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2016, o ano da Comunicação e da Proximidade Regional do 
Clube Millennium bcp 
 
Em 2016, o Clube investiu na diversidade de meios de 
comunicação com os Sócios e na proximidade geográfica dos 
seus representantes e das suas iniciativas, aumentando e 
diversificando a oferta de forma a abranger os Associados e 
seus agregados em todo o Continente e Ilhas. 
 
O Clube cresceu em número de participações nas iniciativas 
divulgadas no site do Clube, mais 2.775, relativamente ao ano 
transato (20.001, comparativamente com 17.226) , sendo 
9.699 o número de participações dos Sócios efetivos (mais 
1.962),  registando-se também um crescimento na adesão dos 
respetivos agregados 10.302, mais 813. 
 
A atividade Cultura cresceu 1.758 em número de participações, 
o Desporto cresceu 455 e as iniciativas do Clube 609, sendo de 
destacar a divulgação de ofertas e benefícios apelativos para os 
Sócios e respetivo agregado familiar como foi o caso dos Packs 
Odisseias 576 com 1.595 encomendas (Portugal a Metade do 
Preço, Badoca Park, Circuito das 6 pontes, Feliz Natal, Presente 
Noite Especial a dois, Kidzania - Parque Temático) que se 
traduziram em vivências de bons momentos para quem os 
adquiriu. 
 
Foi criada a Webmobile para facilitar o acesso às publicações 
do site do Clube, em qualquer lugar e a qualquer hora, assim 
como uma Newsletter mensal com os destaques de Cultura, 
Lazer e Desporto, divulgando as iniciativas e os muitos feitos 
meritórios dos seus Associados de todas as idades.   
 
Publicaram-se mais 91 Templates das iniciativas, mais 
apelativos. Foram enviados regularmente emails aos Sócios 
com as novidades da semana e foram implementadas 
melhorias na pesquisa no site do Clube. 
 
As notícias do Clube, Novidades e Benefícios foram publicadas 
bimensalmente na 1ª página do site do Banco e estiveram 
sistematicamente entre as 10 mais lidas durante o ano de 
2016, o que demonstra claramente o interesse que o Clube 
desperta. 
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A Millennium TV realizou mais coberturas de eventos do Clube 
do que no ano anterior, nomeadamente a 26.ª Meia Maratona 
de Lisboa 2016 em que o Clube Millennium bcp foi o mais 
representado de entre as várias entidades inscritas, a visita ao 
Palácio Fronteira, em Lisboa, o Rali de Pedras Salgadas e a 2.ª 
edição do Cascais Triathlon.  
 
Para melhorar o serviço aos Sócios foi criada uma nova área no 
site “O Meu Clube”, permitindo aos mesmos consultarem as 
atividades em que estão inscritos, acederem mais facilmente a 
várias áreas do site, nomeadamente às novas FAQs do Clube e à 
nova área de sugestões, entre outras. A área O Meu Clube 
permite também anular inscrições sem custos, sempre que 
surge algum imprevisto, dentro das datas pré-estabelecidas. 
 
A proximidade geográfica foi incrementada com a nomeação de 
novos 10 Dinamizadores Regionais e 8 Co Dinamizadores em 9 
Distritos e 3 ilhas dos Açores para melhor traduzirem os 
interesses dos Associados dessas zonas geográficas.  
   
Indo ao encontro dos interesses e propostas que nos chegaram 
dos Associados, apoiaram-se mais iniciativas espalhadas pelo 
país, Espetáculos, Feiras e Festivais. Foram promovidas pela 
primeira vez várias feiras e festivais com a participação de 444 
Associados (Feira Nacional da Agricultura de Santarém 27, 
Feira Medieval de Torres Novas 163, Festival do Crato 62 e 
Mercado Medieval de Óbidos 192).  
 
De entre os 99 novos protocolos estabelecidos durante 2016, 
15 tiveram origem em 8 Distritos fora de Lisboa e Porto 
(Abrantes, Algarve, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Leiria 
Santarém e Viseu). De destacar : Lazer 23, Saúde 22 e Férias 17 
com um maior crescimento em relação ao ano transato 
(predominando hotéis e agências de viagens). 
 
O Clube Millennium bcp, procurando apoiar no período de 
férias de verão os Associados e respetivas famílias com 
crianças e jovens, apresentou 14 opções. registaram-se 
inscrições para 101 semanas, representando um 
crescimento  de 42,57%  face ao ano de 2015.  
 
Atendendo aos interesses dos seus Associados o Clube criou-se 
uma nova Secção: o Aeromodelismo.  
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Em 2016 foi aprovada, em Assembleia Geral, por unanimidade, 
uma nova alteração dos estatutos, que visa adequá-los à 
realidade do quotidiano do Banco, no sentido de alargar a 
possibilidade de admissão de novos Associados, permitindo 
algum grau de rejuvenescimento e a viabilização de algumas 
das atividades desenvolvidas. 
 
Foi também criada uma Academia de Golfe Millennium bcp 
para divulgar esta modalidade desportiva a todos os Sócios 
abrangendo todas as camadas etárias, com um 1º torneio da 
Academia de Golfe realizado em maio e o “Oeiras Golf” em 
setembro para os filhos dos Sócios. 
 
Foram várias as iniciativas de divulgação, a todos os Sócios e 
seus agregados, das atividades desenvolvidas pelo Clube, como 
as aulas abertas experimentais gratuitas de diversas 
modalidades (Dança, entre outras). De registar também o 
Batismo de mergulho para crianças a partir dos 10 anos. 
 
Nas iniciativas de formação do Clube registaram-se 442 
participações, 217 em  diversos cursos de formação, 60 em 
Espanhol, 65 em Inglês, 35 na arte, 36 na fotografia e 29 na 
música. Os horários das aulas foram alargados por forma a 
abranger mais Associados. 
 
Nas  Festas de Natal estiveram presentes 8.828 Sócios e suas 
famílias. Para além da realização do circo nos Coliseus de 
Lisboa e Porto com uma adesão de 8.362 Sócios, promoveram-
se ainda Festas e Espetáculos na época natalícia fora dos 
grandes centros, com as seguintes participações: 223 na 
Madeira, 89 em Faro, 44 em Lamego 14 em Bragança e 52 em 
Évora, 40 em Guarda e 4 em Beja, envolvendo no total 466 
Sócios e suas famílias.  
 
O Clube desenvolveu numerosos contactos com os seus 
parceiros, no sentido de dar a conhecer aos seus Associados os 
serviços que os mesmos proporcionam, tendo promovido no 
Tagus Park 8 workshops, em salas do edifício 8 ou no auditório 
do edifício 5 e 2 apresentações/demonstrações de produtos à 
entrada do refeitório.  
 
Procurou-se diversificar os temas apresentados no ano 
anterior, com especial enfoque na Saúde e em questões ligadas 
ao Desporto. Contou-se com a presença de um ex-atleta 
internacional de atletismo, agora fisioterapeuta, que abordou a 
questão da prevenção das lesões na corrida.  
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Em um dos workshops realizados no Tagus Park, um 
cardiologista abordou o problema dos perigos e cuidados a ter 
com o esforço físico. Um outro parceiro do Clube abordou um  
novo conceito de marcação de atos clínicos, em múltiplas 
clínicas, com um desconto para os nossos Sócios. Houve ainda 
oportunidade de outro parceiro falar das Terapias Reiki e do 
que tal implica para o equilíbrio pessoal. Um parceiro ligado ao 
apoio domiciliário fez uma apresentação de equipamentos 
ligados à questão do bem-estar das pessoas idosas ou doentes. 
 
Fizeram-se demonstrações e distribuição de amostras de 
alimentação funcional, bem como de alimentos biológicos. Uma 
farmácia próxima do Tagus Park fez a divulgação dos serviços e 
benefícios que concede aos nossos Associados. 
 
Contou-se ainda com a presença de uma empresa de formação, 
que conduziu um workshop sobre métodos de estudo para os 
filhos dos Sócios.  O Clube desenvolveu pela primeira vez, com 
um parceiro especializado, um workshop sobre restauro de 
móveis e loiças que muito agradou aos Associados. 
 
No que diz respeito a iniciativas de Solidariedade Social, foram 
várias as que o Clube divulgou aos Sócios, sendo de destacar a 
entrega de um donativo de 8.000€ à ACREDITAR, resultante da 
receita das Festas de Natal dos Coliseu de Lisboa e do Porto. 
Foram ainda oferecidos 1.200 bilhetes para as crianças de 
Instituições de Solidariedade Social assistirem ao circo. 
 
Neste ano de 2016, o site do Clube registou cerca de 296.720 
utilizadores, 272.608 (website) a somar a 24.112 (mobile),  o 
que correspondeu a uma média de 812 utilizadores diários. 
 
O número de Sócios, no final do ano de 2016 atingiu 39.095, 
sendo 12.254 efetivos (no ativo e reformados) e 26.841 
familiares (ascendentes e descendentes).  
 
No que concerne às contas, mantiveram-se as orientações e 
princípios que têm sido seguidos na gestão financeira do Clube, 
o que permitiu a concretização de praticamente todas as 
iniciativas previstas pelas diferentes Secções; verificou-se um 
resultado positivo na ordem dos 59 mil euros, e que permitirá 
propor à Assembleia Geral a sua inclusão em resultados 
transitados, com o efeito da redução do respetivo valor global 
que consta do Balanço. 
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Diretor Fernando Maia / Seccionistas Carlos Mega, Firmino 
Matos e  J. Teixeira (Nacional) / Maestro António Augusto  
Saraiva Leitão 
 

Em 2016 o Coro do Clube Millennium bcp, dirigido pelo Maestro 
António Leitão, participou em 10 concertos e eventos com um 
total de 345 participações, promovidos pelo Clube ou 
organizados por Autarquias e Associações. 
 
O Coro do Clube tem 42 anos de existência e congratulamo-nos 
com os aplausos do público e as palavras de elogio habitualmente 
proferidas pelos representantes das entidades que nos convidam, 
agradecendo a qualidade da sessão cultural. Gostaríamos de ter  
recrutado internamente novos elementos para o Coro, o que nos 
teria permitido aceitar mais convites. 
  
Foram vários os convites e as presenças do Coro do Clube 
Millennium bcp: 
 
Museu Nacional de Arte Antiga – Foi dada continuidade à 
tradição do Clube participar nos eventos musicais no Museu, 
visando a aproximação de públicos mais vastos. A participação 
do Coro  revestiu-se, uma vez mais, de um grande significado no 
âmbito desta parceria cultural com benefícios mútuos. O 
concerto decorreu no auditório do Museu, onde, ao público 
presente em grande número, foi proporcionado um diversificado 
programa de música coral, reconhecido por todos no final pelos 
aplausos que dispensaram. De salientar positivamente, as 
condições que foram proporcionadas ao Coro em termos de 
instalações e o acompanhamento permanente por um 
responsável do Museu. 

Cultura 

Atividade 
desenvolvida: 
  
Lisboa – Igreja do 
Campo Grande - 
Concerto de Ano Novo 
e Solenização de Missa 
  
Lisboa – Igreja de São 
Roque – XIII Concerto 
de Reis – Iniciativa do 
Pelouro da Cultura do 
SBSI 
  
Lisboa – Auditório do 
Museu Nacional de 
Arte Antiga 
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Mosteiro de Alcobaça - A convite da respetiva Paróquia, o Coro 
esteve presente no Mosteiro de Alcobaça onde efetuou um 
concerto de Páscoa e solenizou a missa. Numa sessão de boas-
vindas o Padre Ricardo Alves agradeceu a nossa disponibilidade 
para o evento e proporcionou ao Coro uma visita guiada bastante 
detalhada ao espaço onde iríamos atuar e ao qual aderiu muito 
público. Antes do concerto foi proporcionado ao Coro conhecer 
os sabores da gastronomia local e antes do regresso a Lisboa, a 
respetiva doçaria.  Foi simpático por parte de quem nos recebeu. 
  
O Concerto de encerramento da atividade do Coro do Clube 
tornou-se já uma tradição com grande impacto junto do público o 
qual, mais uma vez, encheu a Basílica dos Mártires. Os aplausos 
com que presentearam o Coro à medida que o Concerto decorria, 
foram o garante do sucesso. A promoção deste Concerto de Natal 
(site do Clube, Internet, Redes Sociais, cartazes afixados em 
alguns locais, Revista “O Bancário”, Agenda Cultural da Câmara 
Municipal de Lisboa e correio eletrónico) continua a ser a 
“fórmula” para o sucesso deste evento.    

Cultura 

  
Sobral de Monte Agraço – 
Cine-Teatro de Sobral de 
Monte Agraço 
  
Lisboa – Academia das 
Ciências de Lisboa – II 
Concerto da Primavera e da 
Poesia – Iniciativa do SBSI 
  
Lisboa –Auditório do Colégio 
S. João de Brito - XXIV 
Encontro de Coros Bancários – 
Iniciativa do SBSI 
 
Lisboa – Basílica dos Mártires 
– Concerto de Natal 
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Atividade desenvolvida: 
 
Alcobaça – Mosteiro de Alcobaça 
– Concerto de Páscoa e 
Solenização de Missa 

Coro do Clube encerra atividade em 2016 
com o já tradicional Concerto de Natal na 
Basílica dos Mártires 



Diretor Fernando Maia (Nacional) /  Professor  Alexandre 
Caetano 
 
Durante 2016 mantiveram-se duas aulas no Edifício 9 do Tagus 
Park (terças e quintas ao almoço) e duas aulas na Calçada da 
Palma de Baixo (quartas à tarde e à noite), mas este ano com 
mais inscrições de alunos, chegando a haver lista de espera 
para uma das turmas. As aulas decorreram num ambiente de 
agradável convívio e aprendizagem, sendo os laços que se têm 
criado entre todos extremamente importantes no 
desenvolvimento desta prática formativa.  
 
Além da vertente prática e técnica, realizou-se também, uma 
abordagem teórica, em aulas específicas, com muito boa 
recetividade, pois ajudou os alunos a enquadrarem a sua 
experiência artística. Esta iniciativa incluiu apresentações 
teóricas em sala de aula em que foram abordadas 
determinadas épocas e Artistas, abrangendo a Arte Antiga, mas 
também a Modernista e a Contemporânea, visitas de estudo e 
uma apresentação sobre Arte do Século XVI, que esteve aberta 
a todos os Sócios do Clube e que decorreu no Auditório da 
Calçada da Palma de Baixo.  
 
O programa de 2016 das Aulas de Arte contemplou novas 
técnicas ligadas à introdução de materiais recentes no 
mercado, sendo muito bem recebidas por parte dos alunos já 
que permitiram criar novos efeitos visuais até aí não 
explorados. Também envolveu as bases necessárias do projeto 
inicial em termos de curso, que incluiu anatomia, perspetiva, 
profundidade, luz e sombra, entre outras e que têm sido 
introduzidas aos novos alunos que iniciaram aulas naquele 
ano.  
 
As contínuas formações que o professor Alexandre Caetano 
tem recebido no Museu Nacional de Arte Antiga por parte de 
um dos maiores Mestres/Especialistas mundiais sobre Arte, 
permitiram a aquisição de importantes conhecimentos que têm 
sido uma mais-valia para as aulas (duas formações 
técnicas/teóricas em 2016, uma sobre Arte Flamenga do 
Século XVI – técnica mista e outra sobre Pintura a Óleo da 
Escola Francesa durante o Século XIX).  

Cultura 

Curso de Introdução à Arte 
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Retrato de Dame Edith Sitwell, 
executada pelo formador numa das 
técnicas mais complexas existentes: 
a têmpera com velaturas de óleo, 
cuja origem refere ao período dos 
primeiros ícones (constantinópola) 
e que mais tarde seria utilizada na 
Arte Flamenga do Século XVI. 

Apresentação sobre mistura de cor 
em que, com uma gama muito 
limitada de cores, o formador criou 
várias tonalidades. Exercício 
executado em técnica mista sobre 
papel, de modo a que houvesse a 
oportunidade de presenciar a 
compatibilidade de diferentes tipos 
de materiais. esta é apenas uma entre 
várias apresentações, sobre 
diferentes temas.  

 



Alguns dos alunos são agora Artistas independentes, que 
realizam exposições dos seus trabalhos com alguma 
regularidade e que permanecem nas aulas de modo a terem 
apoio e trocarem impressões, o que continua a ser-lhes útil na 
execução dos mesmos.  
 
A Exposição de Arte anual  teve lugar em março de 2016, no 
refeitório do Edifício 5 do Tagus Park, para além de uma 
vertente de exposição alternante, com três quadros de 
diferentes alunos, na sala de espera do primeiro piso da Sede 
do Clube.  
 
Não existe necessidade de incluir trabalhos individuais dos 
alunos, pois estes têm sido divulgados regularmente na página 
no Clube, como também expostos, seja anualmente no Tagus 
Park, ou de modo mais regular, na Sede do Clube.   
 
De modo a que a área da logística duma montagem e 
coordenação de exposições, fosse aprofundada, o professor 
Alexandre Caetano fez  uma formação sobre Curadoria, na 
Agência de renome, AntiFrame. 

Cultura 
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Imagens das última exposição coletiva, Edifício 5, Tagus Park 



Diretor Fernando Maia (Nacional) e Patrícia Pereira 
(Norte) / Professora Ana Cayatte  
 
Inglês 
Existe no Clube Millennium bcp um espaço dedicado à 
aprendizagem da língua inglesa. 
 
Esta atividade teve início na sede em 2009, com duas turmas 
para os Sócios reformados. Dado a crescente procura, o 
número de turmas foi aumentando, respondendo não só às 
necessidades dos Sócios reformados, como também dos Sócios 
no ativo. 
 
No ano letivo de 2016/2017 estão inscritos 65 alunos 
distribuídos por 7 turmas, das quais 3 em funcionamento pós-
laboral - duas nas instalações do Tagus Park e uma na sede em 
Lisboa. 
 
Este espaço, dá a oportunidade aos alunos para desenvolverem 
e porem em prática os seus conhecimentos, utilizando manuais 
atrativos e meios audiovisuais modernos, num ambiente lúdico 
e descontraído. 
  

Cultura 

Cursos de Línguas 
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Diretor Fernando Maia /  Professora Begoña Zueras 
 
Espanhol 
As aulas de espanhol do ano letivo 2016-2017 começaram na 
segunda semana de setembro de 2016 e vão finalizar no fim de 
junho de 2017. 
 
Atualmente existem 6 grupos de diferentes níveis, com um 
número total de aproximadamente 60 alunos. 
 
Todos eles têm 1,5h de aulas por semana. Alguns deles têm 
aulas dois dias por semana (45 min/ dia), e outros têm só um 
dia por semana. 
 
As aulas decorrem no edifício 8 do Tagus Park com os 
seguintes horários: 12:15-13:00 e 13:00-14:30. O número de 
grupos e a sua distribuição por níveis é: Nível 1 ( A1): 1 grupo; 
Nível 2 ( A2): 2 grupos; Nível 3 ( B1): 3 grupos. 
  
A professora é espanhola e usa manuais que seguem o Marco 
Comum de Referência Europeu no que refere a conteúdos 
segundo os níveis estabelecidos para as línguas. Os manuais 
utilizados são "Passaporte"  ( A1,A2 e B1) da Editorial Edelsa, 
que divide os temas: âmbito pessoal, público ou profissional. 
Desta forma, os alunos aprendem e praticam o espanhol em 
diferentes contextos. Para além do manual usa outros materiais 
complementares de gramática, textos originais jornalísticos, 
vídeos, áudios, canções, etc.. 
  
Este ano há alunos que vão fazer o exame para obter o 
DELE  B1 (Diploma de Español Lengua Extranjera). A 
professora tem o título de examinadora de diferentes níveis 
DELE, pelo que irá orientar e ajudar na correção de 
composições que os alunos façam para se prepararem para 
obter esse diploma internacional. 
  
Se querem aprender espanhol ou se já têm algum 
conhecimento da língua e querem aprofundar, são todos bem- 
vindos! Podem aprender e ter momentos de distensão durante 
a jornada laboral. 
 
Para o próximo ano letivo está previsto abrir turmas até o nível 
4 (B2). 

Cultura 

Cursos de Línguas 

13 



Diretor Nuno Marques (Nacional) / Professor Paulo 
Roberto  
  
No ano de 2016 a Secção de Fotografia realizou vários cursos 
abrangendo trinta e seis  novos Associados.  
 
Os cursos foram divididos entre iniciação, intermédio e 
avançado, permitindo aos Associados seguir uma lógica de 
evolução desde o momento zero, ou integrarem estados mais 
avançados, à medida dos conhecimentos de cada um. 
 
  
  
  
  

Cultura 
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Diretor Paulo Bastos / Seccionista Isabel Oliveira 
(Nacional) / Professora Raquel Fonseca 
 
Durante o ano de 2016, realizaram-se vários Workshops de 
Joalharia na oficina da Ourives-Joalheira Raquel Fonseca, em 
Barcarena, contando com um total de 30 inscrições de 
Associados do Clube. 
  
As temáticas dos exercícios abordados resumiram-se ao 
seguinte: 
  
“Crie a sua Peça” - Criação de uma joia de autoria 
própria;  aplicação de técnicas variadas de joalharia, consoante 
o tipo de peça e nível de conhecimento do participante, 
utilizando ferramentas e maquinaria para o efeito. 
 
“Cera perdida - Escultura por moldagem” - Execução de uma 
escultura em cera que permitirá a obtenção de um adorno, em 
prata, utilizando o processo de Fundição por Cera Perdida. 
 
“Gravação em metal” - Reprodução de um desenho sobre 
chapa, ficando este em relevo ou baixo-relevo pelo processo de 
gravação a ácido. 
  
  

Cultura 
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A exposição anual de joalharia do Clube Millennium bcp de 
2016, intitulada “Cooperanda Est Ars”, teve por objetivo 
demonstrar que arte é, na sua essência, um empreendimento 
coletivo da Humanidade - todos aprendemos e crescemos do 
saber de outros, um percurso inesgotável de partilha e 
enriquecimento.   
 
