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Caros Associados,

O Clube Millennium bcp – Associação Cultural e Desportiva dos Colaboradores do Grupo Banco Comercial Português (Clube

Millennium bcp), doravante designado por Clube, promove todo o tipo de iniciativas e atividades Culturais, de Lazer,

Desportivas e Sociais, dinamizadas pelas múltiplas Secções e pelos Dinamizadores Regionais, para além de proporcionar

interessantes descontos junto de empresas de referência nos mais diversos setores de atividade.

No final do ano de 2019, o Clube contava com 35307 Associados, 11443 Sócios efetivos, 23864 familiares, sendo que 6005

Sócios efetivos encontravam-se no ativo e 5438 estavam reformados ou haviam rescindido por mútuo acordo com uma

empresa do Grupo BCP.

Foram 645 as iniciativas promovidas em 2019 pelo Clube, visando proporcionar oportunidades de enriquecimento do

tempo livre dos Associados e das suas famílias e 40 as novas empresas de diversos ramos de atividade em várias zonas do

País com quem foram negociados descontos ou serviços com mais valia para os agregados familiares daqueles.

Os Associados responderam às iniciativas propostas diariamente, ao longo de 2019, com uma participação que ultrapassou

as 17000 inscrições, distribuídas pelas diversas atividades. As atividades culturais contaram com 62% das inscrições, as

desportivas representaram 35%, cabendo às atividades de lazer 3%. A adesão ao sistema de “Alertas“, disponível no Site na

área “O Meu Clube“, permitiu a 1054 Associados receberem com antecedência informação sobre as propostas do Clube,

concordantes com os seus interesses e da sua família, possibilitando ao Associado programar atempadamente os seus

tempos livres e agregado familiar.

Em 2019, o Clube apostou numa reconversão da forma de comunicação aos seus Associados , começando com o

lançamento de um novo site e continuando com a alteração do formato de divulgação de eventos – desde templates a

newsletters- de forma a tornar a informação mais clara e apetecível de forma a induzir a participação numa ação dinâmica e

em permanente inovação, tendo , contudo o cuidado de manter a tradição institucional do Clube para poder ir ao encontro

dos diversos segmentos de utilizadores.

No que ao site diz respeito, pretende-se que o mesmo seja mais rápido e intuitivo, acessível por telemóvel ou em qualquer

plataforma com igual qualidade, dando relevo aos Associados, Atletas , Campeões e Seccionistas através de mais fotos ,

mais reportagens, mais testemunhos sobre todas as iniciativas e modalidades desenvolvidas pelo Clube . Em

www.clubemillenniumbcp.pt pode assistir-se à vida do Clube.
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E porque se pretende cada vez maior participação dos Associados, também as Newsletters, comunicações e emails que se

enviam aos Sócios com a programação das atividades e a divulgação de ações especiais através da intranet do Millennium

bcp têm como objetivo fazer chegar a um universo cada vez mais alargado a panóplia de iniciativas que são desenvolvidas e

nas quais podem rever os seus interesses.

Ao longo de 2019, o Clube Millennium bcp desenvolveu ações no sentido da sua reestruturação interna e da conformidade

de informação de dados pessoais e contabilística com vista a pôr em prática procedimentos administrativos que vão ao

encontro de necessidades expressas pelos seus Associados ao longo do tempo, ações essas que terão continuidade em

2020 com maior visibilidade para estes.

Particular destaque deve ser dado a duas grandes ações do Clube ao longo do ano de 2019: a 3ª edição da Corrida do Clube

Millennium bcp e as Noites de Natal Antecipadas onde os espetáculos de circo sobressaem.

Assim, realizou-se em 13 de outubro de 2019 em Belém, a 3ª edição da Corrida Millennium bcp Juntos Vamos Apoiar a

Make-a-Wish, em Belém, com a participação de 1.224 atletas, dos quais 393 Sócios, contou com a organização técnica da

WeRun.

Trata-se de um evento de natureza desportiva e solidária que tem como objetivo não só incentivar e consciencializar a

população para a importância da prática de exercício físico, mas também de apoiar uma Instituição de Solidariedade Social,

revertendo a favor da IPSS escolhida uma parte do valor das inscrições.

A IPSS escolhida em 2019 foi a Make-a-Wish que tem como missão realizar desejos de crianças e jovens entre os 3 e os 18

anos, com doenças graves, progressivas, degenerativas ou malignas, para lhes levar uns momentos de alegria e esperança.

A solidariedade de todos os participantes na corrida permitiu entregar um donativo de 1.224 euros que, complementado

pelo Clube, atingiu o valor de 2.100 euros, o que permitiu a concretização do desejo do jovem Bruno que recebeu um kit

completo de gamming num dia festivo organizado pela Make-a-Wish.

Nas Noites de Natal Antecipadas que o Clube Millennium bcp proporciona aos seus Associados e familiares, escolheu-se,

mais uma vez, os Coliseus do Porto, a 8 de dezembro e o de Lisboa, a 15 do mesmo mês para o espetáculo de circo e para a

distribuição tradicional de brinquedos. Os 9.000 euros resultantes do contributo dos Sócios e familiares que estiveram

presente nos circos de Lisboa e Porto, foram distribuídos equitativamente nas sessões do Porto, através da entrega de um

cheque simbólico à Associação Na Rota dos Povos e à Associação Antigos Alunos do Seminário Missionário Padre Dehon.
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Também na Madeira e nos Açores esta iniciativa teve lugar: na Madeira com uma sessão de Circo e nos Açores com um

espetáculo infantil.

De realçar que nas iniciativas de Natal, o Clube ofereceu 1.379 bilhetes a Instituições de Solidariedade Social, permitindo

assim a muitas crianças a visão do mundo mágico do circo, prosseguindo as várias iniciativas solidárias, organizadas por

terceiros no âmbito da sua atividade desportiva, de lazer e cultural.

Prosseguiu, deste modo o Clube ao longo do ano de 2019 a sua missão cultural, desportiva, de lazer e social com o apoio

dos seus Financiadores, de que se destaca o Banco Comercial Português, dos seus Associados, dos seus Parceiros

Comerciais, dos seus Seccionistas e Dinamizadores e sobretudo dos seus Colaboradores.

Preparámo-nos melhor em 2019 para um 2020 especial. Sempre juntos. Contamos consigo!

Lisboa, 28 de maio de 2020
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Assembleia Geral

Ana Isabel dos Santos de Pina Cabral – Presidente
Miguel Pedro Lourenço Magalhães Duarte - Vice-Presidente

Cristina Maria Lopes Lima Ferreira - Secretária
Maria Manuela Nunes Rodrigues dos Anjos - Secretária

Conselho Fiscal

Arménio Dias Videira – Presidente
João Lancastre Freitas de Fezas Vital - Vice-Presidente

José Guerreiro Rodrigues - Vogal
Mário António Pinho Gaspar Neves – Vogal

Rodolfo Manuel Silva Coutinho Guimarães - Vogal

Os Órgãos Sociais do Clube Millennium bcp são constituídos pela Assembleia Geral, pelo Conselho Fiscal, a

Direção Nacional e pelas Delegações Regionais.

