; 
Nas 2ªs Categorias, boa prestação de Joaquim Monteiro, com o 2º lugar no Regional. 
Nas 3ºs Categorias continuamos a contar com Jorge Pinheiro, Manuel Miranda, Arsénio Martins, 
Jorge Lopes, Carlos Alberto e Pinto Monteiro. 
 
SUL  
 
A secção de Ténis de Mesa esteve presente nos torneios do Ranking List, assim como nos 
torneios distritais e no Campeonato Nacional. Destas participações, há a destacar as seguintes 
classificações: 
Campeonato Distrital:     3º class.  individual em 3ª categoria; 
Campeonato Nacional:   24º class. individual em 3ª categoria; 
Torneios do Ranking List: 
Leões da Floresta:          6º class. individual em 2ª categoria; 
Ribeiro Perdizes:            7º class. individual em 2ª categoria; 3º e 9º individual em 3ª categoria; 
Oriental Sº Martinho:      2º class. individual em 3ª categoria; 
Quinta da Lomba:          2º class. individual em 3ª categoria; 
B.V. Seia:                       4º class. individual em 2ª categoria; 5º individual em 3ª categoria; 
Cano Sport Clube:          4º class. individual em 3ª categoria; 
EDP:                               5º class. individual em 3ª categoria; 
SSP Caldas da Rainha: 1º class. individual em 3ª categoria; 
Tintas CIN:                     5º class. individual em 3ª categoria; 
ARDOG:                         7º class. individual em 3ª categoria. 
 
   
TIRO AOS PRATOS 
 
Os vinte e cinco atiradores do Clube Millenniumbcp, federados na Federação Portuguesa de Tiro 
com Armas de Caça, participaram no ano 2010, nos seguintes eventos: 
 

- Campeonato Interbancário (CIT) – com seis contagens na modalidade de Fosso Universal 
- Final do CIT  
- Grande Prémio SBSI 
- Prova - Aniversário da Secção Tiro do Clube Millenniumbcp 
- Cinco contagens do Campeonato de Fosso Universal da FPTAC 

  
Esta actividade teve início com uma prova de treino no Campo de Tiro de Vale das Pedras - OTA, 
a qual serviu para transmitir aos atiradores as condições de participação nas provas previstas para 
o ano. 
 
O Campeonato Interbancário (CIT) com 6 contagens realizadas nos campos de Tiro de Pegões 
(duas), Montijo (duas), Beja e Pinhal/Armação de Pêra, foi disputado na modalidade de Fosso 
Universal e decorreu no primeiro semestre do ano. Neste campeonato participaram 142 atiradores 
representando 7 entidades bancárias. Sendo uma prova onde a regularidade nas diversas 
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contagens é importante para passar à fase final, conseguiram esses objectivos os nossos 
associados Luís Casadinho, Carlos Coelho e António Teixeira Campos. 
 
A Final Nacional, realizada em Ovar, teve a participação dos atiradores melhores classificados nas 
zonas Norte, Centro e Sul, sagrando-se Campeão Nacional o nosso associado José Coelho. 
 
O Grande Prémio SBSI, realizado na modalidade de Compak Sporting, no Campo de Tiro de Vale 
das Pedras, a 18 de Agosto, foi um novo desafio para a maioria dos nossos atiradores, que nunca 
tinham participado neste tipo de prova. 
 
A época terminou com a participação dos nossos atiradores no 25º Aniversário da Secção de Tiro 
aos Pratos do Clube, realizada nos dias 25 e 26 de Setembro, em Elvas, com a seguinte 
classificação: 
1.º - Luís Casadinho - Sucursal de Portel; 
2.º - Teixeira Campos - Sucursal do Luso; 
3.º - Carlos Raposo - Sucursal Paço de Arcos. 
 