Os workshops - bottegas - serviam e ainda servem esse 
propósito. 
  
As peças concebidas por Associados do Clube – Ana Barreiros, 
Ana Pais, Ana Pimentel, Carla Figueiredo Lopes, Carla Silva 
Carneiro, Cristina Dias Ferreira, Dulce Ramos, Hélder Coelho, 
Isabel Oliveira,  Maria Cristina Cardoso, Maria Eunice Alves, 
Rosa Maria Mil Homens, Sílvia Amaral, Susana Almeida e 
Vitória Santos - e por monitoras das atividades de joalharia, 
ambas Ourives-Joalheiras - Raquel Fonseca e Tânia Gil - 
patentearam esse intento. 
  
Algumas das joias expostas estiveram à venda, revertendo 
parte do valor das vendas a favor da Instituição de 
Solidariedade Social ACREDITAR. 
  

Cultura 
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Diretor  Fernando Maia / Seccionista  Iva Vieira (Nacional)  
 
18 de junho - Lisboa 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência 
  
O Grupo Etnográfico Mil Raízes, no dia 18 de junho, colaborou 
mais uma vez com esta instituição numa iniciativa que teve  
por fim a recuperação do Jardim Botânico. 
 
A participação do Mil Raízes teve como finalidade contribuir 
para dar visibilidade a este projeto, na concretização  de um 
desejo da sociedade (neste momento é uma realidade, pois já 
se encontra em fase de reabilitação). 
 
Foi muito interessante a nossa colaboração e desempenho, com 
muita alegria e grande ligação com os presentes. 
  
28 de junho - Faro 
XVI Festival de Folclore 
  
Fomos convidados pelo Grupo de Folclore de Montenegro para 
tomarmos parte no Festival de Folclore, representando a 
Estremadura (Lisboa). 
 
No nosso historial não é habitual este tipo de colaboração, 
sendo uma das razões as permutas e outra o facto de termos 
uma visão e uma vivência diferente. De salientar a boa união do 
Grupo que mostrou uma excelente presença de espírito. 
  
19 de julho - Estoril 
FIARTIL - Feira  de Artesanato do Estoril 
  
Há vários anos que participamos na Feira Internacional de 
Artesanato. Mudam-se os tempos, os formatos e as ideias. 
Trata-se de nos adaptarmos e foi o que fizemos. Deixou de 
existir um bom palco central, com luz e som excelente, que nos 
permitia fazer mais quadros da cidade de Lisboa, que fazem 
sempre a delícia de quem nos vê.  
 
Fizemos os Pregões em espaço aberto e resultou. Bailámos em 
espaços da Feira, alguns de piso difícil, mas correu bem. Para 
nosso espanto houve muita interação e criou-se um ambiente 
bastante intimista. 
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30 de julho - Lisboa 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência 
“Noite Europeia dos Investigadores 2016” 
  
Do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da 
Universidade de Lisboa, chegou-nos um convite que muito nos 
honrou: participar no dia 30 de julho na Noite Europeia dos 
Investigadores 2016, coordenada pelo Museu Nacional, une 
esforços entre os investigadores de grandes universidades em 
Portugal. 
 
O Grupo interpretou os Pregões no interior do Museu na 
presença de muitos convidados. O Grupo Mil Raízes definiu-se 
pela qualidade, por uma presença alegre e enquadrou-se no 
espaço belíssimo do Museu, criando uma verdadeira harmonia 
de sons e colorido. 
 
A participação do Grupo  neste evento proporcionou ao Clube 
Millennium bcp uma parceria notada e referenciada. 
  
  
17 de outubro - Costa da Caparica 
INATEL Social 
“Portugal no Coração 2016” 
  
A Fundação INATEL retomou o projeto do “Dia de Portugal no 
Coração”, cujo objetivo é trazer a Portugal emigrantes que, 
vivendo em outros países e continentes, não puderam ao longo 
de tantos anos voltar a Portugal. É um evento enternecedor e 
de muita proximidade. 
 
O Grupo Mil Raízes mantem com a Fundação INATEL uma boa 
relação de confiança. Proporciona bons e alegres momentos 
que primam pela versatilidade e responsabilidade com que os 
executamos. 
 
As cantigas das diversas regiões de onde são originários os 
presentes reSultam em momentos de alegria, prazer e cantoria 
conjunta. 
 
Sempre muito rigorosa, a Fundação INATEL faz questão que 
este tipo de eventos decorra com os tempos determinados, 
bem conseguidos pelo Grupo Mil Raízes , com rigor e 
excelência. 
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11 de dezembro - Batalha 
Mosteiro da Batalha 
“Cantares ao Menino – Ciclo Natalício” 
  
Neste dia 11 de dezembro coube-nos a honra de cantar no 
maravilhoso Mosteiro da Batalha. 
 
Os Cantares ao Menino ou Cânticos de Louvor ao Menino têm 
influências de pequenos excertos musicais que faziam parte 
dos antigos Autos de Natal. “Cantigas cantadas” durante o ciclo 
natalício, nos serões, nos afazeres domésticos, à lareira ou 
ainda a caminho da igreja, para a Missa do Galo. São Cantares 
de Adoração cantados por um povo crente. 
 
Com a mesma simplicidade destas notas, cantámos na igreja 
majestosa do Mosteiro, tendo sempre presente que estes 
cantares singelos passaram de geração em geração por via oral, 
felizmente, agora, recolhidos e preservados. 
 
O Grupo Mil Raízes proporcionou bons momentos e sentiu a 
grande  responsabilidade  que é  ser  um Grupo Etnográfico. 
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Diretor  Nuno Dias Rosas e Rogério Araújo (Nacional) / 
Professores Sandra Coutinho, Joana Wagner e Pedro Mata 
 
Em 2016 a Escola de Música continuou o caminho traçado no 
ano anterior, com algumas melhorias. Os anos da escola não 
são anos civis e sim anos letivos, pelo que uma análise a 2016 
não visa um ciclo completo mas sim o final de um ano e o início 
do seguinte. 
  
Em janeiro a escola contava com 29 alunos, distribuídos da 
seguinte forma: 
- 22 alunos de Piano com a professora Joana Wagner 
- 7 alunos de Guitarra com o professor Pedro Mata 
- 2 alunos de Piano com a professora Sandra Coutinho 
(22 alunos de Piano, 5 alunos de Guitarra e 2 alunos de Piano + 
Guitarra) 
  
Em março a escola realizou a sua audição da Páscoa nas 
instalações do Clube e contou com a participação da quase 
totalidade dos seus alunos, bem como cerca de 80 pessoas que 
estiveram presentes para assistir. 
  
Em junho realizou-se o recital de encerramento do ano letivo 
no auditório do Edifício 8 nas instalações do Millennium BCP - 
Tagus Park, em que recebemos o patrocínio da marca KAWAII 
com o empréstimo de 4 teclados topo de gama (2 para 
performance e 2 para exposição) sem qualquer custo para o 
Clube (incluindo deslocação e montagem).  
 
Neste recital a grande maioria dos alunos voltou a mostrar a 
sua evolução e o trabalho desenvolvido ao longo do ano, foram 
apresentadas 3 peças originais cujos autores estavam 
presentes: 
- a música 'Eu Sou Um Dó', da autoria do aluno de piano 
Gonçalo Rasteiro (5 anos na altura da composição) e 
interpretado pela colega Mariana Tibério (6 anos); 
- a música 'Stay' da autoria da aluna de piano Matilde Silva (13 
anos) e interpretada pela própria; 
- a música 'Rock Blue', da autoria do professor Pedro Mata, 
interpretada pela próprio em conjunto com 3 alunos da sua 
classe. 
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Destaca-se ainda a participação dos alunos Diogo Justino, Inês 
Coelho e Regina Oliveira, que em conjunto com a professora 
Joana Wagner interpretaram num arranjo para 2 pianos, 8 
mãos, o 1º e 4º andamentos da Suite Peer Gynt de Edvard 
Grieg. 
 
Neste recital a assistência esteve perto das 100 pessoas, que 
celebraram o trabalho de todos os alunos no final do 4º ano 
letivo da escola no novo formato. 
  
No Verão a professora Sandra Coutinho informou que deixara 
de ter disponibilidade para leccionar Formação Musical e Piano 
na nossa escola, pelo que foi levada a cabo a selecção de um 
novo professor. 
  
Em setembro o corpo docente da escola foi enriquecido com 
uma contratação de peso para o novo ano letivo, a professora 
Inês Rasquinho, responsável pelas classes de Formação Musical 
e Canto.  
  
O novo ano letivo abriu com uma nova classe (Canto), que se 
apresentou com brio logo na primeira audição em dezembro, 
com a participação da aluna Inês Coelho em qualidade 
surpreendente para apenas 2 meses de aulas. 
  
Em 2017 prevê-se uma evolução maior em todos os alunos e na 
escola, procurando sempre o caminho do brio e da dignidade, 
de forma a que a Escola de Música seja sempre um bom cartão 
de visita do Banco. 
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Diretor  Francisco Zuzarte (Norte) 
 
Cinema – Movimentando um total de 722 Associados, o leque 
contemplou os mais jovens e aqueles que pela idade, filme e 
formato nos fizeram chegar sugestões que, dentro dos 
critérios de qualidade pelos quais nos pautamos, foram 
aceites.  
 
No leque dos mais novos vimos, Zootopia (um filme 
“zurpreendente” que passa para o mundo “irracional” de 
forma absolutamente inteligente todas as angústias do nosso 
mundo “racional”), Panda do Kung Fu 3 que a 19 de março 
teve honras de dia do Pai, Conquista a Lua (conta as aventuras 
por que passa Mike Goldwing um jovem de 12 anos que filho e 
neto de astronautas, pretende reconciliar a sua família, isto 
porque o seu avô Frank Goldwing, em tempos considerado um 
dos melhores astronautas da NASA, não fala com a família), 
Angry Birds (a adaptação de um jogo famoso ao cinema), o 
esperado “À Procura de Dory” que voltou  aos écrans treze 
anos depois de À Procura de Nemo, A Idade do Gelo 5 onde 
Scrat a figura mais conhecida dos filmes desta série, vai fazer 
tudo o que estiver ao seu alcance para preservar a sua bolota), 
“A Vida Secreta dos Bichos” (já imaginou o que eles fazem 
quando não estamos em casa?), “Cegonhas” (a possibilidade 
ou não dos bebes virem a este mundo no bico de uma 
cegonha, embrulhados numa fralda branca) e para acabar o 
ano “Vaiana”  (a história Vaiana Waialiki, uma corajosa jovem, 
filha do chefe de uma tribo na Oceânia, que querendo 
descobrir mais sobre seu passado, resolve partir em busca 
dos seus antepassados, com a ajuda de um semideus Maui).  
 
Entre sugestões e decisões para um público mais adulto, 
vimos no formato IMAX, Inferno (a ultima aventura da Dan 
Brown passada para filme pela mão de Ron Howard), 
“Criaturas Fantásticas e Onde Encontrá-las” (com base em 
mais um livro de J.K.Rawling, que é também coargumentista e 
nos leva ao mundo antes de Harry Potter) e na preparação da 
saga da Guerra das Estrelas que nos vai chegar em 2017, 
“Rogue One” (que conta as aventuras defraudadas ou não, só 
quem viu o filme ficou a saber, para o roubo dos planos da 
Estrela da Morte). 
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Teatro - Tendo em conta mais uma vez os preços praticados 
em grande parte dos espetáculos durante o ano de 2016, 
optou-se pela continuação do estabelecimento de protocolos 
com várias entidades. De destacar das já existentes há longa 
data, a parceria com o Teatro Nacional S. João e teatros 
adjacentes e com o Coliseu do Porto. estabeleceram-se ainda 
protocolos com benefícios para os Sócios em peças de várias 
produtoras. 
  
Festivais - Marés Vivas – Havendo ao longo do ano vários 
festivais em vários sítios manteve-se o protocolo com a 
produtora do Marés Vivas. Duzentos e cinco Associados 
aproveitaram o desconto para um Festival que movimentou 
ao longo de três dias muitos fãs da música. 
  
Natal 2016 
Uma casa cheia de jovens bem dispostos e com idades dos 
zero aos cem anos, é à partida um bom sinal para que uma 
Noite de Natal Antecipada tenha lugar, seja ela em que local 
for. Lisboa, Porto e Madeira, perto de 9.000 Associados, 
acolheram assim um dos eventos mais esperados e que 
movimenta quem sabe o maior número de Associados. 
 
No entanto e porque também se trará de um ato onde a 
solidariedade deve estar presente conseguimos todos, 
angariar o valor de 8.000 euros para a ACREDITAR. 
 
Manda a tradição que nesta altura o Circo esteja presente, que 
sem palhaços no fim não é festa assim como é essencial dizer 
sempre “Até pro ano”! É um desejo sempre presente, 
manifestado à medida que o tempo teima em passar. Que o 
façamos, ano após ano, com este espírito. 
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Diretor Paulo Bastos / Seccionista José Lopes Pereira 
(Nacional) 
 
Realizámos vinte e quatro visitas durante o ano de 2016. 
 
Participaram nas mesmas, 746 Associados mas o número de 
Sócios que se inscreveram  foi mais do dobro dos que 
puderam participar. 
 
Há sempre uma condicionante nas visitas, que é o número 
máximo de Sócios que podemos levar. 
 
Visitas houve, em que conseguimos levar dois grupos, e, 
mesmo assim, não foi possível aceitar todos os inscritos. 
 
No próximo ano, sendo possível, repetiremos algumas delas, 
para irmos ao encontro do interesse dos nossos Associados. 
 

Cultura 

Visitas Guiadas 

O que visitámos : 
 
Museu Maçónico 
Torre do Tombo   
Faculdade de Ciências Médicas 
Museu da Cidade 
Convento de São Pedro de Alcântara 
Igreja e Museu de São Roque 
Palácio dos Condes de Óbidos 
Museu Berardo 
Exposição no Centro Cultural de Cascais 
Palácio dos Marqueses de Fronteira 
Academia das Ciências 
Museu de Geologia 
Jardim Botânico de Lisboa 
Forte do Bom Sucesso e Museu do Combatente 
Hospital de Santana 
Itinerários da Fé - Rota das Igrejas do Chiado 
As Sedes da Companhia de Jesus 
Os Recolhimentos da Santa Casa 
Itinerários do Azulejo 
As Sedes da Santa Casa - dos primórdios aos dias de hoje 
Cemitério dos Prazeres 
Basílica da Estrela 
As Salas do Jogo da Santa Casa 
Museu do Dinheiro 
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Diretor Fernando Maia / Seccionista Jorge Lourenço 
(Nacional) 
  
Na Secção de Aquariofilia, o ano de 2016 foi de continuidade 
com a parceria com o Oceanário de Lisboa. 
 
Realizou-se mais uma visita guiada à sua Exposição 
Permanente e aos Bastidores (área normalmente vedada ao 
público) em que participaram 75 Associados. 
 
O Oceanário assinalou em 27 de fevereiro de 2016 os 20 
milhões de visitantes. 
 
O Clube Millennium bcp desde 2006 contribuiu com cerca de 
1.000 Associados nas suas visitas. 
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Diretor  Oliveira Pina (Nacional) 
 
O Clube Millennium bcp  em 2016,  procurando apoiar os 
Associados com crianças e jovens no período de férias de 
verão, apresentou 14 opções. 
  
Os Campos de férias mais procurados foram o Summer 
Clip, o My Camp, o KidsatSchool, a Herdade das Parchanas 
e Arts Summer School, com 31, 27, 17, 13 e 8 inscrições 
respetivamente.  
  
registaram-se inscrições para  101 semanas em 2016, 
representando um crescimento  de 42,57%  face ao ano de 
2015. 
  
Visando avaliar a qualidade e satisfação com os respetivos 
serviços, os  Campos  foram avaliados pelos nossos 
Associados através de um questionário.  
  
Os cinco campos mais procurados obtiveram uma taxa de 
resposta ao questionário de 86% , com avaliações médias 
de 4 em Qualidade de Serviços e 5 na Avaliação Global, 
numa escala de 1 a 5 ( 1 Mau e 5 Muito Bom). 
Foram  referidos de forma consistente pelos nossos 
Associados como aspetos mais positivos as instalações, a 
organização, a qualidade dos monitores e a convivência 
entre todos.  
  
O resultado do questionário  foi  analisado pela Direção 
do Clube e as principais conclusões foram enviadas para 
os respetivos Campos de Férias, procurando que o feed-
back obtido contribua para a melhoria da oferta aos 
nossos Associados em 2017. 
  
  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

26 

Lazer 

Campos de Férias 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://app.resrc.it/s=w930/o=60/http://www.arts.ac.uk/media/arts/colleges/chelsea/short-courses--images/portfolio/gallery/ISS-1.jpg&imgrefurl=http://www.arts.ac.uk/csm/courses/short-courses/fine-art/orientation/ual-international-summer-school/&docid=YWqFA_uQe-dlHM&tbnid=wUTbET1FeD1eLM:&w=930&h=765&ved=0ahUKEwiBtuDUuInMAhUBHxQKHWlmD-cQMwh2KFMwUw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.thelowry.com/Images/Activity_Youth/Lowry_Young_Actors_monday_Masterclass_main.jpg&imgrefurl=http://www.thelowry.com/event/performing-arts-summer-school&docid=5lqvaP40LBeaEM&tbnid=Z-clBhpCz1KW8M:&w=500&h=333&ved=0ahUKEwiBtuDUuInMAhUBHxQKHWlmD-cQMwh8KFkwWQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.pimpoes.pt/wp-content/uploads/2015/10/Grupo-Mycamp-1.jpeg&imgrefurl=http://www.pimpoes.pt/noticias/pimpoes-iniciam-epoca-2015-2016-com-actividade-outdoor/&docid=NIdKKJVrgUprjM&tbnid=BZeOXnMS-9ICCM:&w=640&h=441&ved=0ahUKEwjBrP_coovMAhUGvxQKHcq3C584ZBAzCBkoFjAW&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.herdadedasparchanas.com/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0929.jpg&imgrefurl=http://www.herdadedasparchanas.com/finalistas/&docid=Lg2Dln2e-sYrwM&tbnid=q52jcjaqWBlnXM:&w=3872&h=2592&bih=855&biw=1280&ved=0ahUKEwjr6Yzhyp3MAhWGtBQKHQ0IDTsQMwhJKCMwIw&iact=mrc&uact=8


Diretor  Mário Fonseca/ Seccionista Nuno Oliveira 
(Nacional) 
 
No decurso do ano de 2016, a Secção de Enofilia da zona 
Norte investiu fundamentalmente na celebração de 
protocolos. 
 
Saiba quais as empresas que comercializam vinho com as 
quais temos protocolo: 

Quinta de São Sebastião 
PMC Trading 
Wine With Spirit (LyfeTaste) 
Lima Mayer 
Espaço Vinho 
Quinta de Gomariz  

 
 
Foi organizada  em 7 de maio uma visita e prova de vinhos à  
Quinta de Gomariz, com o seguinte programa: 

Concentração em Santo Tirso junto à Igreja Matriz - 
Convento de S. Bento; 
Visita à Igreja Matriz e Claustro Beneditino; 
Deslocação para a Quinta de Gomariz; 
Visita às vinhas e instalações da Quinta de Gomariz, 
com prova de vinhos orientada pelo enólogo da quinta. 
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Dinamizador Regional de Leiria Alexandre Vieira 
 
Foram alguns os eventos preparados pelo Clube para os seus 
Associados de Leiria. 
  
No primeiro semestre, registo para uma Caminhada junto ao 
mar, mais propriamente  pelas encostas da praia do Salgado, a 
qual se situa entre a Nazaré e São Martinho do Porto. 
 
Em pleno Verão, apoiou-se igualmente a prova desportiva 
"Corrida da Nazaré"  e o Festival Medieval em Óbidos. 
  
Setembro foi o mês da Festa dos Chocalhos, passeio de fim de 
semana à zona do Fundão para conhecer algumas aldeias 
históricas, entre as quais Alpedrinha, local onde se realizou a 
referida festa. 
  
Por último e por altura do Festival dos Doces Conventuais em 
Alcobaça, para além da visita ao certame, o dia foi para 
conhecimento dos pontos de maior interesse da vila. 
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Dinamizador Regional de Santarém Nuno Pacheco 
Rodrigues  e Co-Dinamizador Esmeralda Mendes 
 
No primeiro ano de atividade desta equipa de Dinamizadores, 
há a salientar a realização de várias iniciativas junto dos 
Associados do Distrito. 
 
Com efeito, no início de junho decorreu a Feira Medieval de 
Torres Novas onde por somente € 1,5 os Sócios tiveram acesso 
à pulseira livre-trânsito para todos os dias. Face às excelentes 
condições proporcionadas e, eventualmente, à novidade deste 
apoio do Clube, houve a adesão de 163 Associados que 
puderam disfrutar quatro dias no recinto desta bonita feira. 
 
Também em junho se realizou a Feira Nacional da Agricultura, 
em Santarém. Este tradicional evento foi apoiado pelo Clube e 
27 Associados aproveitaram esta oportunidade para visitar esta 
grandiosa feira. 
 
Já em dezembro, foi organizada uma deslocação de autocarro 
ao Circo de Natal. Foi num ambiente de alegria e sã 
confraternização que 58 Associados vieram até Lisboa, 
partindo de Torres Novas e passando por Santarém onde 
entraram os restantes colegas.  
 
Em 10 de dezembro, realizou-se o 1.º passeio de autocarro para 
os Associados do Distrito de Santarém por forma a assistir ao 
circo organizado pelo Clube no Coliseu de Lisboa. 
  
O Clube disponibilizou o transporte de forma gratuita para os 
Associados, com dois pontos de recolha em Torres Novas e 
Santarém. 
  
A viagem realizou-se com tranquilidade até Lisboa, chegados ao 
destino, podemos assistir ao espetáculo de circo  na última 
sessão da manhã. 
  