Direção Nacional

Isabel Maria dos Santos Raposo – Presidente
José Rui Campos Arnaud - Vice-Presidente

Nuno Manuel Iglésias Guerra Dias Rosas - Vice-Presidente
Pedro Alexandre Antunes Simões - Secretário

Paulo Gonçalves Ribeiro de Sousa Bastos - Tesoureiro
Carlos Manuel de Sousa Lobo Fernandes Botelho – Vogal

Rogério Paulo de Campos Araújo - Vogal

Delegação Regional Norte

José Rui Campos Arnaud – Presidente
Carlos Manuel de Sousa Lobo Fernandes Botelho - Vice-Presidente

Albertina Helena Sousa Fonseca Leite - Secretária
Nuno Adélio Ferreira Álvaro de Sousa - Tesoureiro

Artur Carlos Moreira da Silva - Vogal
Carlos Manuel Pedro Rodrigues - Vogal
Francisco Carlos Bastos Zuzarte – Vogal

Mafalda Maria Fleming - Vogal

Delegação Regional Sul

Nuno Manuel Iglésias Guerra Dias Rosas – Presidente
António Manuel dos Santos Coimbra - Vice-Presidente

Delfina Maria Alexandre - Secretária
Leonel Fernando Ferreira Gameiro Brandão - Tesoureiro

Alexandre Manuel Campos Vieira - Vogal
Manuel Joaquim Neves Rodrigues - Vogal

Manuel Francisco Serra Bedino - Vogal
Pedro Miguel Cerqueira Quaresma - Vogal
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Direção Nacional   Isabel Raposo, José Arnaud, Nuno Rosas, Carlos Botelho, Paulo Bastos, Pedro Simões, Rogério Araújo  

Delegação Regional Sul        Nuno Rosas, António Coimbra, Delfina Brandão, Leonel Brandão, Alexandre Vieira, 
Manuel Rodrigues, Manuel Bedino, Pedro Quaresma 

Delegação Regional Norte   José Arnaud, Carlos Botelho, Albertina Leite, Nuno Sousa, Artur Silva, Carlos Rodrigues, 
Francisco Zuzarte, Mafalda Flemming

Estrutura do Clube                         

Direção Nacional

Isabel Raposo (Dra)

Delegação Regional 

Sul

Nuno Dias Rosas (Dr)

Delegação Regional 

Norte

José Arnaud (Dr)

Comunicação e Inovação 

Maria Antónia Andrada (Dra)

Comercial 

Nuno Ferrão (Dr)

Administrativa

Nuno Ferrão (Dr)

Técnica

Isabel Raposo (Dra)

Lisboa

Ana Cristina Garcia (Dra)

Rui Miguel Abrantes (Dr)

Tagus Park

Mª Fátima Surrador (Dra)

Lisboa

Ana Luísa Santos

João Dias Rosas 

Lurdes Gonçalves

Marta Teixeira

Porto

Carlos Leitão

Cristina Fezas Vital

José Mário Rodrigues

Tagus Park

Claudia Loureiro (Dra)

Henriqueta Sousa

Manuel Martins Ascensão

Regina Neves (Dra)
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Zona Área Secções Diretores Seccionistas

Norte Cultura
Atividades Culturais Diversas 

(Espetáculos) Francisco Zuzarte N.A.

Norte Cultura Desenho/Pintura Albertina Leite N.A.

Norte Cultura Formação (Línguas) Albertina Leite N.A.

Norte Desporto Aeromodelismo Nuno Sousa Luis Gonzaga Ribeiro

Norte Desporto Atletismo Artur Silva Firmino Nogueira

Norte Desporto Badminton Carlos Botelho Ana Leitao 

Norte Desporto Canoagem Carlos Rodrigues Arlindo Freitas

Norte Desporto Ciclismo Manuel Rodrigues
Carlos Batista (Nacional) 

/Jorge Couto (Norte)

Norte Desporto Clássicos Isabel Raposo João Pedro Peixoto

Norte Desporto Danças Latinas Mafalda Fleming Maria Emília Meneres 

Norte Desporto Futsal Isabel Raposo Manuel Fernando Morais

Norte Desporto Ginástica Laboral Albertina Leite Dora Folque

Norte Desporto Karaté Carlos Rodrigues Julio Pinto

Norte Desporto Mergulho Mafalda Fleming João Silva Magalhães

Norte Desporto Montanhismo Rui Arnaud Antonio Filipe Silva

Norte Desporto Natação - Águas Livres Isabel Raposo João Silva

Norte Desporto Orientação Rogério Araújo Jorge Soares (Nacional) 
/ António Filipe Silva (Norte) 

Norte Desporto Padel Carlos Botelho Filipe Soares Vieira

Norte Desporto Pesca Carlos Botelho Manuel Vieira Alves

Norte Desporto Pool - Bilhar - Snooker Nuno Sousa Anselmo Pinto

Norte Desporto Surf Norte Mafalda Fleming João Silva Magalhães

Norte Desporto Ténis de Campo Carlos Botelho Joaquim Guedes Costa

Norte Desporto Ténis de Mesa Nuno Sousa Carlos Leitão Pereira

Norte Desporto Tiro aos Pratos Carlos Botelho José Coelho

Norte Desporto Vela Carlos Rodrigues José Passos 

Norte Desporto Yoga Albertina Leite Dora Folque

Norte Lazer Culinária/Enofilia Mafalda Fleming Nuno Oliveira

Norte Lazer Lazer e Tempos Livres-N Isabel Raposo Eduardo Silva

Norte Lazer Percursos Acompanhados Francisco Zuzarte Nuno Oliveira

Estrutura do Clube                         

N.A. - Não aplicável
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Zona Área Secções Diretores Seccionistas

Sul Benefícios Protocolos e Patrocínios Isabel Raposo Nuno Ferrão

Sul Cultura Coro Isabel Raposo
Carlos Mega

(Firmino Matos / J Teixeira)

Sul Cultura Curso Introdução à Arte Isabel Raposo N.A.

Sul Cultura Cursos de Informática Isabel Raposo N.A.

Sul Cultura Cursos de línguas - Espanhol Isabel Raposo N.A.

Sul Cultura Cursos de línguas - Inglês Isabel Raposo N.A.

Sul Cultura Cursos de línguas – Mandarim Isabel Raposo N.A.

Sul Cultura
Escola de Música

(Piano, Viola, Canto, Teóricas)
Nuno Dias Rosas  
/ Rogério Araújo N.A.