 
TIRO DE PRECISÃO 
 
O Clube Millenniumbcp esteve representado em 23 provas sob a égide da Federação Portuguesa 
de Tiro e 8 provas da INATEL, destacando-se os seguintes resultados: 
Torneio Regularidade: 2º lugar por equipas nas disciplinas de carabina de precisão e de pistola; 
Torneio Inter-Agências (regional): 2º lugar por equipas nas disciplinas de carabina de precisão, de 
carabina de cano articulado e de pistola; 
Campeonato Nacional: 2º lugar por equipas nas disciplinas de carabina de precisão e de pistola; 
 
Nas provas da FPT obtivemos inúmeras classificações em lugares cimeiros, incluindo pódios, tanto 
individualmente como por equipas, pelo que se registam apenas os resultados mais significativos 
por terem sido conseguidos contra numerosa concorrência: 
 Individuais: 

1º lugar no Campeonato Regional Centro de Bala, disciplina Carabina Deitado, Homens Seniores 
2ª categoria: Manuel Raposo; 
1º lugar no Campeonato Regional Centro de Benchrest 50, disciplina Heavy Varmint: Jorge 
Capitão; 
1º lugar no Torneio Internacional de Tavira, disciplina Carabina Deitado: Manuel Serra. 
 Colectivos: 

1º lugar no Torneio Cidade de Évora, disciplina Carabina Ar Comprimido; 
1º lugar na Taça de Cascais em Tiro, disciplina Carabina Cano Articulado; 
1º lugar no Torneio FPT de Carabina Standard de Pequeno Calibre; 
1º lugar no Torneio StT2 de Carabina de Produção; 
2º lugar no Campeonato Nacional de Ar Comprimido, disciplina Carabina Cano Articulado; 
3º lugar no Campeonato Nacional de Ar Comprimido, disciplina Carabina Precisão, Homens 
Seniores 1ª categoria. 
 
Este ano destaca-se pelo alargamento, dentro do  Benchrest 50, do leque de modalidades em que 
o Clube participa, graças à aquisição de 3 equipamentos sem qualquer despesa para o Clube. 
Também podemos comemorar a admissão de 5 atiradores juniores, que vão não só possibilitar 
a representação do Clube em mais escalões mas também criar boas perspectivas de continuidade 
dos bons resultados até agora obtidos. 
 
 
TRAIL 
 
O ano de 2010 ficou marcado pelo arranque desta nova secção. O Trail é uma modalidade 
desportiva que junta em simultâneo o atletismo, a aventura e algum alpinismo. A nível nacional e 
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internacional, o Trail cresceu de uma forma inesperada, tendo-se realizado neste ano um maior 
número de novas provas. 
 
Há quem goste de desfrutar das actividades ao ar livre, especializando-se em uma só faceta. Mas 
são cada vez mais os que buscam viver a Natureza com um planeamento desportivo mais amplo. 
O Trail está a seduzir cada vez mais adeptos... é o desporto da natureza!  
Os nossos atletas participaram nas maiores provas em Portugal: Alvados, Sicó, Almourol, Trilhos 
do Pastor, Lebres do Sado, Serra da Freira, Óbidos e Barcelos e movimentou cerca de 30 
associados. 
 
Em termos de classificação, o Clube obteve duas vitórias no escalão de veteranos através do 
nosso atleta Arlindo Dias, três segundos lugares no escalão feminino através da  Maria Gabriel e 
dois terceiros lugares por equipas. 
 
 
TRIATLO 
 
No que diz respeito ao Triatlo,  2010 foi rico em eventos e em alguns "feitos" por parte dos nossos 
atletas. A equipa de 10 triatletas do Clube Millennium BCP participou nas principais competições 
nacionais organizadas pela Federação de Triatlo Portugal, tendo estado presente em competições 
de Aquatlo, Duatlo e Triatlo, nas vertentes de Sprint, Olímpico, Longo e ainda por estafetas. 
 
Destaca-se a participação em 4 eventos: 
1-  Campeonato Nacional de Clubes de Aquatlo, Prova realizada em Montemor-o-Velho, a equipa 
do Clube, constituída por Humberto Lomba, João Silva e Filipe Horta, sagrou-se campeã nacional 
de Veteranos. 
2 - Campeonato Nacional Individual de Aquatlo. Neste Campeonato, Humberto Lomba classificou-
se em 3ª lugar do escalão de veteranos V2. 
3 -  Lisboa International Triathlon. Esta prova de triatlo longo nas distâncias de Half Ironman, teve 
lugar no Parque das Nações em Lisboa, o Lisboa International Triathlon, com a participação de 
centenas de triatletas de todo o mundo. Na vertente de estafetas, a equipa constituída por João 
Silva (natação) , João Coelho (ciclismo ) e João Albano (corrida ), conquistou o 2º lugar, repetindo 
o feito de 2007 e 2008. 
4 - IronMan Challenge Barcelona Maresme. Destaca-se  a participação de 3 triatletas do Clube, 
naquela que  é considerada a mais difícil prova de triatlo, o Ironman.  
 