Sendo a tarde livre, Lisboa é sempre um local que dá gosto 
visitar e se a isso aliarmos um dia de sol, estão reunidas as 
condições para se desfrutar de uma tarde agradável. 
  
Por volta das 18h, estava marcado o regresso ao Ribatejo, a 
viagem decorreu rapidamente, onde o convivo e boa disposição 
estiveram sempre presentes. 
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Diretor  Oliveira Pina / Seccionista  Eduardo Silva (Norte) 
  
 A Agenda das viagens divulgada no início do ano foi baseada 
em opções manifestadas por muitos Associados, tendo a 
Secção das Viagens negociado com as várias Agências uma 
redução significativa dos preços iniciais apresentados por 
estas, com a manutenção da qualidade dos eventos. 
  
Em 2016, a Secção realizou as seguintes viagens: Açores, 
Indochina- Tailândia, Vietname, Camboja e Laos, Londres, 
Áustria Encantadora, Douro-Montes Pintados e Cruzeiro de 
Veneza ao Dubai, com uma média de 22 participantes por 
evento, sendo o mais participado a Indochina. 
 
Verifica-se que este ano de 2016 as viagens mais longas 
registaram uma participação mais numerosa do que em anos 
anteriores. 
  
Continua a verificar-se uma pequena participação de 
Associados que estão no ativo, sendo a grande maioria  
reformados. 
  
Não se realizaram as idas a Índia, Panamá, Irlanda e Geórgia, 
Arménia e Azerbaijão, S. João no Porto, face ao reduzido 
número de inscritos. 
  
O número total de participantes nas viagens foi de 138, sendo 
inferior ao do ano anterior. 
  
Todas as viagens obtiveram uma boa avaliação por parte dos 
Associados, com poucos pontos negativos. Gostaram muito  do 
que viram, conheceram e admiraram, valorizaram a boa 
camaradagem e manifestaram interesse em participar em 
futuras atividades.  
  

Tailândia, Laos, Camboja e 
Vietname 

30 

Lazer 

Lazer e Tempos Livres 

Cruzeiro  de Veneza ao Dubai 

Áustria Encantadora 
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Diretor  Oliveira Pina / Seccionista  Ubaldino Morgado 
(Sul) 
  
Apesar das condicionantes orçamentais do Clube foi possível 
programar um ano com viagens diversificadas que tiveram a 
adesão dos Associados. O convívio entre Sócios, objetivo 
principal  do Clube esteve sempre presente. 
 
O bom ambiente existente em todos os eventos é gratificante 
e dá-nos incentivo para continuar a procurar novos circuitos 
que não deixem de incluir a cultura e a gastronomia sempre 
do agrado dos Associados. 
 
Alentejo 2016 – 19 de março – 17 participantes 
 
Viagem com início em Montemor o Novo para visitar o 
Castelo, uma das Praças Alentejanas com participação ativa 
nas lutas contra Castela. Deslocação à  Herdade das Servas 
com visita à Adega e prova de vinhos seguida de almoço 
Regional. De tarde, visita ao Centro de Interpretação dos 
Tapetes de Arraiolos que a todos agradou. Antes do regresso a 
Lisboa visitámos a Aldeia da Terra. 
 
 
 
Rota do Bacalhau/Aveiro – 21 e 22 de maio - 24 
participantes 
 
Deslocação à zona de Aveiro para visitar locais relacionados 
com a faina da pesca do bacalhau. Estivemos no Museu 
Marítimo de ílhavo e visitámos o Navio Museu Santo André 
que esteve envolvido na atividade piscatória nas terras do 
Lavrador. 
 
O almoço no Restaurante “Oxalá” excedeu as expectativas dos 
Sócios. No final da tarde, passámos por Válega para visitar o 
Museu Etnográfico e a sua lindíssima Igreja. 
 
O Museu de Aveiro e o de Arte Nova antecedeu tradicional 
almoço no Restaurante “O Monhé”. Antes do regresso a 
Lisboa, realizámos uma visita ao Underground Museum com 
degustação de espumante. 

Alentejo 
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Polónia e Países Bálticos – 10 a 19 de junho – 30 
participantes 
 
A Varsóvia atual, uma Cidade feliz, colorida, limpa e de bela 
arquitetura, foi o início de um circuito que nos levou aos 
Países do Báltico. 
 
Seguiu-se Vílnius cidade medieval cujo centro histórico é 
Património da Unesco. 
 
De assinalar Riga na Letónia provavelmente a Cidade mais 
cosmopolita dos estados Bálticos . 
 
Talin na Estónia foi a visita seguinte em que as ruas são um 
emaranhado de pináculos medievais na Cidade antiga em 
contraste com a Cidade nova de grandes arranha céus e 
agitação cosmopolita. 
 
E finalmente Helsínquia com a sua arquitetura inspirada pelo 
classicismo onde se destaca a Catedral, Universidade e a Casa 
da Música.     

 
 
Rota dos Golfinhos – 03 de setembro – 28 participantes 
 
O objetivo principal do passeio era a observação do golfinhos. 
Felizmente para os participantes da viagem a colónia de 
golfinhos que habitam na zona do estuário do Sado 
encontrava-se nas redondezas do seu lar. 
 
Com um tempo maravilhoso foi possível ver de perto um 
elevado número de golfinhos com alguns a acompanhar o 
barco saudando os visitantes. Para quem o desejou foi 
possível dar um mergulho. 
 
Seguiu-se um almoço dedicado ao peixe, já que em Setúbal o 
peixe é Rei. Terminámos numa visita à Quinta da Bacalhoa 
com visita à Adega e à parte museológica que a compõe 
seguida de prova de vinhos com destaque para o 
mundialmente famoso Moscatel de Setúbal. 
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Capitais da Europa Central – 11 a 18 de setembro – 22 
participantes 
 
Programa iniciado em Viena, cidade nas margens do Danúbio 
com inúmeros Palácios e edifícios históricos. A cultura não 
faltou com um excelente concerto de música clássica 
acompanhado de cantores de ópera e bailarinos. 
 
Seguiu-se Budapeste, duas cidades com características 
diferentes separadas pelo Danúbio. À noite foi possível fazer 
um cruzeiro no rio para admirar o esplendor noturno da 
cidade com especial relevo para o imponente edifício do 
Parlamento. 
 
A caminho de Praga passámos em Bratislava terra onde 
residiram Liszt e Mozart, recheada de Palácios da antiga 
nobreza Húngara. Finalmente Praga, cidade monumental 
onde se destaca o Castelo, a Catedral de D. Vito, a Ponte 
Carlos,  a Igreja do menino Jesus e a Praça velha. Um 
agradável Cruzeiro no Rio Vitava encerrou um circuito que 
agradou a todos os participantes. 
 
 
La Alberca com Douro Internacional – 02 a 05 de outubro 
– 35 participantes 
 
Com entrada em Cidade Rodrigo iniciámos este circuito por 
uma zona de Espanha com fortes ligações históricas a 
Portugal. 
 
A visita a uma ganadaria de touros bravos antecipou a 
chegada à aldeia típica de La Alberca. 
 
Nos dias seguintes, visitámos as aldeias medievais de San 
Martin del Castañar, Miranda del Castañar e Mogarraz. Uma 
subida à Serra de Francia para visitar o Santuário e o 
mosteiro ali existente antecipou um Cruzeiro no Douro 
Internacional no parque natural “Arribes del Duero” com 
paisagens maravilhosas e onde se pode avistar inúmeras 
espécies de aves. Uma zona que visitamos com frequência e 
que é sempre do agrado dos participantes. 
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Sri Lanka – 06 a 16 de outubro – 10 participantes   
 
Apesar do número reduzido de inscrições foi possível  fazer a 
viagem a esta ilha maravilhosa que é referida no poema de 
Camões e onde os Portugueses tiveram presença e a quem 
deram o nome de Ceilão. 
 
Os parques naturais onde abundam os elefantes, os templos e 
monumentos antigos e a cultura do chá são características da 
ilha que a tornam única e que nos proporciona uma viagem 
inesquecível. 
 
 
 Perú – 18 a 29 de outubro – 15 participantes 
 
O Perú é um País magnífico com uma grande riqueza cultural 
e uma história surpreendente que vem dos tempos do 
Império Inca. O povo é de extrema simpatia e humildade. 
 
As paisagens são de cortar a respiração com montanhas acima 
dos três mil metros a circular vales verdejantes. Machu Picchu 
e o Lago Tititaca foram pontos altos da visita que a todos 
agradou. 
 
 
Fim do Ano na Galiza – 30 de dezembro 2016 a 01 de 
janeiro 2017 – 17 participantes 
 
Por terras da Galiza, prolongamento do Norte de Portugal. 
Vigo,  Corunha e Santiago de Compostela foram os principais 
locais da visita que também passou por aldeias históricas e 
paisagens verdejantes. Tudo isto antes do objetivo principal 
que era a passagem do Ano que decorreu em ambiente de 
festa, com muita animação e gastronomia abundante. Para 
mais tarde recordar! 

Perú 
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Diretor  Rogério Araújo/ Seccionista Filipe Silva e Jorge 
Soares (Nacional) 
 
O Campeonato Nacional de Orientação em BTT foi composto 
por 9 provas, nas quais participaram 5 atletas do Clube 
Millennium bcp, 4 no escalão de homens 50 e 1 no escalão 
homens 60. Destas 9 provas que decorreram de Norte a Sul do 
território nacional, uma delas contou também para o 
Campeonato Ibérico.  
 
Foram assíduos nestas provas em representação do Clube 
Millennium bcp, o Alberto Sabino, o Américo Ferreira, o Filipe 
Silva, o José Nuno Paiva e o Mário Torneiro.  
 
Nas várias provas em que participaram, obtiveram-se as 
seguintes excelentes classificações, o 7º lugar do Filipe Silva e 
11º pelo Mário Torneiro, no Campeonato de Sprint que 
decorreu no Alentejo, os 8º e 10º lugares obtidos no 
Campeonato Ibérico, 6º e 5º na prova de Campeonato 
Nacional de Distância Média.  
 
De salientar, o 3º lugar obtido pelo Filipe Silva no Campeonato 
Nacional de Distância a Distância Longa e o 9º obtido por 
Nuno Paiva. Estes dois atletas conseguiram ainda a 
classificação para a final “A” do Campeonato Nacional 
Absoluto.  
 
Por último, de destacar o 2º lugar obtido pela equipa do Clube 
Millennium bcp, no Campeonato Nacional de estafetas, que 
decorreu na serra da Lousã, composta pelos atletas Filipe 
Silva, Mário Torneiro e Nuno Paiva.  
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Diretor  Patrícia Pereira / Nuno Oliveira (Norte) 
  
A Secção de Percursos Acompanhados da Delegação Norte 
do nosso Clube iniciou a sua atividade precisamente em 
2016. 
 
Este primeiro ano incidiu principalmente nas visitas à 
cidade do Porto, procurando proporcionar aos Associados 
um melhor conhecimento do seu enorme património e das 
suas «histórias», contando para isso com a colaboração de 
grandes conhecedores da cidade.  
 
Destacamos, sem desmerecimento dos outros, o historiador 
Joel Cleto. Mas não só. Procurámos diversificar as visitas, 
desde logo, de que são exemplos: a Visita à Casa da Cerveja, 
a Noite dos Pirilampos-Parque Biológico de Gaia e aos 
Passadiços do Paiva e Serra da Freita. 
  
Para o próximo ano de 2017, temos já delineado um 
programa bastante completo, dentro dos mesmos moldes e 
vamos inaugurar as visitas guiadas a museus/conhecimento 
da arte – já em janeiro, e com repetições anunciadas, a 
visita à exposição de Miró na Fundação de Serralves.  
  
Os Associados aderiram com agrado e em grande número 
às iniciativas desta nova Secção. 
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O que visitámos: 
 
Passeio Noturno com Joel Cleto: da 
Cordoaria à Galeria de Paris - 
19.Fev.2016 
Visita Guiada ao Porto com Manuela 
Cambotas - 06.Mar.2016 
Roteiro dos Tascos do Porto - Tascos 
de Miragaia e Massarelos - 
12.Mar.2016 
Visita Guiada com Manuela 
Cambotas - Porto da Liberdade - 
10.Abr.2016 
Visita Guiada - Passeio Matinal com 
Joel Cleto: à Descoberta do Castelo 
de Gaia e do Rei Ramiro - 
17.Abr.2016 
Visita Guiada com Manuela 
Cambotas - O Porto do trabalho e da 
história. As esquinas da cidade - 
Parte III - 29.Mai.2016 
Passadiços do Paiva e Serra da 
Freita - 11.Jun.2016 
Noite dos Pirilampos-Parque 
Biológico de Gaia - 17.Jun.2016 
Passeio com Joel Cleto: Da Torre de 
Pedro Cem à Torre da Marca - 
17.Set.206 
Roteiro dos Tascos do Porto - Da 
Vitória a São Bento - 24.Set.2016 
Visita Guiada com Manuela 
Cambotas - A história das ruas - 
02.Out.2016 
Visita à Casa da Cerveja - 
15.Out.2016 
Visita Guiada com Manuela 
Cambotas - A história das ruas - 
Parte II - 06.Nov.2016 
Passeio com Joel Cleto: Um percurso 
pela Foz Velha - 19.Nov.2016 
Roteiro dos Tascos do Porto - Tascos 
da Freguesia de Campanhã (Zona 
Oriental da Cidade) - 26.Nov.2016 
Visita Guiada com Manuela 
Cambotas - A história das ruas - De 
Santa Clara ao Infante - 04.Dez.2016 



Diretor Rui Pires Martins  / Seccionista Luis Gonzaga R. 
Ribeiro (Norte) 
 

Nasceu no final do ano de 2016 a Secção de aeromodelismo 
do Clube Millennium bcp sob a batuta do Associado da cidade 
de Braga, Luis Gonzaga Ribeiro, desde sempre um adepto 
deste Desporto.  
 
Assim, em Mendões o F5J FAI OPorto – Open International 
que se realizou na pista do LIPA - Liga de Iniciação e 
Propaganda da Aeronáutica esteve pela primeira vez presente 
um planador com as cores do Clube Millennium bcp. Nesta 
prova com 16 inscritos, Luis Ribeiro obteve um "honroso" 13º 
lugar.  
 
Aqui fica o seu relato:  
“Aconteceu-me de tudo. Desde perder o planador e este 
aterrar por ele, ficando algo danificado, mas nada que fita e 
cola não resolva. Depois bati ou o outro bateu-me no ar e por 
fim danifiquei um servo, impossibilitando-me de fazer as duas 
últimas mangas”. 
  
No próximo ano a Secção promete ações de formação e a 
participação em várias provas. 
  

  
 

Desporto 
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Diretor Maria João Tavares/ Seccionista Fernando 
Carvalho Ferreira (Norte) 
 
2016 foi mais um ano de consolidação da maior Secção, a 
nível de participações em provas, da Delegação Norte do 
Clube Millennium bcp. Com efeito, continua a ser notável a 
elevada quantidade de atletas do Clube que participam nas 
provas existindo mesmo provas onde o número supera os 100 
atletas. 
 
Estivemos presentes em inúmeras provas desde as mais 
populares de 10 Km até à Meias Maratonas e Maratonas. Sem 
procurar destacar nenhum atleta em particular, embora fosse 
justo que o fizéssemos, gostaríamos de salientar o espírito de 
Grupo e a contínua vontade de correr mais e mais.  
 
Nas provas mais populares foi possível o regresso à prova 
mais antiga em Portugal: a Volta a Paranhos. 
 
Nas meias Maratonas as provas no Douro e no Porto foram 
aquelas que tiveram mais participantes.  
 
A Maratona do Porto, a prova mais emblemática de Portugal, 
mereceu a presença de mais de 100 atletas nas diferentes 
opções da prova. 
 
E para terminar o ano, a S. Silvestre do Porto, com a nossa 
equipa a “jogar em casa” onde voltamos a ter um desempenho 
brilhante com mais de uma centena de atletas, incluindo os da 
caminhada. 
 
2016 foi o ano de Grupo e 2017 será um ano com mais provas, 
com o espírito de competição e grupo reforçados. 

Desporto 
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Diretor Paulo Bastos / Seccionista Humberto Ferreira 
(Sul) 
 
O balanço geral da Secção de Atletismo do ano de 2016 
manteve o aspeto positivo que vem revelando nos últimos 
anos. 
  
Continuámos a aumentar na quantidade de Sócios 
praticantes, de provas participadas e de participantes nas 
provas. 
    
Estivemos presentes em 65 provas, quer na região de Lisboa 
quer em outras regiões da zona Sul do país. 
  
Nestas provas tivemos uma aderência de 780 Sócios 
participantes e um total de 3.180 participações. 
  
Realçamos ainda neste ano a novidade das provas inseridas 
no âmbito dos núcleos regionais, nomeadamente em Tomar, 
Santarém, Leiria, Grândola, Portalegre e Beja. 
  
Tendo em atenção a grande proliferação de provas que agora 
se verifica, havendo dias em que na mesma região se 
organizaram 3 e 4 provas. Mantivemos em muitas provas o 
título de equipa mais numerosa destacando: a Corrida do 
Tejo, Marginal á Noite, Sporting, as Meias Maratonas da Ponte 
25 abril, Ponte Vasco da Gama e Descobrimentos e a S. 
Silvestre de Lisboa. 
  
Em matéria de classificações e pódios registe-se: 
- Equipa feminina - 6º lugar no 59º GP Natal 
- António Braga - 2º lugar no escalão M 55/60 na Corria SAMS 
Quadros 
- Dulce Ramos – 1º lugar no escalão F 40/45 nas corridas dos 
Comandos e do Alfeite, integradas no Circuito Forças Armadas 
- Tiago Mendes – 2º lugar no escalão M 45/50 na corrida do 
Alfeite, integrada no Circuito das Forças Armadas. 
 
E o nosso jovem atleta o Guilherme Lopes, que venceu a 
corrida do Aeroporto, no escalão de jovens. 
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“ Era uma vez… 
Era uma vez um grupo de amigos que aos fins de semana se embrenhavam nas entranhas deste 
país! No continente, nas ilhas, no estrangeiro… 
Era uma vez um grupo de amigos, por vezes uns 20, que gostavam de pedalar, correr, remar, 
descobrir recantos minúsculos, com a ajuda de um mapa e de uma bússola, sem ajuda de ninguém, 
de dia, de madrugada, ao calor tórrido, por entre o gelo, na lama, na poeira, em águas revoltas, subir 
a montanha mais alta, descer ao vale mais profundo, perder-se, reencontrar-se, passar sede, muita 
sede, comer mal, muito mal, ver pôr o sol sobre o mar, detrás das montanhas, não dormir, ver nascer 
o sol, dissipar-se a neblina, e continuar, continuar sempre, no meio do mato, da gruta, sobre a água, 
mergulhar, nadar, terminar a etapa nos últimos segundos, rebentar a etapa, lidar com a frustração, 
com os erros, com o desconhecido, apreciar a paisagem, uma ave que voa, um animal que foge, um 
rebanho que pasta, um velhinho que diz bom dia, estudar a estratégia, controlar o adversário, 
escolher o caminho, arriscar, arriscar muito, superar-se, superar-se como não pensou ser capaz, 
confiar em si, confiar nos outros, acreditar sempre que é capaz, ajudar o amigo, dar tudo por ele, são 
uma equipa, chegam sempre juntos ao destino, o objetivo é o mesmo, enriquecer por dentro, no 
âmago, ter uma vivência extraordinária, perceber de que massa é feito o ser humano, os recursos 
que tem sem sequer sonhar que os possui, sonhar, sonhar que é capaz, que fez, que foi, que acertou, 
que subiu, que desceu, que continuou, que falhou, que chegou, chegou antes, chegou depois, mas 
chegou, chegou e continua, que isto nunca pára, muda o meio, muda a luz, muda a companhia, mas 
está tudo na mesma, o espírito é o mesmo, vencer, superar-se, voltar, voltar, voltar sempre, para 
descobrir outras terras, outras gentes, outras tradições, outras sensações, sensações que perduram, 
perdurarão enquanto respirar, porque nada é eterno, mas o que viveu, fica sempre, ficam os amigos, 
o espírito, a coragem, fica a aventura, aventura que tudo significa, ir ao desconhecido, onde nunca se 
esteve, nem voltará, ou talvez volte, mas mostrar os tesouros que descobriu e que quer partilhar, os 
tesouros que leva consigo e que lhe desfilam na mente durante os dias em que está fechado, algures, 
em que cada um tem a sua função mais diversa, mas onde o espírito perdura, depois volta, mas cada 
vez voltam menos, ano após ano, os aventureiros deixam de aparecer, já foram centenas, era um 
reboliço, bonito, muito bonito, os faróis das bicicletas, quais pirilampos vermelhos, mais de cem, a 
piscar, a piscar muito por entre as oliveiras, noite escura, lá para as bandas de Monfortinho, 
parámos no Carriçal, depois ouvi na TSF quando lá chegou a luz elétrica, pois os postes eram novos, 
mas já foi há tanto tempo, foi a primeira vez, mas depois houve tantas vezes, de Norte a Sul, mas os 
pirilampos nunca foram tantos, que lhes aconteceu, mesmo os que iam piscando, cada vez se 
juntavam menos, menos vezes e menos pirilampos, ainda há quem os tente juntar, mas eles são 
teimosos, emigraram, pois, se calhar emigraram, dizem que cá está mau, mas pelo menos no verão 
ainda há dos outros, e há os que cá ficaram, eu gostava que houvesse quem tivesse força para os 
voltar a juntar, vamos acreditar que sim, que voltam, eles voltam sempre, até pode ser que venham 
no bico das andorinhas, e elas nunca falham, assim que aquece elas aí estão, para aproveitar a 
liberdade que as asas lhes dão, os amigos da aventura também apreciam, apreciam muito a 
liberdade que os espaços abertos lhes dão, e não falham. Nunca falham, estão sempre do nosso 
lado.” 
Pedro Silva  

Diretor Rogério Araújo / Seccionistas Humberto Lomba e 
Pedro Silva (Nacional) 
  

Desporto 
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Diretor Nuno Dias Rosas / Seccionista Ricardo Paiva (Sul) 
  
Em 2016, estivemos inscritos no Campeonato do Inatel, tendo 
realizado cerca de 25 jogos e somado algumas vitórias.   
 