Sul Cultura Fotografia Isabel Raposo Nuno Oliveira / João Valente (Co seccionista)

Sul Cultura Joalharia Paulo Bastos Isabel Oliveira

Sul Cultura MilRaízes Isabel Raposo Iva Vieira

Sul Cultura Visitas Guiadas Paulo Bastos José Pereira  / Mª Isabel Pereira (Co seccionista)

Sul Cultura Workshops / Formação Isabel Raposo Nuno Ferrão

Sul Desporto Atletismo Leonel  Brandão Humberto Ferreira

Sul Desporto Aventura Rogério Araújo Humberto Lomba / Pedro Silva

Sul Desporto Basquetebol Nuno Dias Rosas Fábio Renato

Sul Desporto Caminhadas Alexandre Vieira José Pereira / Mª Isabel Pereira (Co seccionista)

Sul Desporto Canoagem Pedro Quaresma João Vilaça

Sul Desporto Dança - "Dance Project Social" Pedro Quaresma Nuno Ferrão / Ana Cidra

Sul Desporto Ciclismo Manuel Rodrigues Carlos Batista (nacional) / Nuno Prazeres (Sul)

Sul Desporto Futebol 11 Nuno Dias Rosas Pedro Morais David

Sul Desporto Futsal Rui Serrão Rui Carvalho

Sul Desporto Ginástica Paulo Bastos Jose Suspiro

Sul Desporto Golfe Isabel Raposo Manuel Brigas / Álvaro Dinis / Noé Oliveira

Sul Desporto Karaté Paulo Bastos Luís Simão

Sul Desporto Karting Rogério Araújo Gaspar Couto / Nuno Miguel Rosa

Sul Desporto King Alexandre Vieira Abel Louro

Sul Desporto Krav Maga Paulo Bastos Nuno Ferrão

Sul Desporto Mergulho Pedro Quaresma Jorge Lourenço

Sul Desporto Motociclismo Rogério Araújo Aires Pereira

Sul Desporto Orientação Rogério Araújo Jorge Soares (Nacional e Sul)

Sul Desporto Padel António Coimbra Paulo Kellen

Sul Desporto Pesca Manuel Bedino Francisco Garcia

Sul Desporto Pilates Paulo Bastos Luís Simão

Sul Desporto Pool Alexandre Vieira Pedro Correia

Sul Desporto Squash António Coimbra Leonel Rodrigues

Sul Desporto Swim Run Rogério Araújo Eduardo Amaro Ferreira

Sul Desporto Ténis de Campo Carlos Manuel Rodrigues António Campos Palma  /Isaac Gonçalves

Sul Desporto Ténis de Mesa Carlos Manuel Rodrigues Jose Polido

Sul Desporto Tiro aos Pratos Manuel Bedino Carlos Raposo

Sul Desporto Tiro de Precisão Manuel Bedino Manuel Raposo

Sul Desporto Trail Pedro Quaresma Pedro Miguel Batista Cordas

Sul Desporto Triatlo Rogério Araújo Humberto Lomba

Sul Lazer Aquariófilia Isabel Raposo Jorge Lourenço

Sul Lazer Campos de Férias Paulo Bastos N.A.

Sul Lazer Lazer e Tempos Livres-S Isabel Raposo Ubaldino Morgado

Diretores e Seccionistas

Estrutura do Clube                         

N.A. - Não aplicável
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Zona Geográfica Dinamizadores Regionais e 
Co Dinamizadores Nome

Açores - Horta e Pico Co Dinamizador Regional - Sul Gabriela Garcia

Açores - S. Miguel Co Dinamizador Regional - Sul Ricardo Soares Pereira

Açores - Terceira Co Dinamizador Regional – Sul Lídia Furtado

Aveiro Dinamizador Regional - Norte Paulo Nunes Silva

Braga/Guimarães Dinamizador Regional - Norte Pedro Oliveira Fonseca

Guarda Dinamizador Regional - Norte José Abrantes Ferrão

Beja Dinamizador Regional - Sul Nuno Esparteiro Marques

Castelo Branco Dinamizador Regional - Sul José Alvarães 

Castelo Branco - Covilhã Co Dinamizador Regional - Sul Filipe Sousa

Évora Dinamizador Regional - Sul Marcelino Barreto 

Faro Dinamizador Regional - Sul Sérgio  Silva Domingues

Faro Co Dinamizador Regional - Sul Pedro Valério

Leiria Dinamizador Regional - Sul Alexandre Vieira

Leiria Co Dinamizador Regional - Sul António Rodrigues Marques

Leiria Co Dinamizador Regional - Sul Luis Silva Mata

Madeira Dinamizador Regional - Sul Nuno Simões

Portalegre Dinamizador Regional - Sul José Fernandes da Silva

Santarém Dinamizador Regional - Sul Nuno Pacheco Rodrigues

Santarém Co Dinamizador Regional - Sul Esmeralda Mendes

Tagus Park Dinamizador Regional - Sul Rui Silva Ramalho

Dinamizadores e Co Dinamizadores

Estrutura do Clube                         
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Relatório de Atividade 2019
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Organização Interna

Comunicação e Inovação

Responsável pela comunicação interna e externa com todas as contrapartes do Clube: Associados, Seccionistas,

Parceiros, Entidades patrocinadoras e Mecenas, através de todos os meios de comunicações utilizáveis pelo

Clube.

Coordenador de toda a informação de gestão relacionada com matéria não financeira e de organização de plano

de gestão de modalidades a prestar pelo Clube numa ótica de segmentação e eventos direcionados.

Comercial

Responsável pela angariação, acompanhamento e medição de qualidade de parceiros dedicados a segmentos

definidos e acompanhamento da relação protocolar com eles estabelecida; apoio aos Associados, Seccionistas e

prestadores de serviço na vertente de boa execução da rotina das modalidades do clube.

Técnica

Responsável pelo controlo orçamental; elaboração e preparação das peças contabilísticas; coordenação da

contabilidade e articulação com o prestador externo; execução e controlo de pagamentos; elaboração de

informação de gestão.

Administrativa

Responsável pela execução, controlo e gestão da atividade quotidiana do Clube nas vertentes de Associados,

Seccionistas, Fornecedores, Prestadores de serviços, Colaboradores e gestão e controlo do economato e arquivo.
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Caracterização dos Associados

Distribuição por Tipo de Associado e Agregado Familiar

Fonte  - Base de Dados de Sócios dezembro 2019

A descida de 0,96% registada em 2019 nos Sócios , comparativamente a 2018 é devida a evolução no mesmo
sentido do valor atingido por “ Colaboradores no ativo“ com 1,33% e por “Reformados” com 0,55%.

Se as razões principais do decréscimo na rubrica “Reformados“ são a de morte do sócio e desistência por
constatação de incapacidade de desenvolver atividades de forma autónoma, constata-se, contudo, que o valor é
compensado por entradas de colaboradores que, chegando ao período de reforma, se mantêm ligados ao Clube.

Já quanto à diminuição de “Colaboradores no ativo“, a mesma deve-se à natural diminuição do número de
colaboradores do grupo BCP e ao desinteresse manifestado para manutenção do estatuto de sócio ou ao
desconhecimento sobre a possibilidade de permanecerem Sócios mesmo saindo da empresa empregadora (para
os casos aplicáveis).

Para este grupo de Sócios iniciou-se uma prática de contactar o ex-colaborador quando é conhecida a sua
vontade expressa de deixar de ser Sócio, para aferir da razão dessa decisão, com resultados pouco evidentes o
que levou à esquematização de procedimentos que entraram em vigor em 2020.