Os nossos representantes, entre cerca de 1300 Atletas - Humberto Lomba, Fernando Feijão e 
Pedro Quaresma - alcançaram o estatuto de Finishers Iron Men, que era o grande objectivo, 
classificando assim o Clube em 15º lugar entre 37 equipas constituídas. Humberto Lomba, 
alcançou ainda o Top-10 no seu escalão etário (40-45 anos), e Fernando Feijão o 1º lugar no seu 
escalão etário (50-55 anos).  
 
 
XADREZ 
 
NORTE 
 
Durante o ano de 2010 a secção do Clube esteve envolvida em competições oficiais e particulares.  
Relativamente às competições oficiais, participámos em 2 competições: na Taça AXP, onde fomos 
eliminados à 4ª jornada pelo mais cotado Profigaia Chess Clube, e no Campeonato Nacional da 3ª 
Divisão, onde participámos na série “B” e conseguimos o objectivo da manutenção graças ao 7º 
lugar obtido.  
 
Vários jogadores do Clube participaram também nos Torneios Interbancários de Xadrez, 
promovidos pelos Sindicatos dos Bancários do Norte, Centro e Sul. Para a Final Nacional 
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contámos com 7 jogadores – num total de 18 fomos, de longe, o Banco mais representado – tendo 
Micael Santos conseguido o segundo lugar. 
 
Dado o facto de a INATEL ter acabado com os Campeonatos de Xadrez, quer a nível Distrital, quer 
a nível Nacional, e procurando, de algum modo, preencher essa lacuna, a nossa secção de xadrez 
resolveu organizar um torneio aberto a todos os trabalhadores bancários. Foi o 1º Torneio Xeques 
Bancários, que constituiu uma agradável experiência, bastante elogiado, e que acabou com a 
vitória do Presidente do Grupo de Xadrez do Porto, Joaquim Brandão de Pinho, colega do Banco 
de Portugal. 
 
Dando continuidade ao novo modelo de Torneios Internos introduzido em 2009, foram organizados 
3 torneios, um em cada um dos ritmos em que se joga o xadrez: rápidas (partidas de 5 minutos); 
semi-rápidas (partidas de 20 minutos) e lentas (partidas de 1h30m, com incremento de 30 
segundos por lance). Esses torneios foram disputados por um total de 13 jogadores e tiveram os 
seguintes vencedores: Rápidas: Manuel Gonçalves; Semi-Rápidas – Pinto Monteiro; Lentas: 
Eduardo Ferreira. Contudo foi Artur Rosário aquele que acabou por conquistar o título de Campeão 
do Clube, já que um dos requisitos para a atribuição desse título era a participação nas 3 provas e, 
ponderadas as respectivas pontuações, foi o jogador que obteve melhores resultados.  
 
Na vertente educativa é de salientar a continuidade do apoio ao ensino do Xadrez, a qual se 
desenvolve no âmbito do protocolo existente com o Grupo de Xadrez do Porto, que tem 
proporcionado o acesso às aulas de iniciação e aperfeiçoamento daquele Clube a jovens filhos de 
funcionários e sócios do nosso Clube.  
 
 

LAZER E TEMPOS LIVRES 
 
 

AQUARIOFILIA 
 
O ano de 2010 foi marcado pelas actividades efectuadas em parceria com o Oceanário de Lisboa, 
a destacar: 
 
- A participação de 160 Associados, de todas as idades, na visita guiada aos Bastidores e ao 
Oceanário. Este evento permitiu visitar zonas que habitualmente se encontram interditas ao 
público. 
 
- A participação de 12 crianças (entre os 5 e os 15 anos) na actividade nocturna “Dormir com os 
Tubarões” permitiu-lhes dormir pela 1ª vez fora de casa e aprender mais sobre as espécies que 
habitam em todos os oceanos do planeta, através das actividades educativas realizadas no ateliê 
dos Oceanos. 
 