Fomos convidados e participámos no Torneio Memorial Rui 
Rodrigues que se realiza há três anos consecutivos. 
 
Atualmente a equipa integra  3 "convidados" e 9 Sócios, e 
estamos sempre recetivos à vinda de mais atletas ! 
 
Entre todos os elementos da equipa, impera o 
companheirismo e a vontade de fazer mais e melhor, 
dignificando sempre o nome do Clube, dando sempre tudo em 
campo até ao último segundo de jogo. 

Desporto 

Basquetebol 
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Diretor Alexandre Vieira / Seccionista  José Lopes Pereira 
(Sul) 
  
Em 2016, o Clube esteve envolvido em 30 caminhadas, na 
grande maioria organizadas pela Secção, mas também 
caminhámos nalgumas em que fomos convidados por outros 
grupos de praticantes da modalidade. 
 
No conjunto das caminhadas, inscreveram-se 1.829 Sócios e, 
não fora as que realizámos com recurso a autocarro - por isso 
limitadas a 55 participantes - teria havido muito mais 
inscritos. Basta referir que, para Almoçageme, inscreveram-se 
123 Sócios e para Sintra / São Pedro 152. 
 
De realçar nesta modalidade o excelente convívio que a 
mesma permite entre os Sócios, onde muitas vezes se 
reencontram colegas de trabalho que já não se cruzavam há 
muito tempo por terem mudado de local de trabalho ou por já 
estarem na reforma. 
 
 
 

Desporto 
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Atividade desenvolvida: 
  
Vila Velha de Rodão 
Parque das Nações e Quinta do 
Mocho 
Ajuda / Parque de Monsanto 
Sete Rios / Parque de Monsanto 
Sintra / São Pedro 
Almoçageme 
Eco Pista de Mora - Troço Arraiolos 
a Évora 
Arrábida / Praia da Figueirinha 
Amareleja 
Praia do Guincho 
Famalicão da Nazaré 
Arouca / Serra da Freita 
Arouca / Passadiços do Paiva 
Aldeias de Xisto de Góis 
Sintra / Penedo 
Gerês / Ermida 
Gerês / Vilarinho das Furnas 
Alcongosta 
Noturna em Lisboa 
Mafra / Carvalhal 
Cais do Ginjal / Almada 
Aldeias de xisto da Lousã 
Reguengo do Fetal ( onde 
assistimos, depois da caminhada, à 
procissão dos caracóis ) 
Odrinhas / Sintra 
Belas / Nascentes do Aqueduto 
Do Terreiro do Paço à Expo 
Bairros históricos de Lisboa 
Alcobaça 
Costa da Caparica / Trafaria 
Sesimbra 
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Diretor Mário Fonseca / Seccionista  Arlindo Freitas 
(Norte) 
  
A Secção de Canoagem do Norte do Clube Millennium bcp, no 
ano de 2016, através dos seus Associados, participou e 
promoveu os  seguintes atividades:   
  
  
Aventura no Rio Paiva 
Data : 27 de agosto de 2016 
Participantes : 18 Sócios 
A aventura teve início na praia de Bitetos - Alpendorada, com a 
travessia no rio Douro, passagem pela Ilha dos Amores e 
subida da foz do rio Paiva até às primeiras quedas neste já 
famoso rio . 
O convívio terminou como já é habitual, com um churrasco 
convívio. 
  
Descida das Vindimas 
 Data : 08 de outubro de 2016 
 Participantes : 22 Sócios 
Para celebrar  os 23 anos, da I descida das Vindimas em 
Barcos Dragão, a Secção de Canoagem do Clube Millennium 
bcp,  realizou mais um encontro de canoagem com o seguinte 
programa : 
- concentração dia 8 pelas 9H00 em Bitetos ( Alpendorada ) 
- 10h00 início do passeio em canoas, pelo rio Douro e rio 
Paiva, com passagem pela ilha dos amores 
- 13h00 almoço. Ementa arroz de cabidela (para apreciadores) 
ou misto de churrasco ). 
- atividades várias ( malhas, futebol etc.) 
  
  
 Passeio de São Martinho 
 Data  : 12 de novembro  de 2016 
 Participantes : 20 Sócios 
 Local – Alpendorada -  Praia de Bitetos  
Por razões de muito mau tempo, o Secção cancelou o passeio 
de canoa e em alternativa promoveu uma visita ao Convento 
de Alpendorada, que terminou com o Magusto convívio, no bar 
de Bitetos. 
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Diretor Pedro Quaresma / Seccionista  João Vilaça (Sul) 
  
2016 foi um ano de consolidação e de algumas mudanças 
estruturais na nossa Secção. 
  
Funcionando em 3 polos específicos, Marina de Oeiras, 
Complexo Desportivo do Jamor e na Baía do Seixal a 
modalidade conheceu momentos verdadeiramente emotivos 
ao longo da época. 
  
Tendo como elemento comum a água (albufeiras, barragens, 
rios e mar), a organização da modalidade é subdividida em 
Turismo Náutico, Pré Competição e Competição , conseguindo 
assim responder aos vários objetivos e ambições dos nossos 
Associados e familiares. 
  
Turismo Náutico 
Os hábitos saudáveis das boas práticas desportivas é a 
essência deste grupo. Em 2016 mais de 50 Associados, amigos 
e  familiares fizeram com que as suas manhãs de fim de 
semana fossem passadas de uma forma diferente participando 
nos passeios regulares na marina de Oeiras, assim como nos 
vários encontros nacionais de turismo náutico ou nas 
expedições internas ( Expedição Penedo Furado). 
  
Mediante inscrição na secretaria do Clube todos os Associados 
poderão ter acesso à prática regular da modalidade de uma 
forma gratuita e sob supervisão técnica qualificada durante 
todos os dias da semana e fins de semana. Aqui, os mais 
entusiastas, conseguem evoluir nas suas habilidades técnicas e 
performance, experimentando novos desafios, com 
embarcações mais hidrodinâmicas e por sua vez mais rápidas. 
  
Como fator diferenciador, esta Secção não tem qualquer 
compromisso ao nível de prestação coletiva, o objetivo é 
pessoal e o lazer  está na ordem do dia. 
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Dados estatísticos de 2016 para o Turismo 
Mais de 50 Associados usufruíram de uma forma regular a 
prática da modalidade. 
Participação em eventos de mar . 
Participação e organização de passeios e expedições náuticas. 
Participação de workshops da modalidade. 
Apoio às travessias de natação Cascais e Oeiras em kayak, 
entre outros…. 
  
Pré Competição e Competição  
A Secção de Canoagem foi pioneira no Desporto federado para 
os mais jovens no nosso Clube – Os Millenitos, usufruindo das 
instalações do complexo desportivo do Jamor, a modalidade na 
sua vertente mais institucional abraça um compromisso mais 
sério ao nível da evolução dos atletas com um 
acompanhamento técnico qualificado pela Federação 
Portuguesa de Canoagem (FPC). Por imperativos de formação 
de grupo participação em regatas de equipa  a nossa Secção 
está associada ao Clube de Amora com quem abraça os 
objetivos competitivos do plano de formação de rendimento e 
de alto rendimento da FPC. 
  
Ao longo dos anos os nossos Millenitos  (Jovens) e colegas 
(Associados) têm vindo a marcar presença no plano Nacional 
e Internacional, participando em regatas de prestígio como foi 
o caso destes atletas: 
  
Micaela Rolla 

Campeonatos Mundiais Universitários – International 
University Sports Federation ( evento que decorreu na 
Pista Internacional de Montemor o Velho) 
Participação da Micaela Rolla na tripulação nacional – 
k4 

Tatiana Aleixo 
Jogos do Futuro 2016 ( Evento que decorreu no 
estuário do Montijo)  participaram os melhores atletas 
do Distrito de Setúbal, tendo integrado a seleção do 
Seixal. 
Medalha de Ouro para a Tatiana Aleixo que participou 
em k1  
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Yann Le Rohellec 
Medalha de Bronze no Campeonato Nacional de 
Torneios Abertos, competição que visa os atletas 
federados pela primeira vez  
Campeão Regional de Fundo 
Medalha de Prata no Nacional de Esperanças em 
Alcoutim 
 

João Formigal 
Medalha de Prata no Campeonato Nacional de Mar – 
Veteranos C 
 

João Vilaça 
Campeão Regional Especialidade de Fundo k1 -  Vet. A 

  
Todos os Associados participado ativamente e com mérito 
desportivo em todas as iniciativas náuticas ao longo de 2016. 
  
Dados estatísticos de 2016 para o Desporto Federado: 
·         Participação no Campeonato Nacional de Fundo 
·         Participação no Campeonato Nacional de Mar 
·         Participação no Campeonato Nacional de Maratona 
·         Participação no Campeonato Nacional de Velocidade 
·         Participação no Campeonato Regional de Fundo 
·         Participação no Campeonato Regional de Mar  
·         Participação no Campeonato Regional de Maratona 
·         Participação no Campeonato Regional de Velocidade 
·         Jogos do Futuro 
·         Campeonatos Mundiais Universitários 
  
Ao nível de Organizações de responsabilidade em eventos 
federativos, em agosto de 2016, o nosso Clube foi o 
organizador da fase distrital de Torneios Abertos em Ponte de 
Sor, em parceria com a Câmara Municipal de Ponte de Sor, que 
contou com a presença de 9 Clubes regionais da bacia do tejo e 
mais de 90 atletas. 
  
A Secção está aberta a todos os Associados e é de todos os 
Associados. Que venha 2017! 
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Diretor Manuel Rodrigues / Seccionistas Carlos Batista 
(Nacional) / Jorge Couto (Norte) / Nuno Prazeres (Sul) 
 

Dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pela 
anterior Direção da Secção foi o mote de partida para esta 
nova Direção da Secção de Ciclismo que em 2016 esteve 
presente em 52 eventos de Ciclismo, num total de 274 
participações, abrangendo 114 Associados que percorreram 
cerca de 17.500 quilómetros de trilhos, estradões e estradas 
de asfalto em duas rodas de Norte a Sul do País e Açores. 
 
A Secção de Ciclismo continuou assim a marcar presença nos 
principais eventos de ciclismo do País, tanto na modalidade de 
BTT, em que inúmeros Associados representaram o Clube em 
várias maratonas e passeios de BTT de Norte a Sul do País, 
como na vertente de Competição com várias presenças em 
provas sob a égide da Federação Portuguesa de Ciclismo, nas 
vertentes de BTT XCO e Maratonas de BTT, assim como na 
modalidade de Cicloturismo (Estrada), através de inúmeras 
participações em provas de longa distância mais vulgarmente 
conhecidas por “Granfondos”.  
 
Em termos de resultados desportivos, os principais destaques 
foram para os vários pódios dos nossos Associados José Rafael 
Rato, José Rato (pai), Paulo Fonseca, Miguel Talhão e os jovens 
Pedro Couto e Ana Vaz. 
 
Para além destes pódios, tivemos igualmente excelentes 
resultados nas várias provas em que os nossos Associados 
participaram, nomeadamente com várias presenças no top10 
e top20 de algumas outras provas.  
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2016, Atletas em destaque : 
 
José Rafael Rato – 1º lugar da geral 
Maratona de Almeida; 2º lugar da 
geral (1º lugar de Elite) na Meia 
Maratona Rota dos 
Esteiros/estarreja; 2º lugar Elites 
Meia Maratona do Festivalbike 
Santarém. 
 
José Rato (pai) – 2º lugar Master C 
Maratona de Almeida; 3º lugar 
Master C na Meia Maratona Rota 
dos Esteiros/estarreja; 3º lugar 
Master C na Meia Maratona do 
Festivalbike Santarém. 
 
Paulo Fonseca - 2º lugar no 
Granfondo Tejo e Serras (2º dia); 3º 
lugar no Troféu BTT Intermunicipal 
Sintra-Oeiras-Amadora. 
 
Miguel Talhão – 2º lugar M30 na 
Maratona Invernal da Guarda; 3º 
lugar Elite na Ultra Maratona de 
BTT de Serpa 160 km. 
 
Pedro Couto – 3º lugar sub23 Meia 
Maratona Rota dos 
Esteiros/estarreja; 3º lugar sub23 
Meia Maratona do Festivalbike 
Santarém. 
 
Ana Vaz – 1º lugar Júnior Feminino 
Meia Maratona do Festivalbike 
Santarém. 

 
 

BTT  - Aguiar António 
Passinhas e Arsénio Pereira 
foram acompanhados pelos 
filhos 



Na vertente “Granfondo” disputámos até ao fim a presença no 
pódio por equipas para o troféu Scudeto, tendo ficado num 
honroso 4º lugar. 
 
Como vem sendo tradição, mais uma vez este ano alguns 
Associados decidiram por livre iniciativa, efetuar várias 
peregrinações de bicicleta aos principais centros religiosos da 
Península Ibérica: Fátima e Santiago de Compostela. O 
destaque deste ano vai para os Associados Pedro Alves e Nuno 
Almeida que percorreram os Caminhos de Santiago em 
autonomia total desde o Porto até Santiago, um percurso e 
uma experiência única que certamente nunca esquecerão. 
 
Finalmente este ano o Clube esteve presente com 5 Associados 
na MTB Marathon Azores, sob a égide da UCI, os nossos 5 
Associados puderam “trilhar” e percorrer os fabulosos 
percursos desta Maratona e sobretudo conviver com os 
principais atletas mundiais da modalidade, com principal 
destaque para a presença do simpático Campeão do Mundo, o 
Português Tiago Ferreira, numa maratona em que a beleza 
natural da Ilha de São Miguel rivalizou com a dureza da prova, 
própria dum grande evento mundial. 
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Rota do Bacalhau 

Granfondo Aldeias de Xisto – 
Miguel Talhão e Paulo Fonseca 

MTB Azores 
Marathon 

Maratona ATV  

Caminhos de 
Santiago de 
Compostela – 
Nuno Almeida 
e Pedro Alves 

Maratona da 
Guarda – 
Jorge Couto 



Os Associados têm sido igualmente muito participativos nos 
relatos das suas participações, pelo que convidamos todos a 
lerem as várias crónicas das nossas participações, tanto no site 
do Clube na Secção de Ciclismo, como igualmente através do 
Facebook.  
 
http://www.Clubemillenniumbcp.pt 
     
https://pt-pt.Facebook.com/CiclismoClubeMillenniumbcp 
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Maratona Festivalbike Santarém 

Rota dos Esteiros/ estarreja 

Maratona de Canha 

Maratona SRP 80 e Ultra Maratona SRP160 

Ultra Maratona SRP160 - Miguel Talhão 

http://www.clubemillenniumbcp.pt/
http://www.clubemillenniumbcp.pt/
http://www.clubemillenniumbcp.pt/
http://www.clubemillenniumbcp.pt/
http://www.clubemillenniumbcp.pt/
http://www.clubemillenniumbcp.pt/
http://www.clubemillenniumbcp.pt/
https://pt-pt.facebook.com/CiclismoClubeMillenniumbcp
https://pt-pt.facebook.com/CiclismoClubeMillenniumbcp
https://pt-pt.facebook.com/CiclismoClubeMillenniumbcp
https://pt-pt.facebook.com/CiclismoClubeMillenniumbcp
https://pt-pt.facebook.com/CiclismoClubeMillenniumbcp
https://pt-pt.facebook.com/CiclismoClubeMillenniumbcp
https://pt-pt.facebook.com/CiclismoClubeMillenniumbcp
https://pt-pt.facebook.com/CiclismoClubeMillenniumbcp
https://pt-pt.facebook.com/CiclismoClubeMillenniumbcp


Diretor Fernando Maia / Seccionista João Pedro Peixoto 
(Nacional) 
   

A Secção de Clássicos do Clube Millennium bcp dinamizou 
inúmeras participações em 2016. Consulte os relatos de cada 
evento no site do Clube. 
 
abril 2016 
06 – Época automobilística em Pau (França) 
14 – Apresentação da Equipa de Competição RPM AC 
 
maio 2016 
06 - 1º Rali Fisgas do Ermelo 
06 - Motorclássico 2016 
09 – Rali de Santo Tirso 
30 -  GT Open no Circuito do Estoril 
 
junho 2016 
03 – Rali de Pedras Salgadas 
03 – Clube Millennium bcp representado no maior evento Mini 
em Portugal 
22 -  Clube Millennium bcp presente no Circuito Internacional 
de Vila Real 
29 -  Encontro GT80 em Viana do Castelo 
 

Desporto 

Clássicos 
 
 

 

 

 

 
 

50 

6 de abril - Pau - 
França 

6 de maio – Salão 
Motorclássico  

17 de abril o 1.º Rali 
Fisgas do Ermelo em 
Mondim de Basto 

9 de maio – 
Rali de Santo 
Tirso 

30 de maio – 
GT Open no 
Circuito do 
Estoril 

3 de junho – 
Evento Mini 
em Portugal 

22 de junho - 
Circuito 
Internacional de Vila 
Real  

29 de junho - 
Encontro 
GT80 em 
Viana do 
Castelo 

http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Image_9_A000000000032152.jpg
http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Image_9_A000000000032367.jpg
http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Image_9_A000000000032366.jpg
http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Image_9_A000000000032387.jpg
http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Image_9_A000000000032537.jpg
http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Image_9_A000000000032575.jpg
http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Image_9_A000000000032670.jpg


Diretor Patrícia Pereira (Norte) / Seccionista Maria 
Emília Menéres / Professor Pedro Sousa  (Danças 
Latinas ) 
  
Se está frio, aquece! Se está escuro, faz-se luz! Se estamos 
sérios, sorrimos! Tristeza ou preocupação, desaparecem! 
 
Não, não se trata de um retiro espiritual, de um SPA, nem de 
férias, embora qualquer um destes pudesse ter também o 
mesmo efeito... Trata-se, sim, daquilo que significa dançar. 
  
Sem falar já dos benefícios físicos sobejamente conhecidos, 
as aulas de Danças Latinas no Clube Millennium bcp são, 
todas as semanas, uma hora de diversão, de excelente 
convívio e bem-estar que não dispensamos. 
  
Mas não se pense que isto tudo acontece só porque se reúne 
um grupo num local onde há música e onde se dança. Não, 
tudo isto se deve ao esforço e dedicação de quem faz 
acontecer: 
- aos responsáveis (anteriores e atuais) pela modalidade, 
que têm batalhado e continuam a trabalhar intensamente 
para  que ela continue viva e com qualidade. 
- ao José Mário e ao José Carlos Leitão que, no dia-a-dia, 
zelam para que tenhamos as melhores condições logísticas e 
nos acolhem sempre com um sorriso e uma saudação que 
nos faz sentir bem vindos. 
- ao grupo de alunos que se tem mantido firme ao longo 
destes 4 anos. 
- e, last but not least, à qualidade e ao profissionalismo do 
nosso professor, Pedro Sousa, que, com grande 
generosidade e alegria faz com que durante cada aula 
aconteça Magia ! 
  
Quem nunca experimentou nem imagina o quanto está a 
perder.  
 
Vale definitivamente a pena experimentar e oxalá o grupo 
aumente e a modalidade cresça e se mantenha viva ! 
  
"Que viva la Salsa“ 
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Diretor Pedro Quaresma / Seccionista Nuno Ferrão      
(Sul) / Professor Pedro Borralho 
  
A Dança Social carateriza-se por aulas muito animadas, tendo 
sido aberta nova turma após o verão. Os cerca de uma dúzia 
de Associados divertem-se duas vezes por semana, 
libertando o stress e ganhando em boa disposição. 
  
A convite da Escola de Artes de Penacova, a turma de Dança 
Social do Clube Millennium representou o Clube no 1º 
Encontro Nacional de Danças Desportivas, que se realizou 
no fim de semana de 2 e 3 de julho, em Penacova. Integrado 
na Semana Cultural da Escola de Artes de Penacova, este 
evento reuniu Escolas de todo o País, permitindo uma 
partilha de experiências e a interação entre os diversos 
alunos do professor Pedro Borralho. A turma de Dança Social 
do Clube Millennium apresentou três coreografias originais, 
ao ritmo do Tango, Samba e Slow Fox. 
 
 
 

Desporto 

Dança 
 
 

 

 

 

 
 

52 

Slow Fox 
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Tango 



Diretor Nuno dias Rosas (Sul) 
 
2016 entrou para a história da equipa de futebol do Clube 
Millennium bcp (CMBCP) como o primeiro ano civil completo em 
que esta competiu exclusivamente em futebol de 11 (com 
passado em futebol de 7 e 8). Para trás ficavam já quatro meses 
de jogos em 2015, com o CMBCP inserido na Liga Exuber.  
 
Durante este período, efetuámos 7 jogos oficiais, com o saldo de 
4 vitórias, 1 empate e 1 derrota (nos jogos para o campeonato), 
assim como 1 vitória no único jogo (a eliminar) da Taça da Liga. 
 
A equipa do CMBCP sabia que teria de entrar em 2016 com o pé 
direito, por forma a conseguir alcançar os objetivos a que se 
propôs: vencer todas as competições onde estava inserida, 
nomeadamente o campeonato da Divisão B da Liga Exuber e a 
Taça da Liga. esta mensagem foi partilhada pela estrutura e bem 
aplicada pela equipa: mês de janeiro 100% vitorioso, com uma 
enorme goleada pelo caminho (8-0 contra os Magos FC).  
 
No campeonato, a equipa embalou para uma excelente série de 
resultados, acumulando mais quatro vitórias consecutivas.  
 