Colaboradores

Dez 2018 Dez 2018
Peso
%

Dez 2019 Dez 2019
Peso
%

2018/2019
Desvio

2018/2019
Desvio

%

Sócios Principais Efetivos Colaboradores no ativo 6 086 17,19 6 005 17,01 -81 -1,33

Sócios Principais Efetivos Colaboradores reformados 5 468 15,44 5 438 15,40 -30 -0,55

Sub Total Colaboradores 11 554 32,63 11 443 32,41 -111 -0,96

Sócios Familiares

Cônjuges ou Sócios/as Auxiliares 7 436 21,00 7 365 20,86 -71 -0,95

Descendentes - Filhos/as 13 280 37,50 13 365 37,85 85 0,64

Ascendentes - Pais do Sócio 
Efetivo 2 038 5,75 2 030 5,75 -8 -0,39

Outros (netos, …etc.) 184 0,52 176 0,50 -8 -4,35

Genros e Noras 415 1,17 417 1,18 2 0,48

Sogros/as 506 1,43 511 1,45 5 0,99

Sub Total Familiares 23 859 67,37 23 864 67,59 5 0,02

Total Associados 35 413 100 35 307 100 -106 -0,30
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Caracterização dos Associados
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Distribuição por Género 

Em 2019 a distribuição percentual dos Sócios de sexo masculino e feminino aproximou-se dos 50%, resultado da maior

componente feminina nas empresas do Grupo BCP e da maior longevidade do sexo feminino na sociedade, fatores que

naturalmente influenciam os dados em questão.

A distribuição etária dos Sócios do Clube manteve-se estável em 2019, comparativamente ao ano anterior. Verificamos

ainda o efeito do envelhecimento dos Sócios pela dinâmica sequencial dos vários escalões em que ao aumento num deles

corresponde a redução do imediatamente anterior e a diminuição geral já explicada antes.

O envelhecimento da população bancária do Grupo BCP está também traduzida pela baixa representatividade dos escalões

até aos 24 anos não compensada pela entrada de membros de agregados familiares de Sócios integrados em escalões de

maior faixa etária.

Distribuição por Grupo Etário

Fonte  - Base de Dados de Sócios dezembro 2019

(%)

M FM F

Género Dez 2018
Dez 2018

Peso
%

Dez 2019 Dez 2019
Peso

%

2018/2019
Desvio

2018/2019
Desvio

%

Feminino 17 551   49,56 17 507   49,59 -44 -0,25

Masculino 17 862   50,44 17 800   50,41 -62 -0,35

Total Geral 35 413   100 35 307 100 -106 -0,30
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Caracterização dos Associados

Fonte  - Base de Dados de Sócios dezembro 2019

Não é surpreendente que 76% dos Sócios se concentrem nas regiões de maior atividade do Grupo BCP: Lisboa e

Porto.

Setúbal surge por questões de residência de Colaboradores que trabalham em Lisboa e Tagus Park.

Distribuição  Associados no Ativo por Área Geográfica – 2019
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Caracterização dos Associados

Fonte  - Base de Dados de Sócios dezembro 2019

A variação do número de Sócios no ativo em

relação a 2018 é residual em quase todos os

distritos com exceção dos já referidos, Lisboa,

Porto e Setúbal e nos poucos onde se verificaram

pequenos aumentos, com exceção de Aveiro, com 6

novos elementos.

Fluxo de Associados no Ativo por Área Geográfica  2019 / /2018

Distrito 2018 2019 Fluxo
2018/2019

Lisboa 2 718 2 678 -40
Porto 1 340 1 316 -25

Setúbal 600 591 -9
Coimbra 102 99 -3
Santarém 146 143 -3

Leiria 163 161 -2
Braga 224 222 -2
Açores 55 54 -1

Portalegre 19 18 -1
Vila Real 43 42 -1

Évora 54 53 -1
Madeira 62 61 -1

Viana do Castelo 63 62 -1
Bragança 13 13 0
Guarda 34 34 0

Beja 36 36 0
Castelo Branco 43 43 0

Viseu 87 88 1
Faro 93 95 2

Aveiro 188 194 6

Total Geral 6 086 6 005 -81

Fl
ux

o 
do

 n
º 

de
  A

ss
oc

ia
do

s n
o 

At
iv

o



4153

1522

281

261

212

185

173

135

104

103

96

69

63

59

55

50

47

34

25

3 269

1 316

222

194

161

95

143

99

62

88

61

42

53

54

34

43

36

13

18

884

206

59

67

51

90

30

36

42

15

35

27

10

5

21

7

11

21

7

0 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200 3 600 4 000 4 400

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400

Lisboa +
Setúbal

Porto

Braga

Aveiro

Leiria

Faro

Santarém

Coimbra

Viana do
Castelo

Viseu

Madeira

Vila Real

Évora

Açores

Guarda

Castelo
Branco

Beja

Bragança

Portalegre
Nº Sócios no Ativo 2019

Nº Colaboradores no Ativo
2019 (XLTI)

Desvio Sócios e Colaboradores
(XLTI)

Enquadramento da Atividade                         

18

Associados e Colaboradores do Grupo

Fontes - Base de Dados de Sócios dezembro 2019 e Base de Dados XLTI

Os valores apresentados comparam o universo

de Colaboradores do Grupo BCP no ativo e o

universo de Sócios do Clube Millennium

bcp existentes no que se refere ao seu número e

constata-se que 1 624 colaboradores não são

sócios (dos quais 1 180 residem nos distritos de

Lisboa, Setúbal e Porto), pelo que se verifica um

potencial de captação relevante através de ações

promotoras do Clube Millennium bcp que podem

ser realizadas e que já se encontram

estruturadas e em curso.

Assim, foi estudado e está em desenvolvimento

o Kit de Associados, que pretende servir de

instrumento de captação de novos Sócios

apresentando as vantagens de ser Sócio e os

benefícios de tal adesão versus o seu custo e

que em 2020, cremos, impulsionará o

crescimento de novos Associados.

Em paralelo, esta ação permitirá conhecer as

razões dos não aderentes e aferir das

expectativas colocadas no Clube no que respeita

a oferta de bens e serviços permitindo uma

gestão mais direcionada para os seus Sócios de

forma a aumentar os seus utilizadores.

Associados no Ativo e Colaboradores do Grupo BCP no Ativo

Fluxo do nº de  Associados no Ativo
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Colaboradores por Empresa Origem

Fontes - Base de Dados de Sócios dezembro 2019 e Base de Dados XLTI

Entidade

2018 2019

Sócios no 
ativo

Sócios no 
ativo

Colaboradores
(*)

Comparativo
Sócios / 

Colaboradores (*)

Banco Comercial Português, SA 5 454 5 346 6 659 -1 313

Ocidental - Comp. Portuguesa Seguros, SA 157 154 244 -89

Prest. Serv. Informático, ACE 117 115 133 -18

Médis - Comp. Portuguesa Seguros Saúde, 
SA 110 115 185 -69

Banco Activobank, SA 104 123 178 -55

Ocidental - Comp. Portuguesa Seguros Vida, 
SA 95 98 148 -49

Interfundos Gestão de Fundos Inv. Imob., SA 20 18 33 -15

Ocidental - Soc. Gest. Fundos Pensões, SA 16 17 23 -6

Clube Millennium BCP - A C D Col. Grp. BCP 8 12 13 -1

Fundação Millennium BCP 4 5 7 -2

Millennium BCP - Prestação Serviços, ACE 1 1 3 -2

BCP Capital - Soc. Capital de Risco, SA 0 0 2 -2

Total Sócios 6 086 6 005 7 627 -1 622

Os valores apresentados comparam o universo de Colaboradores do Grupo BCP no ativo e o universo de Sócios

do Clube Millennium bcp no ativo, no que se refere às várias entidades onde estão afetos.