 
COLECCIONISMO  
 
Neste ano, a Secção de Coleccionismo realizou 12 exposições electrónicas (com periodicidade 
mensal) de colecções do associados, o que levou a um crescente interesse pelo coleccionismo 
dentro do nosso Clube. Assim, os associados do Clube tiveram a oportunidade de conhecer 
colecções de miniaturas automóveis e de motos, de selos, de moedas, de moringues, de 
calendários de bolso, de pacotes de açúcar, de embarcações portuguesas de rio e de notas. Foi 
ainda realizada uma Feira de Trocas online no site do nosso Clube logo no primeiro mês do ano. 
 
A Secção organizou ainda com sucesso o seu I Encontro de Sócios Coleccionadores na vila 
alentejana de Redondo, a 17 de Abril, onde os sócios puderam expor as suas colecções, conviver, 
trocar peças de colecção e ainda visitar os Museus do Barro e do Vinho. 
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O ano de 2010 foi o ano de crescimento em número de associados e de consolidação da Secção 
de Coleccionismo, crescimento esse que queremos manter em 2011, apresentando novidades. A 
Secção está de braços abertos para todos os coleccionadores do nosso clube e deixa os votos de 
boas colecções a todos os associados. 
 
 
 
VIAGENS E PASSEIOS 
 
NORTE  
 
Em 2010, a secção realizou as seguintes viagens:  
BRASIL – Rio de Janeiro e Búzios;  
PICOS da EUROPA  - norte de Espanha;  
AÇORES - 4 ilhas;  
CRUZEIRO no Mediterrâneo;  
VIENA;  
BARCELONA;  
Circuito no DOURO;  
ESTADOS UNIDOS da AMÉRICA e CANADÁ; e  
CRUZEIRO ao Brasil, com o total de 306 participantes. 
 
De destacar as viagens  aos Açores, a Viena e aos Estados Unidos e Canadá as quais tiveram a 
participação de um número de Associados muito superior ao previsto. Em todas as viagens 
realizadas criou-se um ambiente de grande simpatia, confraternização e entusiasmo entre os 
participantes, tendo todos regressado com interesse em voltar a conhecer novas paragens, 
conforme  referiu uma Associada que foi aos Estados Unidos: “que venham muitas e mais 
viagens”.   
 
Tinham-se programado idas à África do Sul e ao Quénia, mas não se puderam efectuar, atendendo 
ao reduzido número de participantes inscritos. A nossa inserção na África Subsariana não foi por 
enquanto coroada de êxito.   
 
SUL 
 
Eventos realizados: 
 
- PARIS & DISNEYLÂNDIA: o número de inscritos superou as melhores expectativas. 
- ISRAEL & JORDÂNIA: o significativo número de Sócios que aderiu a esta viagem obrigou à 
formação de dois grupos que tiveram oportunidade de conhecer esta região tão especial, quer pela 
envolvência histórica e religiosa, quer pela sua beleza tão característica. 
- VIAGEM CULTURAL A ÉVORA: viagem marcada também pela elevada participação. 
- ROMA: superou as melhores expectativas iniciais, o que obrigou à formação de dois grupos que 
viajaram em dias diferentes.  
- MOSCOVO & S. PETERSBURGO: a viagem superou todas as expectativas dos participantes 
face à grandiosidade, beleza e história do país. 
- VINDIMAS NO DOURO: os objectivos foram amplamente atingidos, pois para além da 
participação activa de todos os participantes na vindima, foi possível conhecer todo o processo de 
fabrico do Vinho do Porto, desfrutar da deslumbrante paisagem envolvente, Património da 
Humanidade, e apreciar a deliciosa gastronomia da região.  
- MARROCOS: também esta viagem registou uma adesão que suplantou as disponibilidades 
existentes.  
- VIAGEM CULTURAL A BRAGA & GUIMARÃES: os participantes tiveram oportunidade de 
conhecer melhor o património, a história e até as lendas destas duas cidades tão importantes. A 
beleza da região, a excelência da sua gastronomia e a simpatia das suas gentes foram factores 
que também contribuíram para a excelente satisfação com que todos regressaram a casa. 
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- FIM DE ANO NO FUNCHAL: foi uma viagem, a vários títulos, gratificante e compensadora, com o 
manifesto agrado de todos os participantes. 
 
Por último, cumpre agradecer ao Sócio Bernardo Paraíba, pelo espírito colaborante e pela forma 
sempre competente e empenhada como integrou a equipa desta Secção nos dois últimos anos e 
que, por motivos pessoais, teve de a deixar. 
 
 
 
 
 
 
 
   