Na Taça da Liga, o CMBCP prosseguiu até à terceira fase, sendo aí 
travada nas grandes penalidades. Na mítica lotaria deste 
Desporto que move paixões, a sorte não sorriu aos homens do 
CMBCP. No entanto, dadas as regras definidas no regulamento da 
competição, a equipa acabou por ser salva, por ser “o melhor dos 
derrotados”. Seguiu-se a fase mais complicada do campeonato, 
com um empate (no derby bancário contra a equipa do Banco de 
Portugal), uma vitória e uma derrota (por 2-3 contra a Luz FC). 
No entanto, o CMBCP entraria nas duas últimas jornadas do 
campeonato a depender apenas de si para se sagrar campeão.  
 
Na Taça da Liga, uma meia-final que foi por muitos considerada 
“um dos jogos do ano”, acabou com um 1-0 favorável aos 
bancários (contra uma das equipas mais fortes da Divisão A que 
se sagraria posteriormente campeã desta divisão). 
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Campeões Divisão B 

Final da Taça da Liga 



O CMBCP chegava assim à reta final da época desportiva com 
todos os objetivos ao seu alcance. O calor do verão começava a 
fazer-se sentir, e assim estavam as emoções na bem disputada 
Liga Exuber.  
 
Na jornada 21 do campeonato, o CMBCP não sucumbiu à 
pressão de puder resolver o campeonato, despachando a 
equipa do Express Glass por uns categóricos 8-1. No relvado, 
festejou-se o tão ansiado título de campeões, pois 
matematicamente nenhuma outra equipa poderia já alcançar o 
nosso posto: o primeiro lugar. Foi então num clima de maior 
tranquilidade que o CMBCP começou a preparar a Final da Taça 
da Liga. esta seria jogada após o fim do campeonato, onde 
restava ainda uma jornada. Esse jogo, para “cumprir 
calendário” (mais um derby bancário contra o Montepio), foi 
encarado no entanto como uma peça fundamental para a final 
que faltava disputar: serviria para efetuar gestão do plantel e 
experienciar táticas e situações para um jogo tão imprevisível 
como uma Final da Taça. O resultado foi 9-0, o melhor do ano 
desportivo. 
 
O campo do Zambujal, com um novo relvado que impressionava 
e com o calor de maio bem presente, foi o palco escolhido para 
o CMBCP vs. Juventude da Amadora (2º classificado na Divisão 
A), a aguardada Final da Taça da Liga.  
 
Com bastante público nas bancadas e um enorme espírito de 
rivalidade em campo, assistiu-se a um grande espetáculo de 
futebol, estando presente todos os ingredientes que fazem do 
futebol o Desporto único que é: emoção, golos e momentos de 
magia. A nossa equipa conseguiu chegar aos últimos minutos 
com uma vantagem de 3-2, tendo disputado estes (largos) 
segundos no limite da energia física e cansaço.  
 
No final, o apito do árbitro ecoou, confirmando mais uma 
vitória, mais um título, mais um objetivo atingido, mais um 
sucesso.  
 
Novamente, a equipa de futebol 11 do CMBCP confirmava uma 
época de excelência. 
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Jogo do campeonato 

Jogo da Taça da Liga 



Foi com a satisfação de ter vencido os dois títulos que disputou, 
que a equipa do CMBCP se reuniu para o habitual jantar de fim de 
época. Seguiu-se a longa e merecida pausa de verão. A época que 
se seguia, com a subida à Divisão A da Liga Exuber (e respetivo 
aumento de competitividade), com a Supertaça por conquistar, 
mas principalmente com a fasquia de fazer mais e melhor, teria 
de ser bem planeada e preparada. 
 
Assim se iniciou a nova temporada, em meados de setembro, com 
um ritmo intenso de treinos e jogos amigáveis. No entretanto, a 
equipa participou no Torneio de Pré-Temporada do Clube 
Ferroviário, tendo-o vencido com três inequívocas vitórias: 2-1, 
8-0 e 2-0.  
 
Seguiu-se a Supertaça (participámos por termos vencido a Taça 
da Liga), contra os campeões da Divisão A – o MPL. O CMBCP 
levou também de vencida a Supertaça por 5-2. Este troféu teve 
um sabor especial, pois permitiu à nossa equipa, no ano de 
estreia, vencer as três competições (Campeonato, Taça da Liga e 
Supertaça). 
 
Como seria de esperar, o início do campeonato na Divisão A 
demonstrou que o CMBCP está a participar numa competição 
competitiva e emotiva. Desde outubro, a equipa amealhou quatro 
vitórias, 1 empate e duas derrotas, tendo chegado ao Natal no 
pelotão da frente da tabela classificativa, em direta perseguição 
ao posto de comando no ano de 2017.  
 
Veremos como se desenrolam os próximos meses competitivos, 
sendo que os objetivos estão novamente estabelecidos: vencer 
tudo. Para isso, a nossa equipa terá de recorrer aos argumentos 
que têm sido essenciais para épocas de sucesso desde 2008: 
compromisso, união, e máxima vontade de ganhar. Fiéis ao Ser 
Clube Millennium bcp. 
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Jogos da Divisão A da Liga Exuber 



Diretor Paulo Bastos / Seccionistas Manuel Morais de 
Sousa  e Rui Serrão (Nacional) 
Diretor Fernando Carvalho / Manuel Morais (Norte) 
  
A atividade de Futsal do CMBCP Delegação Norte foi intensa. 
  
Presença de 5 equipas no nosso X Campeonato Nacional de 
Futsal : 
- BCPGRUPO 
- CHALLENGE 
- COIMBRA 
- OS GALÁTICOS 
- OS TRIPEIROS 
  
Destas 5 equipas 2 chegaram à Fase Final Nacional, 
CHALLENGE e OS TRIPEIROS. 
 
 
OS TRIPEIROS perderam a final para a equipa de Lisboa e 
assim foram os vice-campeões nacionais. 
  
Presença de equipas nos TNIFS Norte, tendo a equipa dos 
VINTAGE chegado à Final Nacional, perdendo a final. Equipa 
de Coimbra também participou no TNIFS Centro.  
  
Presença de uma equipa, Seleção do Norte do CMBCP 
Delegação Norte no torneio do SNQTB Futsal Cup 2016, tendo 
sido a vencedora no Norte. Na Final Nacional perdemos para a 
equipa do Sul do Novo Banco. 
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Diretor Paulo Bastos / Seccionistas Manuel Morais de 
Sousa  e Rui Serrão (Nacional) 
Diretor  Rui Serrão / Seccionista Rui Carvalho (Sul) 

  
2016 foi mais um ano de grande atividade para a Secção de 
Futsal da Delegação Sul, Centro e Ilhas como tem vindo a ser 
habitual, com o envolvimento de centenas de Sócios em vários 
eventos. 
 
Em janeiro, o Clube apoiou 3 equipas na participação do 
TNIFS (Torneio Nacional Interbancário de Futsal do Sindicato 
dos Bancários) organizado pelos 3 Sindicatos verticais: 
 FAPOC, Foot A Mill, Coriscos e Craques da Bola 
 
Na vertente de veteranos também existiram 2 equipas a 
participar nos TNIFS, FAPOC e  Foot a Mill. 
  
O Clube dentro da sua política de forte descentralização, 
apoiou as equipas da Marinha Grande, Entroncamento e 
Algarve em diversas iniciativas associadas a esta modalidade. 
 
O Campeonato Interno de Futsal do Clube contou na Secção 
Sul com 12 equipas inscritas (cerca de 150 Sócios e 
familiares): 
  
Lisboa : FAPOC, Ocidental, Mag Foot Team, KK Foot, Foot A 
Mill.  
Sul/Centro  : MG Foot, Craques da Bola, Doc e Marafados 
Açores : Coriscos ( S. Miguel) e Metralhas (Faial) e Bravos 
(Terceira) 
  
A fase final deste torneio foi organizado pela Delegação Norte. 
Participaram 4 equipas, duas do  Norte (Tripeiros e Challenge) 
e duas do Sul (Mag Foot Team e Foot A Mill) 
 
A equipa vencedora foi a Foot A Mill em representação da 
Delegação Sul. 
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Diretor Paulo Bastos / Seccionistas Manuel Morais de Sousa  e 
Rui Serrão (Nacional) 
 
A  15  de  fevereiro  teve início o X  Campeonato Nacional de Futsal 
do Clube Millennium bcp, com a participação de 16  equipas, 4 da 
Delegação Norte e 12 da Delegação Sul. registou-se novamente a 
participação de várias equipas fora do Porto e Lisboa, destacando-se 
as 3 equipas que representaram a Região Autónoma dos Açores.   
  
A Fase Final foi realizada na Mealhada. O evento englobou ainda 
a  realização de um jogo convívio entre os nossos mini Associados, 
familiares dos nossos Sócios. O Millenito abrilhantou e encantou a 
pequenada. 
  
A vitória a nível Nacional foi para a equipa “Foot A Mill”,  
representante da Delegação Sul que venceu a sua rival do Porto “Os 
Tripeiros”. O resultado final foi de 7 a 3 e tratou-se de um jogo com 
muita emoção e entusiasmante.  Para a do 3º e 4º lugar, assistimos 
ao confronto entre a equipa Challenge (Norte) e os Magníficos Foot 
Team (Sul), com vitória da equipa do Sul por 6 a 4. 
  
Mais uma vez uma seleção do Clube participou no evento 
Interbancos organizado pela Catchwards. A competição decorreu 
entre os dias 13, 14 e 15 de maio, no Pavilhão Professor Manuel 
Ferraz, onde 6 equipas (4 de Portugal, 1 de Angola e 1 de Cabo 
Verde), onde foi possível juntar o prazer pelo Desporto com o prazer 
pelo convívio e intercambio cultural. 
O Vencedor desta edição foi a equipa do Banco BIC, de Angola, que 
ao longo do torneio ganhou todos os seus jogos.  
 
A equipa do Clube Millennium bcp, uma seleção de jogadores do Sul 
e Norte, teve o seu primeiro jogo com a equipa do BIC que perdeu 
por 6-3, equipa que veio a ser a vencedora do torneio. O Clube, 
ganhou os 2 jogos seguintes, ficando na 3ª posição, o que foi muito 
bom relativamente ao poderio da equipa vencedora. 
 
O Clube tem apoiado o futsal por todo o país com relevo para  Évora, 
S. Miguel, Marinha Grande, Torres Vedras / Entroncamento, 
Coimbra, Porto e Lisboa.  
  
A título de resumo, 2016  foi mais uma vez um ano de grande 
atividade no Futsal Nacional do nosso Clube com o envolvimento de 
centenas de Sócios de todo o país… 
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Diretor Carlos Rodrigues / Seccionista Albertina Leite 
(Norte) / Professora Helena Leite 
 
As aulas de Ginástica Laboral nas instalações do Clube no Porto 
tiveram início em 2012. 
  
Em 2016 iniciou-se com uma turma composta por 11 
Associados que praticavam a modalidade às segundas e 
quartas-feiras à hora de almoço. Em setembro/2016 foi 
organizado um Open Day de Ginástica Laboral e após as férias 
de Verão o número de inscrições aumentou para 14 e foi criada 
mais uma hora de treino à quinta-feira às 18h. 
  
Relembramos que a prática de Ginástica Laboral, focada em 
exercícios de alongamento, relaxamento muscular e 
flexibilidade das articulações tem como objetivo melhorar a 
postura no trabalho e do bem-estar geral e promover melhorias 
quer a nível profissional quer pessoal. 
  
O ambiente nestas aulas é descontraído e relaxante, não 
deixando contudo de ser exigente ao nível dos exercícios 
praticados que visam assim a redução do sedentarismo, a 
prevenção de lesões, a redução de dores corporais, o aumento 
de bem-estar, o aumento de produtividade e o aumento da 
concentração. 
  
O Clube Millennium bcp tem vindo a envidar esforços 
prodigiosos no sentido de promover uma melhoria na 
qualidade de vida dos Sócios ativos e reformados, tendo 
inclusive efetuado obras de melhoramento nas suas instalações 
do Norte, donde se pode destacar as benfeitorias efetuadas ao 
nível dos balneários (masculino e feminino), nomeadamente 
com o aumento de número de chuveiros e o fornecimento de 
equipamento adicional para a prática da modalidade. 
  
Para uma maior identificação com o Clube, este ano manteve-se 
a tradição e foram distribuídas t-shirts e meias a todos os 
praticantes. 
 
Aos poucos, está-se a criar uma cultura de bem-estar físico e 
mental e de melhoria de condição de vida, que tem cativado 
mais e mais praticantes. 
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Diretor Paulo Bastos / Seccionista José Suspiro (Sul) / 
Professor  Carlos Oliveira 

  
Para a Secção de Ginástica no Clube Millennium bcp, 2016 
(Sul) foi mais um ano de continuidade com a participação 
regular de 31 Associados, cujo escalão etário se situa entre os 
50 e os 80 anos de idade, e que se encontram distribuídos por 
3 turmas, com uma frequência de 2 aulas semanais por turma, 
perfazendo assim um total de 6 aulas semanalmente 
disponíveis para os Associados do Clube Millennium bcp,. 
 
As aulas decorrem nas instalações da Calçada da Palma de 
Baixo em Lisboa e são ministradas pelo Professor Carlos 
Oliveira, cuja experiência e dedicação permite proporcionar 
aos nossos utentes Associados uma melhoria da sua condição 
física num ambiente divertido e familiar.  
 
As aulas são compostas por vários segmentos que englobam o 
condicionamento cardiorrespiratório, a tonificação muscular, 
o incremento da flexibilidade e o relaxamento. 
 
Com o segmento de condicionamento cardiorrespiratório 
obtém-se o aumento da capacidade e da resistência aeróbia, 
assim como o desenvolvimento da coordenação motora, e o 
equilíbrio. 
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No segmento de tonificação visa-se o aumento da força e da 
resistência muscular, promovendo ao mesmo tempo uma 
maior estabilidade articular, prevenindo lesões, e uma 
melhoria significativa da composição corporal. 
 
Através do segmento de alongamento e flexibilidade consegue-
se um maior relaxamento muscular e uma melhoria na 
amplitude funcional dos movimentos, proporcionando 
também uma melhoria a nível postural prevenindo tendinites, 
hérnias discais, dores ciáticas entre outras. 
 
As aulas de ginástica realizadas no Clube Millennium bcp 
permitem aos seus Associados uma melhoria da condição 
física e mental, que resultará no seu bem-estar, combatendo o 
stress e melhorando a sua qualidade de vida, o que também se 
traduzirá numa melhor eficiência no desempenho das suas 
atividades profissionais. 
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Diretor Fernando Maia / Seccionistas Manuel Brigas, 
Álvaro Dinis e Noé Oliveira (Nacional) 

 

A Secção de Golfe do Clube Millennium bcp tem por objetivo 
fomentar e promover a modalidade junto dos seus Associados, 
Sócios do Millennium bcp - no ativo e na reforma. O Clube é 
filiado da Federação Portuguesa de Golfe e faz a gestão de 
handicaps dos seus Associados. 
  
No ano de 2016, foram realizadas as seguintes atividades: 
  
• 6 Torneios da Ordem de Mérito 
• 1 Torneio de Verão 
• 1 Torneio de Encerramento 
• 1 Torneio de Apuramento para a Peugeot Golf Tour 
• Competição em match-play individual 
• 1 Torneio Inter-Clubes sem campo 
• 2 Torneios Inter-Bancários 
• Participação com 3 equipas no torneio de empresas 
Expresso-BPI 
• 1ª Academia de Golfe Clube Millennium bcp 
• 1 Torneio de Iniciação 
  
  
A Ordem de Mérito de 2016 foi a décima quarta que o Clube 
organizou desde a sua fundação. António Curto foi o grande 
vencedor deste ano, que sucede assim a Pedro Lalanda 
vencedor do ano passado. Já no match-play o vencedor foi Noé 
Oliveira, repetindo a proeza do ano anterior. 
  
Simultaneamente, realizámos a quarta edição da Ordem de 
Mérito Geral, em que participam os Sócios e todos os 
convidados e cujo vencedor NET foi Filipe Correia e a vitória 
GROSS foi para Pedro Soeiro. 
 
Neste ano de 2016, os torneios da Ordem de Mérito foram 
disputados nos seguintes campos: Sto. Estevão, Montado, Praia 
d’El-Rei, Belas, Campo Real e Ribagolfe. Já o torneio de verão 
foi disputado na Quinta do Lago no campo de San Lorenzo. O 
torneio da Peugeot foi realizado no campo dos Oitavos na 
Quinta da Marinha e o torneio de Encerramento na Quinta da 
Marinha Golf. Nos torneios de equipa, visitámos os campos de 
Ribagolfe I, Ribagolfe II, Sto. Estevão e Belas. 
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Campo de Golfe Praia D’El Rey Golf 
& Beach Resort , Óbidos 



Os Sócios vencedores dos torneios da Ordem de Mérito de 
2016 foram: 
  
• Joaquim Mata Martins em Sto. Estevão 
• Carlos Ribeiro no Montado, 
• Fernando Teixeira da Silva na Praia d´El-Rei,  
• António José Matos em Belas,  
• Filipe Correia em Campo Real  
• Mário Afonso em Ribagolfe 
  
Realizou-se durante 3 meses uma Academia de Iniciação ao 
Golfe, com mais de 25 participantes, no campo de Oeiras, 
junto ao Tagus Park e que culminou com um torneio convívio, 
integrando jogadores consagrados do Clube.  

 
Recordamos a galeria de vencedores das competições do 
Clube: 
  
Ordem de Mérito 
• António Curto - 2016 
• Pedro Lalanda - 2015 
• António Domingues Francisco - 2014 
• Carlos Santos - 2013 
• António Domingues Francisco – 2012 
• Noé Oliveira – 2011 
• Carlos Guerra da Silva – 2010 
• Luis Fernandes - 2009, 2007 e 2006 
• Álvaro Dinis - 2008  
• Carlos Felício – 2005 
• José Romão Eusébio - 2004  
• António Pedrosa - 2003 
  
Matchplay Individual  
• Noé Oliveira – 2016 
• Noé Oliveira – 2015 
• Mário Afonso – 2014 
• Mário Afonso – 2013 
• Noé Oliveira – 2012 
• José Luís Livro – 2011 
• Luís Costa – 2010 
• José Luís Abrantes - 2009 e 2008 
• Eduardo Catarino – 2007 e 2005 
• Carlos Ribeiro – 2006 
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Campo de Golfe Praia D’El Rey Golf 
& Beach Resort , Óbidos 



Diretor Carlos Rodrigues / Seccionista Júlio Pinto (Norte) 
/ Mestre Carlos Rodrigues  

 
A Secção de Karaté do Clube Millennium bcp - Delegação 
Norte, em 2016 continuou a proporcionar aos seus Associados 
a prática regular da modalidade, preenchida por diversas 
atividades, de componente formativa, focada no 
desenvolvimento pedagógico e desportivo, bem como na 
consolidação dos conhecimentos.  
  
Em 2016 a Secção contou com a participação regular de 13 
Karatecas a evoluírem de forma positiva na componente física, 
técnica e tática. Os mais jovens continuam assim a poder 
crescer de forma equilibrada, potenciando e projetando um 
futuro promissor e de bem-estar, conduzindo-os a uma 
personalidade marcante e de elevação da consciência aos que 
vão permanecendo no “BUDÔ” . 
 
Os Karatecas do Clube estiveram presentes nas mais diversas 
atividades. De destacar a participação nos seguintes eventos: 
• Estágio Nacional de Inverno – Lousã, 27 a 28 de fevereiro de 
2016 
• WCIC KSI Portugal 2016 – Lisboa / Rio de Mouro (Rinchoa) - 
18 a 25 de abril de 2016 
• Estágio Nacional de Verão – Vila Nova de Poiares, 25 a 26 de 
junho de 2016 
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“BUDÔ” - “o caminho” (DÔ) de 
“deter a violência” (Bu) 



• Estágio Karaté “I Encontro Inter-estilos”, SKPA – Portugal 
• Ação de Formação “Oficial de Mesa, Juiz e Árbitro” APKS 
• Ação de Formação "Comportamento Tático no Karaté" em 
Alcabideche 
• Gala Karaté Shukokai 
 
Os atletas participaram nos diversos eventos formativos de 
acordo com os objetivos delineados, com vista à obtenção de 
novas competências técnicas. 
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Parabéns aos atletas do Clube Millennium bcp que 
se submeteram a exame de graduação, na qual 
obtiveram com sucesso a seguinte graduação: 
 
 
6º Kyu (Cinto Verde) 

Guilherme Fernandes 
  
4º Kyu (Cinto Roxo)  

José Carlos Fernandes 
Sofia Marques 
Sara Pinto 

  
3º Kyu (Cinto Castanho I)  

Miguel Rodrigues  
Francisco Gomes 
Barbara Gomes 

  
2º Kyu (Cinto Castanho II)  

Júlio Pinto 
Pedro Pinto 
Helena Rodrigues 
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"Special Training in Dojo - Páscoa 2016" 
Foi com grande honra que a Secção de Karaté do 
Clube Millennium bcp - Delegação Norte, recebeu de 
forma calorosa a visita do Vice-Presidente do Clube 
Millennium bcp, Dr. Rui Pires Martins, que de forma 
ativa participou neste treino para tomar 
conhecimento da nobre arte da modalidade do 
Karaté.  
 
Training for Special Team in Dojo "Mil Shoguns"  
Treino especial como forma de abordagem ao 
Karaté, história do Karaté e desenvolvimento até à 
atualidade, aspetos base da técnica, dos aspetos 
internos e da importância do foco mental "Zanshin“. 
 
O Desporto em geral traz muitos benefícios para a 
saúde, porém existem Desportos, como é o caso do 
Karaté, com grande preponderância e abrangência, 
que tanto beneficiam a saúde física como também 
influenciam o desenvolvimento emocional, mental e 
intelectual. 
  