(*) Base de Dados XLTI

Distribuição do número de Sócios no ativo  por Empresa Origem



Distribuição das Inscrições 
por Tipo de Associado

Dez 2018
Nº Inscrições 

Site

Dez 2018
Peso

%

Dez 2019
Nº Inscrições 

Site

Dez 2019
Peso

%

2018/2019
Desvio

2018/2019
Desvio  

% 
Sócios(as) Principais Efetivos 8 381 47,58 8 239 47,92 -142 -1,69

Cônjuges ou Sócios(as) Auxiliares 3 666 20,81 3 480 20,24 -186 -5,07

Descendentes – Filhos (as) e Enteados(as) 4 386 24,9 4 346 25,28 -40 -0,91

Ascendentes - Pais do Sócio Efetivo 739 4,2 688 4 -51 -6,90

Outros (netos, …etc.) 135 0,77 111 0,65 -24 -17,78

Genros e Noras 86 0,49 100 0,58 14 16,28

Sogros e Sogras 220 1,25 228 1,33 8 3,64

Total 17 613 100 17 192 100 -421 -2,39

As inscrições constantes neste gráfico correspondem às realizadas via site, e atingiram um valor ligeiramente abaixo do ano

anterior (cerca de 2%), com a maior descida nas modalidades desportivas (9%) e de Lazer (6%) mas com subida na de

Cultura (2%). A opção de escolha do Pack Odisseias a que se refere a rubrica “Benefícios“, a única quantificável, não

mereceu no ano de 2019 a preferência dos Sócios ao contrário do que havia ocorrido em 2018 (-42%).

A diminuição das inscrições na área de Desporto é maioritariamente devida à modalidade de Atletismo (- 23%) por força da

existência de um número muito elevado de provas no mercado (o que obrigou os Atletas a escolher) e ao envelhecimento

natural dos Sócios e o aumento na Área de Cultura deveu-se ao aumento de oferta e de utilizadores dos espetáculos de

circo de Lisboa e Porto.
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Área
Dez 2018

Nº Inscrições 
Site

Dez 2018
Peso

%

Dez 2019
Nº Inscrições 

Site

Dez 2019
Peso

%

2018/2019
Desvio

2018/2019
Desvio  

% 

Cultura 10 431 59,22 10 666 62,04 235 2,25

Desporto 6 541 37,14 5 936 34,53 -605 - 9,24

Lazer 608 3,45 571 3,32 -37 - 6,10

Benefícios* 33 0,19 19 0,11 -14 -42,42

Total 17 613 100 17 192 100 -421 - 2,39

*Packs Odisseias

Inscrições pelo Site 

Enquadramento da Atividade                         

Distribuição das Inscrições por Área

Fonte  - Site dezembro 2019

Em 2019 aumentou o número de inscrições de Sócios Efetivos bem como dos descendentes, genros e noras e sogros e

sogras de forma marginal não se encontrando razão para tal a não ser o fenómeno de arrastamento pelo Sócio Efetivo.

Distribuição das Inscrições por Tipo de Associado e Agregado Familiar 



21

Inscrições pelo Site por Áreas/Atividades

Enquadramento da Atividade                         

Fonte  - Site, dezembro 2019

Inscrições efetuadas no Site por Áreas / Atividades

Área Atividade / Modalidade
2018 2019 2019/2018

Nº 
Inscrições 

Peso
% 

Nº 
Inscrições 

Peso 
% 

Variação
Variação

%
Cultura Recreativa 7 706 43,75 8 534 49,64 828 10,74
Desporto Atletismo 4 361 24,76 3 956 23,01 -405 -9,29
Cultura Visitas Guiadas 2 099 11,92 1 716 9,98 -383 -18,25
Desporto Caminhadas 934 5,30 548 3,19 -386 -41,33
Lazer e Tempos Livres Lazer e Tempos Livres Sul 398 2,26 441 2,57 43 10,80
Desporto Trail 404 2,29 315 1,83 -89 -22,03
Desporto Golfe 0 0,00 233 1,36 233 n.a.
Desporto Ciclismo 267 1,52 212 1,23 -55 -20,60
Cultura Workshops 257 1,46 135 0,79 -122 -47,47
Desporto Karting 117 0,66 129 0,75 12 10,26
Desporto Padel 91 0,52 99 0,58 8 8,79
Cultura Fotografia 16 0,09 91 0,53 75 468,75
Lazer e Tempos Livres Lazer e Tempos Livres - Norte 147 0,83 86 0,50 -61 -41,50
Desporto Ténis 62 0,35 80 0,47 18 29,03
Desporto Pool 25 0,14 51 0,30 26 104,00
Cultura Curso de Línguas - Inglês 68 0,39 49 0,29 -19 -27,94
Lazer e Tempos Livres Campos de Férias 63 0,36 44 0,26 -19 -30,16
Cultura Joalharia 42 0,24 41 0,24 -1 -2,38
Desporto Dança 26 0,15 34 0,20 8 30,77
Cultura Curso de Pintura e Desenho 26 0,15 33 0,19 7 26,92
Desporto Triatlo 24 0,14 32 0,19 8 33,33
Desporto Natação 0 0,00 29 0,17 29 n.a.
Cultura Curso de Línguas - Mandarim 153 0,87 26 0,15 -127 -83,01
Desporto Ginástica 18 0,10 26 0,15 8 44,44
Desporto Pilates 10 0,06 26 0,15 16 160,00
Desporto Krav Maga 5 0,03 24 0,14 19 380,00
Desporto Pesca 28 0,16 22 0,13 -6 -21,43
Cultura Música 17 0,10 21 0,12 4 23,53
Cultura Curso de Línguas - Espanhol 35 0,20 20 0,12 -15 -42,86
Desporto SwimRun 28 0,16 20 0,12 -8 -28,57
Benefícios Protocolos 33 0,19 19 0,11 -14 -42,42
Desporto Yoga 16 0,09 18 0,10 2 12,50
Desporto Ginástica Laboral 13 0,07 17 0,10 4 30,77
Desporto Ténis de Mesa 17 0,10 16 0,09 -1 -5,88
Desporto Karaté 15 0,09 14 0,08 -1 -6,67
Desporto Squash 4 0,02 8 0,05 4 100,00
Desporto Badminton 12 0,07 7 0,04 -5 -41,67
Desporto Canoagem 8 0,05 7 0,04 -1 -12,50
Desporto Surf 17 0,10 6 0,03 -11 -64,71
Desporto Mergulho 17 0,10 5 0,03 -12 -70,59
Desporto Orientação 0 0,00 2 0,01 2 n.a.
Cultura Aquariófilia 12 0,07 0 0,00 -12 -100,00
Desporto King 12 0,07 0 0,00 -12 -100,00
Desporto Vela 10 0,06 0 0,00 -10 -100,00

Total 17 613 100 17 192 100 -421 -2,39
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Área Atividade
Dez 2018