O Karaté é uma modalidade considerada completa 
que traz muitos benefícios para o desenvolvimento 
geral do individuo e em especial na criança, que pela 
prática regular esta também melhora o 
comportamento, tornando-a mais sociável e amiga, 
pois aprende as noções de respeito e 
companheirismo. 
  

Desporto 

Karaté 

67 



 O Karaté tem os seguintes benefícios: 
• Melhora a concentração 
• Melhora o condicionamento físico 
• Melhora o equilíbrio nervoso 
• Desenvolve a flexibilidade e a coordenação 
• Desenvolve os aspetos motores, cognitivos e afetivos 
• Auxilia no crescimento 
• Contribui para que tenha uma postura corporal 
adequada 
• Desenvolve a autoconfiança e o sentimento de 
segurança. 
• Desenvolve a coordenação motora, a lateralidade e a 
orientação de espaço temporal e equilíbrio 
• Promete a disciplina, dando a criança, noção de limite e 
compreensão de respeito com os outros 
• Promete o desenvolvimento de sentimentos como: 
amizade, companheirismo e paciência. 
 
O Karaté é um complemento da educação das crianças. 
Além de todos os benefícios elencados o Karaté também 
auxilia as crianças hiperativas, inquietas, agressivas, pois 
possibilita a modificação comportamental dessas 
crianças. 
  
Ao nível físico, o Karaté apresenta-se como uma atividade 
muito dinâmica e eclética, o que ajuda no combate à 
obesidade, reduz o risco de doenças cardiovasculares, 
fortalece músculos, ossos e articulações. Uma excelente 
opção para quem quer estar em forma, aprender uma arte 
marcial prática e ao mesmo tempo útil.  
 
A Secção de Karaté do Clube Millennium bcp - Delegação 
Norte e atletas, expressam agradecimentos à Direção do 
Clube Millennium bcp, por todo o apoio à modalidade. 
Agradecimentos também para os Sócios, Sr. José Mário e 
Sr. Carlos Leitão pela disponibilidade e atendimento às 
diversas solicitações da Secção. 
  
  
Arigatou Gozaimasu! OSS! (Obrigado).  
 
Karaté, faz bem!  

Desporto 
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Diretor Paulo Bastos / Seccionista Luís Simão (Sul) / 
Mestre Ricardo Lopes 
  

A Secção Sul na época transata teve 28 alunos, divididos por 
duas  classes, infantil dos 5 até 10 anos e juvenil a partir dos 
11 anos até aos 16 anos.  
 
A Secção infantil desenvolveu um trabalho focado na formação 
e desenvolvimento das capacidades motoras. A classe juvenil 
possui características de competição e especialização por área 
de Karaté. 
  
Atividades em que participámos: 
4 Estágios associativos da AKS 
1 Torneio associativo 
Treinos de Seleção Regional da Federação Nacional de Karaté 
Campeonato Nacional de cadetes e Juniores da FNKP 
Campeonato Regional de inf-juv- iniciados da FNKP 
Campeonato Nacional de inf-juv- iniciados da FNKP 
Torneio Internacional de Vila das Aves 
Torneio Internacional da Maia 
Torneio de Almeirim  
Torneio LPK – Alcabideche 
  
resultados desportivos: 
Teresa Simão – Campeã Regional de Kumite iniciado / Vice-
Campeã Nacional de Kumite iniciado. Campeã juvenil Torneio 
AKS / 3º lugar  torneio de Almeirim 
Joana Simão – 5º lugar Campeonato Regional de Kata infantil 
Matilde Sousa – 3º classificado Torneio AKS 
Diversos pódios da classe juvenil no Torneio AKS na vertente 
de Karaté lúdico. 
  
Outros resultados: 
Todos os alunos foram sujeitos a exames de graduação, tendo 
passado com distinção. 
  
O dojo existe faz este ano 11 anos, continua vivo e a 
proporcionar aos Sócios do Clube os benefícios da pratica 
desta modalidade. 
  
https://www.Facebook.com/KaratéClubeMillenniumBCP 
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Treino de flexibilidade 

Pódio Teresa Simão 

Campeonato Regional  
infantil - juvenil  - iniciados  



Diretor  Rogério Araújo/ Seccionistas Gaspar Couto e 
Nuno Miguel Pereira Rosa (Nacional) 
  
Mais uma época de demonstração do elevado valor 
competitivo individual e coletivo dos pilotos que participam 
nas provas desenvolvidas pela Secção e representam 
oficialmente o Clube. 
  
O 15.º Campeonato Nacional do Clube Millennium bcp 
desenvolveu-se em torno do aprimorado sistema de provas 
que constitui um fator de distinção entre vários os 
campeonatos desenvolvidos a nível nacional. 
  
Durante os 9 eventos realizados nos kartódromos da Almeirim 
(duas vezes), Batalha (duas vezes), Campera, Bombarral (duas 
vezes), Fátima e Palmela 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 
constância 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. 
  
Assim, pudemos chegar à 9ª prova pontuável com uma 
indefinição em quase todos os lugares da classificação geral, 
tendo os lugares do pódio sido conquistados apenas na última 
prova, tendo cabido ao Tiago Santos, o título de Campeão. 
  
Refiram-se alguns dados estatísticos para o ano de 2016, que 
servem de testemunho para a posteridade e demonstram a 
vitalidade desta modalidade no seio do Clube: 
  
28 pessoas inscritas no Campeonato 
144 participações no total das nove provas do campeonato 
realizadas 
16 participantes em média por evento 
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Os vencedores deste ano foram os seguintes: 
  

1º - Tiago Santos - 289 
2º - Miguel Ramada - 266 
3º - Nuno Rosa - 265 

  
Nos Troféus de Representação, a Equipa Oficial do Clube 
Millennium bcp participou na disputa das provas mais 
importantes do calendário “kartístico” para empresas e 
troféus de resistência, tendo obtido o resultado de maior 
relevo nos seguintes eventos: 
  
janeiro 2016 
Vitória na famosa TIT 2015 (Taça InterTroféus 2015) que 
decorreu no Kartódromo do Bombarral 
  
abril 2016  
Vitória na primeira prova do troféu KIRO 2016 
  
junho 2016 
Vitória na segunda prova do troféu KIRO 2016 
  
outubro 2016  
Vitória na terceira prova do troféu KIRO 2016 
  
novembro 2016 
Vitória na prova FLASH RACE no Kartódromo de Bombarral 
Vitória nas 6 horas de São Martinho – Kartódromo de 
Almeirim 
  
dezembro 2016 
Vitória no GP Fim de Ano – Kartódromo  Évora 
3º Lugar nas 160 Voltas Natalícias Kartódromo Almeirim 
3º Lugar na quarta e última prova do troféu KIRO 2016 e 
consequente  
Vitória do Troféu KIRO 2016 
7º Lugar GP Natal KIP – Kartódromo Palmela 
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Diretor  Alexandre Vieira / Seccionista Abel Louro (Sul) 
 
Foi mais um ano de atividade com um campeonato interno de 
King desta vez aberto a não Sócios do Clube. 
 
Com um convívio agradável foram 6 jornadas nas tardes de 
sábado. São todos vencedores os que participam, pondo em 
pratica o saber jogar,  derrotados são os que desistem. 
 
Aqueles que há muito tempo já jogaram e agora dizem não se 
lembrarem das regras e os que nunca jogaram King mas 
querem aprender e mostram vontade em jogar, depressa 
aprenderão a base e as regras do jogo, é com a prática que tudo 
se aprende. 
 
Em 2017 realizar-se-á mais um torneio entre outubro a 
dezembro, aberto a iniciados, amadores e profissionais. 
 
Esperam-se novos jogadores para avançarmos com o 
crescimento da modalidade.  
 
Porque jogar às cartas , faz bem à mente! 
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King 



Diretor Paulo Bastos / Seccionista Nuno Ferrão (Sul)/ 
Mestre Pedro Mouzinho 
 
Ganhando cada vez mais adeptos junto dos nossos Associados, 
esta disciplina multifacetada de Defesa Pessoal, Krav Maga, que 
em hebreu significa combate próximo (corpo-a-corpo), é um 
sistema de defesa pessoal e de combate Israelita utilizado pelas 
Forças de Defesa de Israel (IDF) e pelos seus serviços secretos 
(MOSSAD), sendo igualmente ensinado a civis de forma 
extensiva em escolas públicas e centros de estudo, dependentes 
do Ministério da Educação de Israel.  
 
Caracteriza-se por uma abordagem lógica, realista e 
coerente da luta corpo-a-corpo e defesa pessoal, o que permite 
aos praticantes atingir de uma forma simples um grau de 
eficácia relativamente elevado num curto período de instrução. 
 
O responsável por esta modalidade junto do Clube Millennium 
bcp, que treina os nossos Associados duas horas por semana, é 
o Mestre Pedro Mouzinho, atualmente Vice-Presidente da 
Federação Nacional de Krav Maga e responsável pelo ensino de 
Defesa Pessoal em diversas Instituições de cariz público e 
privado. 
 
O objetivo é tornar o praticante de defesa pessoal capaz de 
proteger a sua integridade física e até a de outros, 
proporcionando a retenção de técnicas, utilizando os reflexos 
naturais do corpo no movimento defensivo evitando lesões, 
defender-se e atacar simultaneamente ou no menor tempo 
possível, usar as armas naturais do corpo, assim como objetos, 
explorar os pontos mais vulneráveis do corpo humano e nunca 
tomar nenhuma ação defensiva, sem haver uma ofensiva. 
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Krav Maga 



Diretor Nuno Marques / Seccionistas  Luís Pimentel e João 
Paulo Rodrigues (Norte) 
Diretor Pedro Quaresma / Seccionista  Jorge Lourenço 
(Sul) 
 
A pensar nos mais pequenos, a Secção de Mergulho Sul em 
associação com a Haliotis, organizou para 13 Associados o 
Discover Scuba Diving na piscina do Hotel do Mar em 
Sesimbra. 
 
O batismo de mergulho concebido exclusivamente para 
crianças a partir dos 10 anos é uma introdução à experiência 
de respirar debaixo de água. 
 
Após uma pequena e resumida explicação dos conceitos 
básicos do mergulho, equipamentos e técnicas de mergulho, as 
crianças tiveram a oportunidade única de mergulhar com todo 
o equipamento destinado ao mergulho autónomo, 
supervisionadas por instrutores. 
 
Aprenderam na piscina a fazer alguns truques necessários a 
quem quer saber mergulhar. 
 
Em 2016 continuámos a apostar nas ações de formação 
certificada, nomeadamente os cursos: PADI - Open Water. 
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Diretor Rogério Araújo / Seccionista Aires Pereira 
(Nacional) 
 
A Secção de Motociclismo, que conta já com mais de 20 anos 
de existência, era na sua origem essencialmente dedicada aos 
passeios convívio em duas rodas, não tendo vocação para a 
competição. esta atividade viu-se reduzida (quase extinta) por 
via do aumento do custo de vida, nomeadamente dos 
combustíveis, essenciais à deslocação em moto. 
 
Com o objetivo de enquadrar a Secção nas abrangentes 
“provas desportivas” do Clube, optou-se por concentrar a sua 
participação em uma única prova apelidada de Lés-a-Lés, 
organizada pela Federação Motociclismo Portugal que, não 
obstante prescindir de classificação (por não ter caráter 
competitivo) mantém todos os demais predicados de uma 
prova federativa, tendo decorrido em 2016 a 18ª edição. 
 
Esta prova que, como o nome indica se trata de uma travessia 
de Portugal da fronteira Norte à fronteira Sul e vice versa, 
decorreu de Sul para Norte em 2016, partindo de Albufeira 
com destino a Vila Pouca de Aguiar, pernoitando no Luso.  
 
A prova em si constou de verificações técnicas, um dia de 
prólogo (passeio de abertura para retirar a conotação 
desportiva) seguido de dois dias de passeio até ao Norte de 
Portugal.  
 
É essencialmente uma prova de camaradagem e resistência em 
cima da moto que prima pelo seu cunho turístico, paisagístico 
e cultural, levando a que se registem muitos e bons momentos 
que perduram nas nossas memórias. 
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Diretor Oliveira Pina / Seccionista João  Rodrigues Silva 
(Nacional) 
 
A equipa de Natação do Clube Millennium bcp, participou 
em 2016 nas principais provas nacionais de Masters, 
organizadas pela Federação Portuguesa de Natação, seja na 
vertente de piscina, seja na vertente de águas abertas. 
 
Na vertente de piscina, os nadadores João Silva, Adriano 
Barradas, Sofia Marques e Filipa Vilar estiveram presentes 
no 10º Open de Inverno de Masters que teve lugar na cidade 
de Tomar, tendo João Silva obtido 2 3ºs lugares nas provas 
de 100 bruços e 200 livres, escalão 50-54 anos. 
 
Presença ainda de assinalar nos XVIII Campeonatos 
Nacionais de Masters / Open de Verão, que tiveram lugar 
nas piscinas municipais de Loulé, no inicio de julho, onde 
estiveram João Silva, Jorge Fernandes e Sofia Marques com 
prestações medianas. 
 
Em destaque o pódio obtido por João Silva, nos 200 metros 
bruços ( 3º lugar ). 
 
A equipa de natação participou ainda de janeiro a junho, nos 
vários Campeonatos de natação organizados pela Fundação 
Inatel, conquistado 22 lugares de pódio ao longo de toda a 
época, tendo a maior fatia de lugares cabido a João Silva com 
6, seguido de Sofia Marques e Filipa Vilar com 5 cada uma, 
Adriano Barradas com 3 e Filipe Horta com 2 . 
 
Os campeonatos nacionais individuais da Fundação Inatel 
deram a João Silva o título de Campeão Nacional nas provas 
de 50 metros bruços e 200 metros bruços, no escalão 50-54 
anos. No setor feminino, Sofia Marques sagrou-se campeã 
nacional nos 100 metros bruços, nos 400 metros livres e 
800 metros livres, escalão 40-44 anos. 
 
Quanto à vertente de Águas Abertas, a equipa do Clube teve 
também um comportamento muito positivo. A equipa do 
CMBCP participou durante o ano de 2016, em 12 provas de 
mar / rio  (  Circuito do Algarve -  7 , Sesimbra - 1, Peniche – 
1, Castelo do Bode – 1  e  Zona de Lisboa - 2 ). 
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Open Inverno Masters Tomar 2016 – 
23 e 24/01/2016 

Campeonatos Nacionais Masters 
Verão 2016 – 8,9 e 10/07/2016 



Os campeonatos nacionais de águas abertas em Masters, na 
distância de 1,5 kms, sob a égide da FPN , tiveram lugar na 
Aldeia do Mato, em maio, na magnifica albufeira da 
Barragem de Castelo do Bode.  Aí estiveram presentes João 
Silva, Joana Arantes e Sofia Marques que se classificaram em 
2º, 4º e 5º lugares nos respetivos escalões. 
 
João Silva obteve o título de vice-campeão nacional de 
águas abertas, do escalão 50-54 anos, distância de 1,5 kms. 
 
No Campeonato Nacional de águas abertas, mas na distância 
de 3.000 metros, que se realizou na Praia da Gamboa, em 
Peniche, estiveram presentes pelo Clube, João Silva e Joana 
Arantes. João Silva voltou a conquistar o titulo de vice-
campeão nacional e Joana classificou-se em terceiro lugar. 
 
Presença também na já mítica XI Travessia António Bessone 
Basto, entre Paço de Arcos e Oeiras, na distância de 2.500 
metros, onde o Clube se fez representar por 16 nadadores. 
João Silva e Joana Arantes nadaram a prova principal, na 
categoria sem fato. Joana venceu o seu escalão enquanto 
João foi 5º classificado no seu. 
 
Na mesma prova, mas na categoria com fato, participaram 
Filipe Horta, Paulo Silva, António Seixas, Bruno Vaz, Rogério 
Araújo, Luís Faria, Eduardo Ferreira, Humberto Lomba, 
Fernanda Ferreira, Pedro Canas e Paulo Marau. Na prova 
mais curta, na distância de 1.000 metros, estiveram 
presentes os nadadores Jorge Fernandes, Rita Vaz e Filipa 
Vilar. 
 
Mais a Sul, durante o mês de agosto,  João Silva revalidou o 
titulo de Campeão do Circuito de Mar do Algarve 2016, 
no escalão 50-59 anos, ao vencer 7 das 8 etapas da prova. 
Sofia Marques também venceu 4 das 8 etapas da prova 
sagrando-se assim Campeã do Circuito deste ano. Este 
evento que funciona como um "campeonato", somando os 
nadadores pontos, conforme a sua classificação em cada 
uma das provas, teve a presença de 3 nadadores do Clube 
que participaram nas diferentes etapas. Para além dos 2 
nadadores já mencionados,  António Seixas, ao participar na 
etapa de Altura, foi o nosso outro representante. 
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Circuito de Mar do Algarve 2016 – 
21/08/2016 



De salientar ainda a participação no “Swim Challenge 
Cascais 2016”, prova de águas abertas nas distâncias de 
3.800 , 1.900 e 1.852 metros, que se realizou em setembro, 
na Praia da Duquesa, onde o Clube se fez representar por 
20 nadadores. 
 
Participaram na prova mais exigente de 3.800 metros, os 
nadadores João Silva, Jeroen Meijers, Pedro Fernandes, 
Pedro Quaresma, Filipe Horta, Luís Faria, Pedro Caeiro, 
Paulo Marau, Nuno Prazeres, Rogério Araújo, Carlos 
Abrunhosa, João Gonçalves e Eduardo Ferreira. 
 
João Silva foi o nosso melhor representante ao classificar-
se na 4ª posição do escalão. 
 
Mas a melhor prestação das nossas cores, neste evento, 
ficou a cargo de Joana Arantes, na prova de 1.900 metros 
ao classificar-se na 2ª posição absoluta feminina e 1ª do 
escalão. 
 
Participaram ainda nesta distância os nadadores Sofia 
Marques, Jorge Fernandes, António Seixas, Ana Rita Vaz, 
Inês Faria e Tiago Mendes. 
 
Por último, de registar, a participação na “Travessia da Baía 
de Sesimbra” que se realizou no dia 5 de outubro. 
 
A defender as nossas cores, estiveram presentes  4 
nadadores:   Filipe Horta, Jorge Fernandes, Joana Arantes  e 
Filipa Vilar. Destaque para, na categoria de federados, os 2º 
lugares de Filipe Horta, no escalão F & G masculino e Joana 
Arantes no escalão D & E feminino. 
 
A atividade da Secção de Natação e águas abertas do 
CMBCP pode ser seguida no Facebook através da página :   
 
Clube Millennium bcp – Natação e Águas Abertas 

Desporto 

  
 
 

 

 

 

 
 

78 

Natação 

  
 
 

 

 

 

 
 

Swim Challenge Cascais 2016 – 
18/09/2016 



Diretor António Coimbra / Seccionista Paulo Kellen (Sul) 
 
O Padel é uma modalidade muito recente, mas que já 
conquistou muitos adeptos. 
 
O país desportivo mudou com o aparecimento de imensos 
Clubes em que o Padel é a modalidade rainha. 
 
O número de praticantes cresce constantemente e realizam-se 
encontros e torneios. 
 
O Clube Millennium bcp não ficou indiferente ao crescimento 
da modalidade, tendo conhecimento do elevado número de 
Sócios que praticam Padel. 
 
Organizaram-se treinos, com frequência enchendo dois e três 
campos. 
 
Efetuou-se igualmente um excelente, torneio que teve 10 
participantes. 
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http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Image_9_A000000000033217.jpg
http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Image_a_A000000000033217.jpg


Diretor  Nuno Marques / Seccionista  Américo Xavier (Norte) 
   
Em 2016 a Secção de Pesca do Clube Millennium bcp participou 
em todos os Campeonatos Regionais Interbancários de Pesca 
Desportiva, organizados pelo SBN, bem como em todas as Finais 
Nacionais. 
  
Alto Mar – Barco fundeado (época 2015/16)  
Fase Regional – Individual: 1º lugar Manuel Alves; 4º Virgílio 
Santos, 6º Domingos Correia, 7º Alberto Malheiro. 
                            - Coletivamente: 2º lugar.  
Fase Nacional – Individual: 3º lugar Manuel Alves, 7º lugar 
Virgílio Santos.  
  
Alto Mar – Barco fundeado (época 2016/17) 
Fase Regional – Individual: 1º lugar Alberto Malheiro, 4º Virgílio 
Santos, 6º Américo Xavier; 7º Manuel Alves, 8º Domingos Correia.  
                             - Coletivamente: 1º lugar. 
  
Mar  
Fase Regional – Individual: 1º lugar Manuel Alves, 6º Domingos 
Correia,9º Fernando Ribeiro, 10º Hélder Monteiro. 
                            -  Coletivamente: 2º lugar. 
Fase Nacional – Individual: 4º lugar Manuel Alves, 7º Domingos 
Correia.  
                            -  Coletivamente: 3º lugar 
  
Rio 
Fase Regional - Individual: 5º lugar António Lima, 6º José 
Ribeiro, 9º Abel Pinto; 13º Luís Monteiro. 
                             - Coletivamente: 2º lugar. 
Fase Nacional – Individual: 1º de Setor José Ribeiro, 4º de Setor 
Luís Monteiro.  
                             - Coletivamente: 3º lugar. 
  
Surf casting 
Fase Nacional – Individual: 3º lugar de Setor Manuel Oliveira.   
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Diretor Manuel Bedino / Seccionista Francisco Garcia (Sul) 
 
A Secção de Pesca do Clube Millennium bcp, participou em provas de 
quatro modalidades de pesca: Surfcasting (pesca de Praia), Pesca de 
Mar (pesca à boia na Costa), Barco Fundeado e Pesca de Rio, 
organizadas pelo SBSI e SBC.  Com o Núcleo da Marinha Grande 
participou em provas efetuadas na zona e em outubro levámos a 
efeito o XII Sargo de Prata em Peniche. 
  
resultados desportivos de 2016 mais significativos: 
Mar  
Regional SBSI – individualmente 3º - António Marcelino 8º - António 
Abreu e 15º -  José Carlos Bernardino, coletivamente conseguimos o 
1º lugar. 
Nacional Interbancário – individualmente 3º - Vitor Manuel Malheiros 
e 9º  - João Trindade Varão. 
 
Surfcasting  
Regional SBSI – foram classificados para a Final Nacional Vitor 
Rodrigues, Vitor Malheiros, António Conceição Marques e Francisco 
Félix Silva. 
 
Barco Fundeado 
Final Regional SBSI realizou-se em Setúbal e António Valério 
terminou em 5º classificando-se para a Final Nacional. 
 
Rio  
Em setembro levámos a efeito prova com os colegas da zona de Évora 
na barragem da Oleirita, perto de Arraiolos que contou com 20 
presenças. No Regional SBC sagrou-se campeão Paulo Figueiredo pelo 
2º ano consecutivo. Regional SBSI classificámos dois pescadores para 
a Final Nacional, José Vinagre e Francisco Garcia. Nacional 
Interbancário classificações por zona, 5º - Francisco Garcia. As 
Secções Regionais de Tomar de Santarém, efetuaram 4 provas que 
contaram com a presença de elementos do Clube Millennium bcp. 
 
XII Sargo de Prata 
Realizou-se no dia 29 de outubro em Peniche prova de mar 
organizada pela Secção de Pesca do Clube Millennium bcp aberta a 
outros Grupos Desportivos da banca e Clubes convidados e que 
contou com 66 pescadores em representação de 10 equipas. Foi um 
evento muito participativo e do agrado dos presentes, tendo-se 
registado um grande número de capturas de Sargos. A prova teve a 
participação de 26 Associados do Clube Millennium bcp. 
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Diretor  Paulo Bastos / Seccionista  Luís Simão(Sul) / 
Instrutoras de Pilates Paula Amaral e Rita Vargas  
 
A modalidade de Pilates no Clube Millennium bcp sob a 
orientação da professora Paula Amaral, teve início em setembro 
de 2014. 
 
Em setembro de 2016, iniciou-se uma nova época no Clube 
Millennium bcp de Pilates.  
 
Nos horários da hora do almoço, às 12:00 e às 13:00 foram 
criadas duas novas turmas, sob a orientação da Professora Paula 
Amaral, sendo o horário das 19:00 da responsabilidade da 
instrutora Rita Vargas. 
 
As aulas de Pilates incluem trabalho com pequenos aparelhos, 
nomeadamente bolas, rolos e elásticos. O fortalecimento 
muscular também é reforçado pela utilização de pesos ajustados 
às necessidades de cada indivíduo e aos objetivos de cada um. 
 
Nestes novos horários continua a verificar-se uma grande 
heterogeneidade de alunos não só em termos de idade mas 
também de patologias. Alguns alunos já tinham experiência na 
modalidade, outros não, pelo que o conhecimento de cada um 
bem como das suas características e condicionantes é essencial 
para que haja uma adaptação adequada dos exercícios a cada caso 
específico. Desta forma, e se tal se justificar, a aula pode não ser 
igual para todos os alunos desse mesmo horário.  
 
O objetivo é ir ao encontro das necessidades dos alunos, 
trabalhando na sua melhoria contínua, aumentando a sua 
mobilidade, funcionalidade e o seu desempenho físico. 
  
Gostaria de deixar uma nota de agradecimento a todos os alunos 
que pela sua dedicação evoluem e fazem evoluir o professor e a 
modalidade.  
 
Paula Amaral – Instrutora de Pilates 
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A sala de aula 
O mesmo exercício, diferentes 
adaptações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O mesmo exercício em que 
alguns alunos têm carga (pesos 
nas pernas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Quero agradecer a colaboração 
que o Clube tem prestado na 
constante melhoria das condições 
de prática da modalidade, quer a 
nível de equipamento, quer a nível 
das instalações (limpeza e 

reparação)”  
Paula Amaral - Instrutora de 
Pilates 
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FAÇA PILATES, SINTA-SE BEM! 



Diretor Fernando Carvalho / Seccionista Anselmo Pinto 
(Norte) 
  
Em 2016 a Secção de Pool Norte realizou, um Torneio em 
Mangualde, realizado na Casa do Povo, um Campeonato de Pool 
Bola 8, um torneio Especial de Páscoa, e um Especial de Natal, 
levados a efeito no Salão Pedro Grilo em Matosinhos. 
 
O campeonato de 2016 foi mais uma vez bastante disputado, e 
com um record de 21 inscritos, tendo terminado em novembro. 
 
Na fase regular, os “novatos” António Jorge e Rui Reis 
demonstraram grande regularidade, vencendo de forma 
categórica quase toda a concorrência, onde apenas o Rui 
sucumbiu na parte final, não conseguindo o apuramento para a 
fase final. O Campeão em título, Vasco Almeida, evidenciou um 
jogo irregular durante as jornadas, não se qualificando para a fase 
final. 
 
Sem grandes dificuldades, mais uma vez o José Amorim e o João 
Oliveira, conseguiram ir à fase final. Realce para o Carlos Barbosa 
que venceu o campeão na fase regular, para o Carlos Paz, que 
começa a ganhar mais partidas e para todos os novos jogadores 
amantes da modalidade que participaram neste evento 
organizado pelo Clube. 
 
Com o apuramento conseguido, apenas com a diferença de uma 
partida ganha a mais, em relação ao José Campos, o Anselmo 
Pinto na fase final não deu hipóteses, venceu o João Oliveira (3-0) 
e no jogo da final venceu o José Amorim por (4-2), sagrando-se 
mais uma vez Campeão de Pool Norte – 2016. A classificação final 
ficou com a seguinte ordenação: 1.º - Anselmo Pinto, 2.º - José 
Amorim, 3.º - António Jorge, 4.º - João Oliveira. 
 
No mês de dezembro os 4 finalistas do ranking Norte, 
deslocaram-se a Lisboa ao Elementar Bar, para participarem no 
Torneio dos Bancários, onde a equipa do Norte conseguiu uma 
excelente participação tendo ficado nos três primeiros lugares, 
Anselmo Pinto (1º), João Oliveira (2º) e António Jorge (3º). 
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Equipa Pool Norte 

Anselmo Pinto  -  Pool 
Norte 



Diretor Alexandre Vieira / Seccionista Pedro Correia(Sul) 
 
A exemplo de anos anteriores, a Secção Sul de Bilhar esteve 
representada nas várias provas que constam do calendário 
federativo, quer a nível individual quer como equipa. 
 
A nível individual, de salientar a presença de Pedro Correia nas 
fases finais de Pool Português, tendo ficado entre os 48 atletas 
apurados a nível nacional e em 7º lugar no Distrito de Lisboa. O 
mesmo atleta esteve presente na fase final nacional da Taça de 
Portugal de Snooker, entre 16 atletas oriundos de vários Distritos. 
Por seu turno, no Distrito de Leiria, Edmundo Carvalho alcançou a 
subida à 1ª divisão do Distrito, prova que se encontra disputar na 
atual temporada.    
  
Já na variante de Pool, João Fonseca conseguiu alcançar o pódio 
num dos opens do circuito da 2ª divisão nacional, ficando em 3º 
lugar.  
 
Na vertente coletiva, a equipa competiu na 2ª divisão da zona de 
Lisboa, tendo alcançado o objetivo de se manter no mesmo 
escalão.  Para este objetivo contribuíram, Pedro Correia, João 
Fonseca, Paulo Fiúza, Eduardo Palma, Alexandrino Leite, António 
Costa e Pedro Costa. 
 
Numa vertente de cariz interno, João Fonseca foi vice-campeão 
nacional de snooker do SBSI, enquanto que numa prova que 
contou com a presença das Secções Norte e Sul do Clube 
Millennium bcp, entre outros jogadores de outras entidades 
bancárias, Pedro Correia e Anselmo Pinto ficaram em 2º e 3º 
lugar, respetivamente. 
 
Para 2017, a Secção pretende alcançar participações em fases 
finais nacionais, quer a nível individual, como por equipas.  
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João Fonseca 

Equipa Snooker 

Equipa de Pool/Snooker  



Diretor António Coimbra / Seccionista Francisco Madureira 
(Sul) / Professor Fernando Valentim 
 
Os treinos decorreram de janeiro a junho e de setembro a 
dezembro sob a orientação do Professor Fernando Valentim. Ao 
longo do ano, nos treinos  contámos de forma regular com a 
participação 16 atletas, a que pontualmente se juntaram outros 
Associados também praticantes de  Squash. 
  
As aulas / treinos sob a orientação do Professor Fernando 
Valentim decorreram sempre envoltas num ambiente de total e 
cordial camaradagem, contribuindo em muito para um 
crescimento do nível médio dos jogadores. 
  
Em termos de competição, o ano foi marcado pela participação 
a nível individual do nosso atleta António Ramos Fernandes 
em diversas provas quer a nível nacional como internacional. 
A nível nacional disputou: 
Circuito das Olaias Época 2015/2016, composta por 7 
torneios. Por sobreposição do calendário apenas pode 
participar em 3 torneios, sendo que ainda assim e em face do 
número reduzido de provas disputadas ficou no 18.º lugar do 
Ranking final da Época de 2015/2016. 
  
A nível internacional disputou: 
Circuito Europeu de Masters 
Porto Squash Masters 2016, Categoria +55: 8º lugar. 
Spanish Squash Masters 2016, Categoria +55: 7º lugar. 
Belgian Masters Open 2016, Categoria +55: 22º lugar. 
Posição do Ranking Europeu na Categoria +55   em 2016: 36º 
lugar. 
  
A nível coletivo, o Clube Millennium bcp, participou na única 
prova destinada a Equipas em 2016, organizada pela Federação 
Nacional de Squash. esta prova realizou-se em Lisboa no Clube 
de Squash das Olaias no fim de semana de 5 e 6 de novembro, 
tendo participado 12 Clubes, num total de 60 atletas. 
 
O Clube Millennium bcp conseguiu arrancar um brilhante 7.º 
lugar a nível nacional, tendo em conta que esta foi, para a 
maioria dos atletas que representaram o Clube, a única prova 
em que participaram em 2016. 
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Squash 

Professor e Treinador Fernando 
Valentim, e a Equipa do Clube 
Millennium bcp: António Ramos 
Fernandes, Pedro Pereira, Vítor 
Ferro e Leonel Rodrigues (ordem na 
foto da esquerda para a direita). 



Diretor Nuno Marques / Seccionista Luís Sampaio Pimentel 
e João Paulo Rodrigues (Norte)  
  
No ano de 2016 a Secção de Surf, possibilitou nas férias de 
Páscoa e férias de Verão que 27 Associados experimentassem 
esta atividade.  
 
A idade mínima registada foi de 8 anos e a idade mais avançada 
50 anos. 
  
Entre Pais e Filhos, todos os inscritos participaram em pack’s 
de 5, 10 ou 15 aulas, sempre em total segurança com a 
Supervisão dos nossos parceiros da Escola Surf Aventura.  
 
O tempo e o estado do mar são o fator que dita a possibilidade 
da realização ou não das aulas agendadas, sendo que sempre 
que o mar se mostrou desadequado ou desaconselhado, 
rapidamente se reagendaram as aulas para momentos mais 
propícios.  
  
Desta forma, o grau de satisfação dos nossos Associados é 
elevado. 

Desporto 
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Surf 



Diretor Fernando Abel Carvalho / Seccionista Joaquim 
Guedes Costa (Norte) 
  
A Secção de Ténis de Campo do Clube Millennium bcp do Norte 
teve diversos momentos relevantes. 
  
Em fevereiro de 2016, na cidade de Gondomar foi realizado o 
Torneio interno e relembram-se os premiados e os resultados, 
na prova de pares: a dupla Pedro Boanerges / Gonçalo Koch 
apesar da excelente réplica da dupla Antonino Pais  /  José 
Baptista, acabou por sucumbir por um resultado de 6/1 e 6/3. 
Quanto à final de singulares protagonizada pelo Pedro 
Boanerges e pelo J. Guedes da Costa, não obstante a réplica 
dada por este último, a mesma foi ganha de forma brilhante 
pelo 1º ao fim de 1,45 h de jogo com parciais de 6/3 e 6/4.    
 

Em maio de 2016, na cidade de Guimarães, foi disputada a final 
nacional do Campeonato Nacional do sindicato dos Bancários 
na modalidade de ténis, onde participaram os melhores atletas 
nacionais e da nossa Secção. Sagraram-se campeões nacionais 
no escalão de +60 anos o Paulo Horta, no escalão de + 45 anos o 
J. Guedes da Costa e no escalão de + 55 anos foi vice-campeão o 
Antonino Pais. 
 
Em dezembro de 2016, na cidade da Maia, disputou-se o 
Campeonato Regional dos Bancários do Norte e mais uma vez 
os atletas do Clube Millennium bcp estiveram à altura dos seus 
pergaminhos e os campeões regionais foram no escalão de +60 
anos o Paulo Horta, no escalão de + 45 anos o J. Guedes da 
Costa e no escalão de + 55 anos o Antonino Pais. 
 
  

 

Desporto 
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Ténis de Campo 

14 e 15 de maio -  Final 
Nacional do XXXIII 
Torneio Interbancário 
de Ténis de Campo no 
Complexo de Ténis 
Open Village Sports em 
Guimarães. 

 

10 e 11 de dezembro 
-  XXXIV edição do 
Torneio de Ténis do 
SBSI no Complexo 
do Jamor 

http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Image_9_A000000000032473.jpg
http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Image_9_A000000000033582.jpg


Diretor Ubaldino Morgado / Seccionista António Campos 
Palma e Isaac  Lourenço (Sul) 
  
No ano de 2016, a equipa de Seccionistas deu seguimento ao 
trabalho dos anos anteriores , dando a conhecer a modalidade a 
cada vez mais  Associados. 
 
Registámos com agrado a grande participação de Associados,  
quer nos eventos internos organizados pela Secção, quer em 
eventos oficiais organizados pela Federação Portuguesa de 
Ténis. Foi dada continuidade às parcerias existentes com os 
diversos Clubes proporcionando uma redução de custos nos 
alugueres de campos para os Sócios do Clube. 
 
A nível interno, foram realizados 4 eventos e todos de caráter 
competitivo. 
 
O 13º Torneio Clube Millennium bcp, realizado no mês de 
maio, com uma participação global de 37 atletas, distribuídos 
por um total de 4 escalões distintos: jovens, seniores 
masculinos,  pares e consolação. De registar com apreço a 
participação de novos elementos que aderiram ao evento. Em 
termos globais, realizaram-se um total de 53 encontros em 68 
horas de amena confraternização, terminando com um jantar 
convívio para todos os participantes que pretenderam aderir. 
 
O Torneio Escada, o qual contou com a participação de 10 
Associados. Este evento decorreu ao longo de seis meses (fase 
Regular) e terminou com a realização de uma fase Master em 
abril, a qual contou com os 8 primeiros classificados da fase 
Regular em mais 7 encontros. 
 
O Torneio de Pares Sorteados, realizado em junho também 
teve um belíssima adesão de 12 participantes, 5 encontros e 
mais 8 horas de pleno convívio. 
 
O Torneio de Outono, realizado no mês de outubro, com a 
participação de 13 atletas e mais 12 encontros e 16 horas de 
trabalho árduo. 
  
 

Desporto 
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Em relação a eventos oficiais organizados pela Federação 
Portuguesa de Ténis, o nosso Clube participou num total de 5 
eventos, distribuídos, ao longo do ano, da seguinte forma: 
 
Campeonato Nacional Equipas (InterClubes – veteranos 
+60); 
Campeonato Regional Veteranos 
Torneio CETOeiras 
Torneio Torres Vedras 
Torneio Carcavelos 
  
Em termos de resultados, os nossos atletas obtiveram elevado 
mérito, alcançando diversos lugares no pódio. 
 
Este ano destacam-se as vitórias alcançadas no Torneio do 
Cetoeiras (José Carlos Nobre vice campeão de veteranos, 
escalão + 55), no Torneio Regional de Veteranos o colega 
Nelson Fernandes atingiu as meias finais e a dupla Jorge Gil / 
José Matos, sagraram-se campeões regionais de pares. 
 
No Torneio de Torres Vedras, salienta-se as belíssimas 
prestações do Rui Magalhães no escalão de + 45, tendo 
conseguido chegar às meias finais, bem como o Jorge Gil e 
Campos Palma que apenas sucumbiram nas meias finais no 
escalão de +55. De enaltecer mais uma excelente prestação do 
colega José Matos que se sagrou vice-campeão do referido 
Torneio. 
 
No torneio de Carcavelos de realçar a belíssima prestação do 
Jorge Gil Gonçalves que se sagrou vice-campeão. 
 
Em termos coletivos, a nossa equipa de veteranos +60 sagrou-
se vice-campeã regional no InterClubes. Os atletas que fizeram 
parte da equipa foram: Campos Palma, Delfim Caseira, Isaac 
Lourenço, Jorge Gil, José Matos, Costa Matos e Nelson 
Fernandes. 
 
De realçar ainda a belíssima participação dos nossos atletas no 
torneio do Sindicato Bancários Sul e Ilhas. O Clube fez-se 
representar por um total de 19 atletas, distribuídos por 8 
escalões nos quais alcançou vitórias em 4 (Veteranos +55 – José 
Matos; Veteranos +60 – Jorge Gil; Veteranos +65 – José Frazão e 
Veteranos +70 Delfim Caseira). 

Desporto 
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Ténis de Campo 



Diretor Fernando Abel Carvalho / Seccionista Carlos Leitão 
Pereira (Norte)  
 
 
Modalidade em participámos nos Campeonatos do Inatel, nos 
Federados e Torneios Particulares. 
 
Apesar da “veteranice” dos nossos atletas, Carlos Leitão, 
António Leitão, Paulo Ribeiro, Arsénio Martins, Manuel 
Miranda, Carlos Alberto, Jorge Pinheiro Sérgio Miranda e 
Alfredo Magalhães, têm apresentado excelentes resultados e 
são Campeões do Fair Play. 
 
Resultados a salientar: 
  
INATEL                                                                
Vice Campeões Nacionais por Equipas 
"          "         Distritais    "       " 
    
Carlos Leitão 
Campeão Nacional Individual  
Campeão Distrital Individual  
Campeão Distrital Pares 
                                                            
 António Leitão  
13º Campeonato Nacional Individual 
3º Campeão Distrital Individual  
Campeão  Distrital de Pares 
  
 Ranking List - C. Leitão, A. Leitão e A. Magalhães, 2º, 13º e 25º, 
respetivamente. 
                                           
FEDERADO ATMP E FPTM 
António Leitão  
Campeão Distrital Individual Veteranos 
Campeão Distrital Pares Veteranos 
3º  no Campeonato Nacional Veteranos 
  
Carlos Leitão  
Vice Campeão Distrital Individual Veteranos 
Campeão Distrital de Pares  Veteranos 
  
Paulo Ribeiro e Alfredo Magalhães  
Vice Campeões Distritais de Pares 

Desporto 
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Diretor Ubaldino Morgado / Seccionista José Polido (Sul) 
 
Participámos em inúmeros Campeonatos e Torneios: 
 
III Torneio Corbillon Boa Hora  
No III Torneio "Corbillon" Boa Hora FC, estiveram 
representadas duas equipas do Clube Millennium bcp, Ténis de 
Mesa Sul, Millennium A (Bruno Matos e José Polido) e 
Millennium B (Tiago Mendes e Gonçalo Mendes), esta última 
equipa pai e filho, o mais jovem atleta presente no torneio. 
 
Campeonato Distrital Individual de Lisboa 
O Clube Millennium bcp, esteve presente com 4 atletas, no 
Campeonato Distrital Individual de Lisboa, organizado pela 
Fundação INATEL, de novembro/2015 a janeiro/2016. 
  
Os concorrentes foram distribuídos por 3 séries. O Clube 
Millennium bcp esteve presente na Série “A”, onde o Tiago 
Mendes conseguiu um 8ºlugar da respetiva série, num total de 
17 atletas. 
 
Torneio de Ténis de Mesa CCD de Pirescoxe – Lisboa 
O Torneio Ranking List Inatel é constituído por 5 provas, no  dia 
05 de março realizou-se o 2º Torneio Ranking List Inatel, 
organizado pelo CCD de Pirescoxe, onde o Clube Millennium 
bcp esteve representado com 4 atletas, sendo de realçar as boas 
prestações dos atletas Tiago Mendes e Bruno Matos. Todos os 
atletas presentes passaram a fase de grupos, demonstrando um 
melhoria a sua performance.  
 
Campeonato Distrital de Ténis de Mesa Equipas do Distrito 
de Lisboa 
Durante o mês de março decorreu o Campeonato Distrital de 
Ténis de Mesa Equipas, o Clube Millennium bcp (Secção Sul) 
obteve o resultado final de 2 vitórias e 3 derrotas. A Equipa está 
no bom caminho, evidência uma grande evolução em cada 
evento. 

Desporto 

Ténis de mesa 

 
 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 

 

 
 

  

 
 
 

 

 

 

 
 

  

91 



I Torneio Aberto de Ténis de Mesa do Clube Millennium bcp 
No dia 7 de maio de 2016, às 13h00, no Pavilhão 
Gimnodesportivo do Parque de Jogos 1.º de maio, realizou-se o 
I Torneio Aberto de Ténis de Mesa do Clube Millennium bcp, 
onde estiveram presentes 8 equipas com 35 atletas. 
 
O Clube Millennium bcp teve a sua maior participação de 
sempre neste tipo de eventos, com a presença de 7 atletas 
(Secções Norte e Sul). Por equipas, o Clube Millennium bcp, 
ficou em 3º lugar.  
  
Todos os atletas presentes agradeceram a excelente 
organização, sendo este evento a repetir no próximo ano, mais 
um sucesso do nosso grande Clube Millennium bcp (Ténis de 
Mesa - Secções  Norte e Sul). 
 