Nº Inscrições 
Site

Dez 2018
Peso
%

Dez 2019
Nº Inscrições 

Site

Dez 2019
Peso
%

2018/2019
Desvio

2018/2019
Desvio  

% 
TOP 5

Cultura Recreativa * 7 706 43,75 8 534 49,64 828 10,74 1 º

Desporto Atletismo 4 361 24,76 3 956 23,01 -405 -9,29 2 º

Cultura Visitas Guiadas 2 099 11,92 1 716 9,98 -383 -18,25 3 º

Desporto Caminhadas 934 5,30 548 3,19 -386 -41,33 4 º

Lazer e Tempos 
Livres

Lazer e Tempos 
Livres 398 2,26 441 2,57 43 10,80 5 º

Inscrições pelo Site - Top Five

Enquadramento da Atividade                         

Fonte  - Site, dezembro 2019

Atividade
Dez 2018

Nº Inscrições 
Site

Dez 2018
Peso
%

Dez 2019
Nº Inscrições 

Site

Dez 2019
Peso
%

2018/2019
Desvio

2018/2019
Desvio  

% 
TOP 5

Recreativa * 7 706 73,88 8 534 80,01 828 10,74 1 º

Visitas Guiadas 2 099 20,12 1 716 16,09 -383 -18,25 2 º

Workshops 257 2,46 135 1,27 -122 -47,47 3 º

Fotografia 16 0,15 91 0,85 75 468,75 4 º

Curso de Línguas – Inglês 68 0,65 49 0,46 -19 -27,94 5 º

* Inclui Circo ,Cinema, Teatro e Espetáculos

As modalidades Top 5 global em número de inscrições no site mantiveram-se em relação a 2018, registando-se

um aumento significativo no número de inscrições nas atividades culturais e recreativas, decorrentes do incremento de

propostas por parte do Clube e do aumento de inscrições através do site no Circo de Natal de 2019.

Na Área de Cultura verificou-se que a Fotografia teve um incremento decorrente de uma abordagem diferente em 2019,

com realização de workshops temáticos alguns deles em exteriores e que obteve grande êxito junto dos Sócios.

Inscrições efetuadas no Site

- Top Five  2019-

* Inclui Circo ,Cinema, Teatro e Espetáculos

Distribuição das Inscrições efetuadas no Site por Área
- Cultura -
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Inscrições pelo Site - Top Five

Enquadramento da Atividade                         

Fonte  - Site, dezembro 2019

Atividade 
Dez 2018

Nº Inscrições 
Site

Dez 2018
Peso
%

Dez 2019
Nº Inscrições Site

Dez 2019
Peso
%

2018/2019
Desvio

2018/2019
Desvio  

% 
TOP 5

Atletismo 4 361 66,67 3 956 66,64 -405 -9,29 1 º

Caminhadas 934 14,28 548 9,23 -386 -41,33 2 º

Trail 404 6,18 315 5,31 -89 -22,03 3 º

Golfe n.a. n.a. 233 3,93 n.a. n.a. 4 º

Ciclismo 267 4,08 212 3,57 -55 -20,60 5 º

Atividade Dez 2018
Nº Inscrições Site

Dez 2018
Peso
%

Dez 2019
Nº Inscrições Site

Dez 2019
Peso
%

2018/2019
Desvio

2018/2019
Desvio  

% 
TOP 3

Lazer e Tempos Livres 
- Sul 398 65,46 441 77,23 43 10,80 1º

Lazer e Tempos Livres 
- Norte 147 24,18 86 15,06 -61 -41,50 2º

Campos de Férias 63 10,36 44 7,71 -19 -30,16 3º

Quanto ao Top 3 do Lazer e Tempos Livres, mantém-se o ranking mas regista-se uma subida no número de inscrições nas

propostas de Lazer e Tempos Livres no Sul (398 em 2018) e decréscimo no Lazer do Norte (147 em 2018) e nos Campos de

Férias (63 em 2018).

Fazem parte da Atividade Lazer e Tempos Livres as viagens, passeios e ocupação de tempos livres (OTLs).

No Top 5 do Desporto as primeiras três posições do ranking mantêm-se com uma diminuição acentuada no Atletismo face a

2018 mas a ascensão do Golfe à 4ª posição e a descida do Ciclismo para 5º provocou a saída do Karting.

De assinalar que 2019 foi o 1º ano em que o Golfe efetuou as inscrições dos torneios através do site, ganhando o lugar que já

teria mas para o qual não havia informação.

Distribuição das Inscrições efetuadas no Site por Atividade
- Desporto -

Distribuição das Inscrições efetuadas no Site por Atividade
– Lazer e Tempos Livres -
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Inscrições pelo Site – Circos de Natal

Enquadramento da Atividade                         

Fonte  - Site, dezembro 2019

* Registo manual
Nota - Realizaram-se outras divulgações de espetáculos culturais com desconto na bilheteira

O Circo de Natal continua a ser o espetáculo maior do Clube com quase 7 500 inscrições.

Se bem que a maioria dos Sócios se inscrevam para os espetáculos nos prazos dados para inscrição ainda

existem cerca de 3% deles que, pagando o dobro, se inscrevem fora do prazo. Tal demonstra o interesse que

estas iniciativas têm e que tanto êxito tem acumulado.

O Clube terminou o ano de 2019 com um acréscimo de mais 828 iniciativas Culturais e Recreativas com

inscrição no Site. A importância destas áreas poderá estar diretamente relacionada com o aumento de

Associados do género feminino, com maior diversificação de interesses culturais e recreativos, habitualmente

realizadas com os elementos mais jovens da família.

Inscrições nos Espetáculos de Circo de Natal

Atividade Recreativa Dez 2018
Dez 2018

Peso
%

Dez 2019
Dez 2019

Peso
%

2018/2019
Desvio

2018/2019
Desvio

%

Circo de Natal 2019 (Funchal) 240 3,23 255 3,40 15 6,25

Circo de Natal 2019
(Lisboa e Porto) 7 193 96,77 7 028 93,84 -165 -2,29

Circo de Natal 2019 de Lisboa 
e Porto (Pós-Fecho)* n.a. n.a. 206 2,75 n.a. n.a.

Sub Total Circos 7 433 100 7 489 100 56 0,75

Recreativa (sem Circos) 273 100 1045 12,25 772 282,78

Total 7 706 100 8 534 100 828 10,74
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Enquadramento da Atividade                         

Fonte  - Site, dezembro 2019

Os Workshops realizaram-se predominantemente no Tagus Park, tal como em 2018. A distribuição das inscrições dos

Sócios nas várias matérias objeto de workshop foram, em valor absoluto e percentagem em base comparativa:

Os Workshops de Estética continuam a ser inequivocamente os preferidos pelos Sócios e muito particularmente pelo

público feminino.

Os Workshops de Decoração, Culinária e Saúde, apesar de terem Sócios interessados, ficaram aquém das expectativas

de interesse.