Torneio de Ténis de Mesa CCD de Queijas - Lisboa 
O Torneio Ranking List Inatel é constituído por 5 provas. No  dia 
10 de junho realizou-se o Torneio de Ténis de Mesa CCD de 
Queijas - Lisboa, organizado pelo Centro Cultural e Desportivo 
de Queijas, onde o Clube Millennium bcp esteve representado 
com 4 atletas. Sendo de realçar as boas prestações dos atletas, 
demonstrando um melhoria na sua performance.  
 
3º Torneio Ténis de Mesa "Spring", Clube Millennium bcp 
Realizou-se no dia 10 de maio, no Parque de Jogos 1º de maio 
(INATEL) a 2ª fase – Eliminatória Simples, como 32 
participantes. 
De realçar a forte participação no torneio e pelo equilíbrio nos 
resultados dos jogos, evidenciado nas duas finais, MASTER’s e 
Placa B.   
 
1.º Torneio Escada de Ténis de Mesa do Clube Millennium bcp 
(Lisboa) – Final da Fase Regular 
Realizou-se no dia 28 de maio, no Parque de Jogos 1º de maio 
(INATEL) a “Final da Fase Regular” do torneio. 
  
O torneio teve a participação de 24 atletas, tendo passado a 
“Final da Fase Regular” os 16 primeiros classificados dos jogos 
realizados na “Fase Regular”.  
  
De destacar o forte equilíbrio dos dois atletas na disputa pelo 
1º lugar. 

Desporto 
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Diretor Nuno Marques / Seccionista José Coelho (Norte) 
 
Na época de 2016 os nossos atletas  da Secção de Tiro do Clube 
Millennium bcp Norte obtiveram as seguintes classificações na 
prova regional organizada pelo SBN na modalidade de trap 
cinco que se realizou no Clube Industrial de Pevidém em maio:  

- João Amorim - 1º lugar  
- José Coelho - 2º lugar  
- Huet Bacelar - 4º lugar  

 
Participámos em junho, na final nacional, prova realizada a 100 
pratos no Campo de Tiro Clube Industrial de Pevidém, cuja 
organização pertenceu este ano ao SBN. Estiveram presentes os 
15 melhores classificados do SBSI, os 4 melhores do SBC e, 
finalmente, os 5 melhores do SBN.  
 
Nessa prova, estiveram presentes os colegas, João Amorim (4º 
classificado) José Coelho (14º classificado) e Huet Bacelar (21º 
classificado).  
 
Em setembro 2016 os nossos atiradores participaram numa 
prova, no Clube Caçadores de Matosinhos, denominada 
Atirador Completo (CCM), sendo de realçar que numa prova 
deste género os atiradores para além da modalidade habitual 
(Trap5) atiraram também em compact sporting, hélices e 
pombos, tendo ficado classificados no Top10 destas 
modalidades.  
 
Fazemos votos que para a época que se avizinha possamos ter 
resultados tão bons ou ainda melhores do que os que foram 
alcançados. 
 
 

Desporto 
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XX Campeonato Regional 
de Tiro aos Pratos 



Diretor Manuel Bedino / Seccionista Carlos Raposo (Sul) 
  
A Secção de Tiro aos Pratos participou mais uma vez no 
Campeonato Interbancário de Tiro (CIT). 
 
Nesta competição estiveram presentes mais de 100 atiradores 
de todos os bancos e foi composta por 4 provas de 75 pratos. 
 
Posteriormente, foram apurados os 23 melhores atiradores das 
diversas categorias (seniores, veteranos e super veteranos) que 
disputaram a final nacional em Pevidem (Porto) . 
  
O Clube Millennium bcp conseguiu o 3º lugar por equipas e 
colocar 6 atiradores que representaram o Clube com um ótimo 
desempenho nesta “finalíssima”. 
  
O nosso atirador Carlos Coelho ficou em 3º lugar e subiu ao 
pódio. 
  
Classificação dos atiradores da nossa equipa: 
3º - Carlos Coelho 
4º - João Amorim (SBN) 
11º - Salvador Ribeirinha (SBSI) 
13º - João Cardoso (SBSI) 
16º - Huet Bacelar (SBN) 
20º - Jose Coelho (SBN) 
  
A atividade de 2016  encerrou no dia 24 de setembro com a 
realização da 1ª prova Millennium bcp que teve lugar no Clube 
de Tiro de Loures. 
 
Neste evento participaram atiradores de outros bancos, a nossa 
equipa, familiares e amigos. 
 
A prova foi composta por 25 pratos em Fosso e 25 em Compak 
Sporting e foi ganha pelos nossos atiradores, Carlos Coelho 
(1º), seguido do João Cardoso (2º) e do Hugo Louro que 
conseguiu o 3º lugar. 
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Troféu da equipa (3º lugar) nas 
mãos do João Cardoso (13º 
lugar) 

Carlos Coelho (3º lugar a final 
nacional) 



Diretor Manuel Bedino / Seccionista Manuel Raposo e 
Jorge Capitão (Sul) 
  
A Secção de Tiro de Precisão chegou ao fim do ano de 2016 
contando com 28 atletas ativos na Federação Portuguesa de 
Tiro, nos quais se incluem o Diretor Manuel Serra Bedino e os 
Seccionistas Jorge Capitão e Manuel Raposo. Contámos com 
reforços não só de novos atletas que completaram com sucesso 
os testes necessários, mas também com Associados que, 
estando federados por outros Clubes, transferiram a sua 
filiação para o Clube Millennium bcp. 

 
Estes atletas, perfizeram aproximadamente uma centena de 
inscrições em provas oficiais da FPT, bem como 16 inscrições 
de época no INATEL que se traduziram em outra centena de 
participações em provas. 
 
2016 foi um ano em que, como os anteriores, a Secção de Tiro 
de Precisão conseguiu vários triunfos desportivos.  
 
resultados de provas com enquadramento internacional, os 
melhores resultados em ISSF, ou seja, o Standard internacional 
que engloba as modalidades Olímpicas: 
3º lugar Absoluto Feminino em Carabina de Precisão a 10 
metros no Campeonato Nacional de Ar Comprimido – Célia 
Sanches 
1º lugar em Carabina de Precisão a 10 metros na classe de 
Juniores A do Campeonato Nacional de Ar Comprimido – Célia 
Sanches 
2º lugar em Carabina de Precisão a 10 metros na classe de 
Veteranos do Campeonato Nacional de Ar Comprimido – Jorge 
Capitão 
3º lugar em Carabina de Precisão a 10 metros na classe 
Seniores Femininas no Campeonato Regional Centro de Ar 
Comprimido – Élia Capitão 
1º lugar em Carabina de Precisão a 10 metros na classe de 
Veteranos do Campeonato Regional Centro de Ar Comprimido – 
Jorge Capitão 
 
Na modalidade de Benchrest o resultado de maior destaque foi 
a medalha de bronze na categoria Light Varmint conseguida 
pela Élia Capitão na competição de categoria internacional. 

Desporto 
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Nas modalidades sem enquadramento internacional, criadas 
pela Federação Portuguesa de Tiro em função dos gostos e 
hábitos nacionais, temos: 
2º lugar na classe de Seniores do Trofeu FPT Arma Curta de 
Recreio – Luis Silva 
2º lugar na classe de Veteranos do Trofeu FPT Carabina 
Standard Pequeno Calibre – Jorge Pinto 
2º lugar em carabina de Cano Articulado na classe de Veteranos 
do Campeonato Regional Centro de Ar Comprimido – Jorge 
Capitão 
3º lugar em carabina de Cano Articulado na classe de Veteranos 
do Campeonato Regional Centro de Ar Comprimido – Jorge 
Pinto 
2º lugar em carabina de Cano Articulado na classe de Veteranos 
do Campeonato Nacional de Ar Comprimido – Jorge Pinto 
  
Finalmente no INATEL: 
1º lugar em Carabina de Recreio 1ª categoria no Distrital de 
Lisboa – Jorge Pinto 
1º lugar em Carabina de Recreio 2ª categoria no Distrital de 
Lisboa – Manuel Raposo 
1º lugar em Carabina de Recreio 2ª categoria no Campeonato 
Nacional – Manuel Raposo 
  

Desporto 
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Diretor Rogério Araújo / Seccionista Eduardo Ferreira 
(Nacional) 
 

A época de Trail de 2016 pelo Clube começou em Beja. Tivemos 
participações em provas de Norte a Sul, Açores e Madeira. 
Houve mais de 300 participações em 43 eventos. Destaque para 
as provas com uma beleza indescritível como as paisagens  da 
serra da Estrela, Gerês, Serra da Arga, Lagoa do Fogo em São 
Miguel…. 
 
Participações com pódios, onde destacamos: Carla Ribeiro, 
Paula Batalha, Filipa Vilar, Fernando Vilela e Sofia Ramalho em 
vários eventos. 
 
Provas com distâncias entre 10 e 166km, onde superámos 
montanhas, vales, rios, terrenos perigosos, caminhos com 
possibilidade de corrermos e outros com progressão lenta. Frio, 
calor, chuva, nevoeiro e vento não são obstáculos, são apenas 
dificuldades. 
 
O Trail é um Desporto que faz sentirmo-nos livres no meio da 
Natureza. Os sentidos ficam apurados. 
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Trail 

 

 



Diretor Pedro Quaresma / Seccionista Humberto Lomba 
(Nacional) 
 
O Triatlo no Clube Millennium bcp continuou a crescer em 2016, 
não só em número de atletas federados (de 20 para 38) e não 
federados a participar em provas, mas também nos resultados 
obtidos. 
 
Contabilizando as provas de atletas federados, houve 139 
participações em 24 provas nacionais e internacionais, incluindo o 
Northwest Triman e 10 (sim, 10!) atletas no Iron Man Barcelona. 
Nunca tantos Associados, de uma só vez, estiveram inscritos numa 
prova que inspira tanto respeito.  
 
Houve ainda várias participações pontuais de atletas não federados 
que vieram experimentar a modalidade, e que contamos que 
venham a reforçar a equipa em 2017!  
 
Num ano de vários pódios, há a destacar as classificações 
nacionais: 
 
Nuno Prazeres: Campeão Nacional no Campeonato Nacional 
Aquatlo (Vet 3), 2.º Classificado no Campeonato Nacional Triatlo 
(Vet 3) e 2.º Classificado Campeonato Nacional de Triatlo Longo 
por Grupos e Idade (50-54). 

 
Paulo Quintino: 2º Classificado Campeonato Nacional de Triatlo 
Longo por Grupos De Idade (45-49) e 3.º Classificado 
Campeonato Nacional de Triatlo Longo Individual por 
Escalões(V2). 

 
Pedro Quaresma: Campeão Nacional de Triatlo Longo por 
Grupos de Idade (50-54). 

 
Carla Barbosa: 3.ª Classificada no Campeonato Nacional de 
Duatlo por Grupos de Idade (35-39). 
 
Quanto a pódios nas provas, destacamos os resultados nas provas 
com maior participação: 
 
1º lugar da equipa de estafetas em Triatlo Longo, constituída por 
Joana Arantes, Humberto Lomba e André Januário, no Lisbon 
Triathlon Expo 2016. 
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Triatlo 

Half Lisboa 

Festa do Triatlo 2016 

Douro Triatlo Internacional 



1º lugar da equipa de estafetas em Triatlo Olímpico, constituída por 
Joana Arantes, Humberto Lomba e Filipe Januário, no Cascais 
Olympic Plus Triathlon 2016, Corporate. 
 
1º lugar da equipa de estafetas em Triatlo Longo, constituída por 
João Silva, Jeroen Meijers e André Januário, no Cascais Long 
Distance Triathlon 2016. 
 
1.º lugar Escalão 50/54 do Nuno Prazeres no Cascais Long 
Distance Triathlon 2016; 
 
2.º lugar Escalão Júnior Feminino da Rita Vaz no ActivoBank 
Sprint Taça de Portugal. 
 
2.º lugar Absoluto Feminino da Rita Vaz e 3.º lugar Absoluto do 
Bruno Vaz no ActivoBank  Aquatlo. 
 
De destacar ainda o excelente 15.º lugar da geral obtido pelo 
Jeroen Meijers no Douro Triatlo Internacional (Triatlo Longo). 
 
2016 foi ano de Campeonato Europeu de Triatlo em Lisboa, o 2016 
Médis Lisbon ETU Triathlon European Championships, uma das 
mais importantes competições de triatlo a nível europeu, que pela 
2ª vez se realizou em Portugal. 

 
12 atletas do Clube Millennium bcp marcaram presença na 
competição, nas diferentes distâncias que compuseram o evento, 
nomeadamente na distância Sprint (Rita Vaz, António Seixas, 
Filipe Horta e João Silva) e na distância Olímpica (Filipa Vilar, 
Maria Ribeiro, João Gonçalves, Nuno Prazeres, Paulo Quintino, 
Pedro Caeiro, Pedro Quaresma e Rui Magalhães). 

 
Todos os nossos atletas terminaram as respetivas provas, naquela 
que foi uma experiência única de participar num evento 
internacional, desta feita a jogar em casa. 
 
Na distância Iron Man, tivemos a estreia do António Moriés no 
Northwest Triman, e de João Silva, João Gonçalves, Carlos 
Abrunhosa, Paulo Quintino e Paulo Marau no Iron Man 
Barcelona.  
 
Na distância Iron Man, completaram já a distância com as cores do 
Clube 21 Associados e parece que não vamos ficar por aqui… 

Desporto 
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Cascais Triathlon 2016 

Campeonato Europeu Triatlo 

Iron Man Barcelona 2016 



Diretor Mário Fonseca/ Seccionista José Passos (Norte) 
 
Durante o ano de 2016 a Secção de Vela Norte continuou a sua 
atividade de promoção de eventos náuticos., sendo de destacar 
o incentivo à participação dos jovens (com idade igual ou 
superior a 15 anos) no evento The Tall Ships Races, 
disponibilizando uma comparticipação de 20% das despesas 
das 5 primeiras inscrições.  
 
No dia 5 de novembro o Clube Millennium bcp, em associação 
com o Clube Naval de Leça, realizou um Batismo de Vela na 
Marina de Leça. Foram  constituídos dois Grupos (Manhã e 
Tarde) para jovens e adultos. 
 
O Clube em 2016 tornou-se Sócio da APORVELA que é a 
entidade responsável pela organização e realização náutica da 
escala da Tall Ships Races em Lisboa. 
 
Todos os anos, a APORVELA (Associação Portuguesa de Treino 
de Vela) embarca jovens portugueses a partir dos 15 anos, a 
bordo dos Grandes Veleiros, com o objetivo de lhes 
proporcionar a aprendizagem de novos conceitos, práticas e 
procedimentos através da arte da marinharia e navegação, 
integrando a importância do espírito de equipa, resiliência e 
curiosidade no crescimento enquanto pessoa.  
 
São viagens que mudam vidas para sempre.  
 
Venha velejar com o seu Clube! 
 

Desporto 
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Vela 
 

 

>= 15 anos 

  
 
 

 

 

 

 
 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.aporvela.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2FCreoula2015.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.aporvela.pt%2Fcreoula%2F&docid=hbfpA_dI9BVu6M&tbnid=2QyVgntSwKn2dM%3A&w=2433&h=3295&ved=0ahUKEwihypfApYvMAhXC0RQKHRYDCcMQMwhYKDUwNQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pt/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fthemasthead.sailtraininginternational.org%2Fimg%2F424%2F550%2F550&imgrefurl=http%3A%2F%2Fthemasthead.sailtraininginternational.org%2Fjuly-2013%2Fprint&docid=3X-RGLZ5h018UM&tbnid=7c2sI4z8MTj9KM%3A&w=550&h=364&ved=0ahUKEwjC36OIrovMAhXGtBQKHYSKB6I4yAEQMwgcKBgwGA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pt/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.aporvela.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2FTSHLSB2012_02__01.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.aporvela.pt%2Fauthor%2Fcmessias%2F&docid=SPjfVdcmP8l-QM&tbnid=w3uCpwH7tK31iM%3A&w=800&h=490&ved=0ahUKEwihypfApYvMAhXC0RQKHRYDCcMQMwh8KFkwWQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pt/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.emepc.pt%2Fimages%2Fkit_do_mar%2Foutros_mares%2Fwestcaravela%2FIMG_6737.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.emepc.pt%2Fpt%2Fkit-do-mar%2Fprojetos%2Fwest&docid=FE7_ot6tNP4AvM&tbnid=yA1I2S8klQ87_M%3A&w=1024&h=683&ved=0ahUKEwj5xam1rovMAhVBuxQKHXV9C4E4rAIQMwg2KDEwMQ&iact=mrc&uact=8


Diretor  Fernando Carvalho / Seccionista Mário Marques 
(Norte) 
  

Em 2016 a Secção de Xadrez (Clube Millennium bcp, Zona 
Norte) teve a sua atividade centrada na realização dos já 
tradicionais torneios Xeques Bancários e Internos. 
 
O 7ª Torneio Xeques Bancários teve a participação de 10 
jogadores oriundos de 5 diferentes instituições, com 
predominância para o CMBCP (4). Trata-se de um torneio 
jogado em 3 dias diferentes, com dois jogos em cada dia, no 
ritmo de 45 minutos por jogador para conclusão da partida. 
Dado o número de jogadores ser inferior a 13, desta vez o 
número de jornadas foi reduzido para 5, em vez das 6 habituais. 
O vencedor foi o favorito, Mário Massena (BST), que venceu 
pela 5ª vez este torneio, tendo Mário Marques conseguido a 
melhor prestação entre os jogadores do CMBCP (2º lugar). Em 
3º lugar, e a fechar pódio, classificou-se Joaquim Brandão Pinho 
(BP). 
 
Quanto aos Torneios Internos realizaram-se, como 
habitualmente, 3 torneios nos diferentes ritmos: Rápidas, Semi-
Rápidas e Lentas. 
 
O Torneio Interno de Rápidas (no ritmo de 5 minutos por 
jogador) teve a participação de 5 jogadores, tendo-se realizado 
a duas voltas. Foi de tal forma renhido que, no fim das duas 
voltas, havia uma igualdade absoluta entre Mário Marques e 
Nuno Ferrão, impossível de desfazer utilizando os critérios de 
desempate previstos. Assim, com o acordo de ambos os 
jogadores, decidiu-se a atribuição do título recorrendo a uma 
nova partida “Kamikaze”, em que o jogador das brancas teria 6 
minutos e as negras 5 minutos, mas em que as brancas ficam 
obrigadas a ganhar (caso contrário, mesmo que a partida 
ficasse empatada, a vitória era atribuída às negras). Feito o 
sorteio das cores coube a Mário Marques conduzir as brancas e 
conseguiu vencer essa partida de desempate, arrecadando 
assim o 1º lugar num torneio em que o equilíbrio entre os dois 
primeiros foi a nota dominante. Em 3º lugar, a completar o 
pódio, ficou Jorge Pinheiro. 
 

Desporto 
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“Torneio Interno de Partidas 
Rápidas” , 7 de outubro 
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O Torneio Interno de Semi-Rápidas (no ritmo de 20 minutos 
por jogador) teve a participação de 6 jogadores, sendo jogado 
no sistema de todos contra todos. Também neste torneio houve 
bastante equilíbrio, verificando-se, no final, um empate a 4 
pontos entre dois jogadores: Fernando Leitão (em boa hora 
regressado às lides escaquísticas), e Jorge Pinheiro. O primeiro 
critério de desempate previsto no regulamento (resultado do 
confronto direto entre os jogadores empatados) foi favorável a 
Fernando Leitão, que assim viu ser-lhe atribuído o primeiro 
lugar. A completar o pódio, com menos meio ponto, ficou Mário 
Marques.  
 
O Torneio Interno de Lentas (no ritmo de 1h30m por 
jogador) teve a participação de apenas 4 jogadores pelo que 
decorreu também em sistema todos contra todos, em 3 sessões. 
O vencedor foi Alfredo Sampaio, que venceu a totalidade dos 
jogos (3 pontos), sendo seguido por Mário Marques, com 1,5 
pontos e, a completar o pódio, Eduardo Ferreira com 1 ponto. 
  
Com base nos resultados obtidos no conjunto dos 3 Torneios 
Internos foi atribuído o título de CAMPEÃO do Clube 
Millennium bcp a Mário Marques, e a Eduardo Ferreira o de 
VICE-CAMPEÃO. Para a atribuição destes título foi tido em 
conta a participação nos 3 torneios, sendo a pontuação 
resultante da soma dos pontos do Torneio de Rápidas, mais 2 x 
os pontos obtidos no Torneio de Semi-Rápidas, e 3 x os do 
Torneio de Lentas, procurando desta forma premiar os ritmos 
mais lentos, que possibilitam uma maior reflexão e, em 
princípio, melhor qualidade nos jogos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Desporto 
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“Torneio Interno de Partidas 
Lentas”, 17 de novembro  

“Torneio Interno de Partidas 
Semi-Rápidas”, 17 de outubro 
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Diretor Maria João  Ortigão / Seccionista Albertina Leite 
(Norte) / Professora Filipa Li 
  

O Yoga é uma filosofia de vida e significa a união de um todo.  
 
Na prática de Yoga são unidas várias técnicas como a 
meditação, a respiração, o movimento e o relaxamento ao 
nível mais profundo. A prática é ajustada individualmente 
para as necessidades de cada aluno. 
  
As aulas decorrem às terças e quintas pelas 12h00, com a 
duração de uma hora, desde outubro de 2013. 
 
As inscrições estão sempre abertas, desde que exista vaga na 
turma. 
  
A média de idades dos inscritos varia entre os 30 e os 65 anos 
com a presença do sexo feminino e masculino. 
  
Existe um grupo privado no Facebook, onde são trocadas 
informações sobre a prática de Yoga.  
 
A ligação, entre professora e alunos, é próxima e informal. 
  
Entre junho e setembro os alunos marcaram presença em 
aulas ao ar livre no parque da cidade. Encontro combinado 
entre os elementos da turma.  

Desporto 
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