Workshops

Workshops

(*) Dos 99 inscritos em Workshops na área da Saúde, 24 (9,34%) correspondem a inscrições em Alimentação Saudável
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Enquadramento da Atividade                         

Categorias dos Benefícios
Protocolos 

Assinados até 
2018

Protocolos 
Assinados em 

2019

Protocolos 
Assinados 
até 2019

Saúde 253 12 265

Desporto e Health Clubs 147 12 159

Família 154 3 157

Férias e Lazer 332 6 338

Estética e Beleza 115 5 120

Bébés e Crianças 64 0 64

Gasolineiras e Veículos 59 2 61

Total 1 124 40 1 164

Protocolos Dez 2018
Nº Cartões Ativos

Dez 2019
Nº Cartões

Gasolineiras

Repsol 454 (*) 1 112

G27 37 (*) 797
Galp Corporate e 

Business
1 229 1 998

Health Clubs
Holmes Place 158 139

Fitness Hut 90 141

Restauração Portugália 80 470

Parcerias Comerciais
- Com Vantagens e Descontos aos Associados e Agregados Familiares -

Do conjunto de parcerias negociadas ao longo dos anos e particularmente em 2019, temos:

A que acrescem as referentes a consumo de combustíveis, health clubs e de restauração, nomeadamente:

Constatamos o aumento da utilização dos serviços prestados por estes parceiros mas em relação aos 

restantes não possuímos dados para medir pelo que nos é impossível aferir da sua importância.

Benefícios e Protocolos

(*) Média/mês



27

Iniciativas - Benefícios e Protocolos

Enquadramento da Atividade                         

Parcerias Comerciais Celebradas em 2019

Em 2019 o Clube Millennium bcp deu continuidade à celebração de novos protocolos comerciais com entidades e marcas de

renome, garantindo dessa forma uma elevada qualidade na oferta de benefícios e vantagens aos seus Associados. Foram

celebradas 40 novas parcerias, num leque alargado de atividades.

Embora o esforço de descentralização seja uma preocupação, continua-se a verificar uma concentração de oferta nos grandes

centros, tendência que se espera venha a ser esbatida num futuro próximo.

Novas Parcerias 2019

Janeiro

• CERO - Clínica de Estética e Reabilitação Oral

Fevereiro Julho
• Cascais Clinical Center - Medicina Natural

• Alberto Oculista

• Hotel Golf Mar *** (Vimeiro)

• Byrd - Going Electric - Veículos Elétricos

• OralMED - Medicina Dentária e Saúde Oral

• Fitness Up - Wake Up For Up

• Ritual SPA

• Formas Silk - Medicina Estética

• Terapeuta - Sorina Juliana Ivaniuc

• Residência Sénior Maria Ribeiro (Alcoitão)

• Beat Balls

• Future Health Biobank (Lisboa)

• ABC Indoor Padel (Sintra)

• Museu do Oriente (Lisboa)

• Clínica Évora Saúde

Março Agosto
• Urban Fut 5 (Agualva-Cacém)

• Re/max Yes

• Wanted Surf School (Carcavelos)

• Pallco - Arts School & Conservatory (Porto)

• Vera Jesus - Hipnoterapeuta

• VillaSpa

• Psicólogo Clínico/Psicoterapeuta - Ricardo 

Martins Ferreira

• Best Lane Padel (Seixal)

Maio Setembro
• Hospital/Clínica do Terço (Porto)

• BelaVista Aqua&Fitness

• Mandala - Saúde e Bem-Estar (V. N. de Gaia)

• Padel CIF (Lisboa)

• Marella e Xarm Store

• Hidrospot - Escola Mergulho (V.N. de Gaia)

• Mediflor - Clínica Médica e de Reabilitação

• Hotel da Fábrica - Rustic Luxury (Manteigas)

Junho Outubro
• Check In - Viagens e Turismo

• Musicasa (Plataforma Online)

• Clínica Médis (Lisboa e Algés)

• InFoot (Mem-Martins)

• HeyWash Portugal - Lavagem de Automóveis

• Philips - Vários produtos com desconto!

• Casa do Povo de Loures

• Fisiocomfisio - Clínica Médica e Fisioterapia

Fonte: Seccionista e Site 
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Solidariedade Social

Enquadramento da Atividade                         

A tradição solidária do Clube traduz-se, ao longo do ano, no desenvolvimento de iniciativas no âmbito da

atividade desportiva, de lazer e cultural, junto de, ou em parceria com, terceiros participando em eventos de

outras entidades e colaborando no seu desenvolvimento e concretização.

No ano de 2019 foram escolhidas várias IPSS e projetos de Solidariedade Social, aos quais demos destaque junto

dos nossos Sócios.

Destacamos as seguintes ações de maior impacto pela dimensão e envolvência dos eventos: a prova desportiva

Make-a-Wish 3ª Corrida Clube Millennium bcp e os donativos angariados nos espetáculos Circos Lisboa e

Porto - Natal 2019.

Make-a-Wish 3ª Corrida Clube Millennium bcp 

Realizou-se em 13 de outubro de 2019 a 3ª edição da Corrida Millennium bcp a

qual teve lugar em Belém. Contou com a participação de 1 224 Atletas, dos quais

393 Sócios. A organização técnica ficou a cargo da WeRun. Este evento, de

natureza desportiva e solidária, tem como objetivo não só incentivar e

consciencializar a população para a importância da prática de exercício físico,

mas também de apoiar uma Instituição de Solidariedade Social, revertendo a

favor da IPSS que vier a ser escolhida, uma parte do valor das inscrições. A IPSS

escolhida foi a Make-a-Wish que tem como missão realizar desejos de crianças e

jovens entre os 3 e os 18 anos, com doenças graves, progressivas,

degenerativas ou malignas, para lhes levar momentos de alegria e esperança. A

solidariedade de todos os participantes na corrida, permitiu entregar um donativo

de 1.224€ que, complementado pelo Clube, atingiu o valor de 2.100€ permitindo

a concretização do desejo do jovem Bruno que recebeu um kit completo de

gaming num dia festivo organizado pela Make-a-Wish.
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Solidariedade Social

Enquadramento da Atividade                         

Foram entregues dois cheques simbólicos a duas instituições, a Associação Na Rota dos Povos e à Associação

Antigos Alunos do Seminário Missionário Padre Dehon. A entrega teve lugar nas sessões de Circo realizadas no

Porto e o valor foi de 9 000 Euros, resultado do contributo de todos os Sócios e familiares que, ao adquirirem

os seus bilhetes, destinaram parte da receita para estas duas ações de solidariedade.

Complementarmente e para permitir a participação de outras instituições de caráter social foram distribuídos

bilhetes às seguintes IPSS:

Oferta de Bilhetes de Circo a Instituições 2018 2019 Zona

Baloiço do Tempo 50 90

Norte

Casa do Regaço da Póvoa de Varzim 20
Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Vitória 290 250
Cerci Lamas-Coop Educação e Reabilitação para a Comunidade Inclusiva 30 30
Gondomar Social-Associação de Intervenção Comunitária 25 20
Lar de Nossa Senhora das Dores e S. José do Postigo do Sol 20
Lar Rosa Santos 70 80
Castiis 30 30
Postigo do Sol 15
Instituto Maria da Paz Jardim 30
Ajuda de Berço-Associação de Solidariedade Social 25 30

Sul

Associação das Aldeias de Crianças SOS de Portugal 10 40
Associação de Lares de Familiares para Crianças e Jovens Novo Futuro 15 40
Fundação Champagnat 14
Centro Atividades Sociais de Miratejo 95 95
Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro 15 15
Colmeia Vigilante 50 50

Comité Português para a Unicef-Fundo Nações Unidas para a Infância 120 70

Cres.Ser-Associação de Desenvolvimento Pessoal e Comunitário 45
Centro Social e Paroquial de Arrifana 75
Fundação da Obra de Nossa Senhora Purificação 75 150
Fundação do Gil 25 30
Instituto das Irmãs hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus 150 150
Nasce e Renasce 50
Pressley Ridge 46
APADP 25
HELP PORTRAIT 100

1291 1394 Total
751 854 Sul
540 540 Norte

Circos Lisboa e Porto - Natal 2019 
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Fonte: Fotos de algumas das modalidades desportivas dinamizadas pelo Clube Millennium bcp - 2019 



A Secção de Atletismo procurou consolidar e aumentar a quantidade e qualidade de
eventos a participar, com o objetivo de tentar chegar ao maior número possível de
Associados e localidades a norte do país, de forma a incrementar a multiplicidade e o
número de participações em provas e eventos de Atletismo nas suas várias vertentes
e distâncias.

Na senda do objetivo acima referido, no ano transato o Clube esteve presente em 45
eventos, tendo-se conseguido concretizar a abertura de todas as provas que se
encontravam orçamentadas, bem como, antecipar os prazos das inscrições de forma
a obter os preços mais favoráveis para os Associados e para o Clube.

No que diz respeito às provas que se realizaram em 2019, pela relevância do número
de inscrições nos diversos percursos (maratona, meia maratona, mini e caminhada),
destacaram-se as seguintes:

De referir que, não obstante as elevadas participações nas provas acima destacadas,
a S. Silvestre do Porto continuou a ser a prova rainha do Atletismo do Clube no norte
do país, caraterizando-se por ser um evento com uma elevada participação e
confraternização entre os Associados que se estendeu muito para lá da corrida e da
caminhada e que teve como palcos, o centro da magnífica cidade do Porto e as
instalações do Clube Millennium bcp em Sá da Bandeira.

É ainda de salientar os magníficos e relevantes resultados que todos os atletas do
Clube Millennium bcp conseguiram nas provas onde estiveram presentes, mas, antes
e acima de tudo, o esforço e a superação pessoal que cada um conseguiu alcançar,
constituindo um motivo de orgulho muito grande para o Clube Millennium bcp.

Diretor: Artur Silva / Seccionista: Firmino Nogueira
Delegação Regional Norte

Provas Inscritos
Corrida do Pai (Porto) 87
Maratona Europa (Aveiro) 35
Meia maratona Do Douro Vinhateiro 
(Régua)

50

Meia maratona do Porto 50
Maratona do Porto 74

São Silvestre do Porto 124
Fonte: Seccionista

31

Desporto

Atletismo



Desporto

A Secção de Atletismo continuou a proporcionar aos Sócios do Clube a possibilidade

de participar num vasto leque de eventos ligados à respetiva modalidade

essencialmente na região de Lisboa e concelhos limítrofes. A Secção de Atletismo

marcou também presença na Madeira, na Meia Maratona do Funchal e nos Açores na

Corrida dos Reis na Ilha do Pico, nesta última com uma equipa composta por

elementos das Delegações Regionais do Norte e do Sul.

Como evento mais relevante desenrolou-se no dia 13 de outubro de 2019 a 3ª edição

da Corrida do Clube Millennium bcp que decorreu no agradável percurso da zona

ribeirinha entre Belém e Alcântara, passando pelas Docas. Contou com a participação

de 1 224 atletas, distribuídos pelas seguintes modalidades:

• Corrida 10 km - 814 atletas dos quais 393 Sócios do Clube Millennium bcp;

• Caminhada 5 km – 410 participantes que incluiu escalões infantis.

O Clube esteve também presente em vários eventos da ANAV – Associação Nacional

de Atletas Veteranos - onde foram conquistados vários títulos a nível nacional, com a

presença de atletas federados do Clube nos vários escalões de competição.

No total, em 2019, o Clube Millennium bcp esteve presente em cerca de 77 provas

com a participação de 2 617 Sócios, continuando a manter o estatuto de equipa mais

numerosa na maioria das provas em que participou.

A média de Sócios presentes em cada prova em que o Clube participou ao longo de

2019 foi de 40 atletas.

Diretor: Leonel Brandão / Seccionista: Humberto Ferreira
Delegação Regional Sul

Provas Inscritos

Nº de participantes 2617

Nº de iniciativas 65

Nº de iniciativas fora de Lisboa e Porto 12

Fonte: Seccionista
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A equipa de Badminton do Clube Millennium BCP, composta por 8 atletas, foi
superiormente treinada por Jorge Azevedo, treinador de Desporto de Badminton Grau
II várias vezes campeão nacional da modalidade em diferentes escalões.

O espírito dos Atletas desta modalidade focou-se na componente informal em
detrimento do da competição. Não se abdicou de participar, pontualmente, em
torneios ou em encontros informais com Atletas de outras equipas.

Anualmente a secção de Badminton do Clube promove um Torneio interno, no mês de
dezembro que termina com um momento especial de confraternização onde são
entregues os merecidos prémios aos atletas. Este evento que decorreu nas instalações
do Clube no Porto contou com a participação de todos os atletas..

A atividade da modalidade no ano de 2019 foi intensa, destacando-se:

- Em fevereiro – participação no Torneio informal Clube Millennium bcp / Clube de
Badminton de Gaia, que se realizou no ginásio dos Bombeiros Voluntários de Gaia;

- Em março - Alguns Atletas da equipa do clube participaram no Torneio Internacional
em Espinho a convite do Grupo Desportivo Novasemente;

- Em dezembro – Participação no torneio em Espinho - TORNEIO ESPINHO CIDADE
ENCANTADA, desta vez com um maior número de participantes. A participação
pautou-se por um elevado espírito de boa disposição e alegria;

- Em Julho a equipa fez-se representar no Torneio Luso-Espanhol de Badminton que
se realizou em Évora, com uma participação modesta, mas com a alegria que
qualquer convivo desportivo exige.

No ano de 2019 a equipa de Badminton brindou o Clube com excelentes resultados
finais fruto do empenhamento e determinação desportiva de toda a equipa do Clube.

Diretor: Carlos Botelho / Seccionista: Ana Leitão
Treinador: Jorge Azevedo 
Delegação Regional Norte
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Badminton

Atividade 2019

Nº de participantes 8-10

Nº de iniciativas 2-3

Nº de iniciativas fora do 
Porto

1
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O ano de 2019 foi muito positivo para a Secção de Basquetebol do Clube Millennium

bcp terminando a época desportiva como Vice Campeões do Inatel de Lisboa.

Resultado do esforço e compromisso de todos os elementos que compõem a equipa,

jogo a jogo, souberam dignificar o Clube Millennium bcp. O elevado fairplay esteve

sempre presente e a equipa terminou mais uma época desportiva, disciplinarmente

imaculada.

A equipa de Basquetebol do Clube Millennium bcp é patrocinada pela MaxFinance que,

ao manter o seu apoio, proporciona o alargamento das oportunidades para uma

melhor prática da modalidade.

A preparação da nova época desportiva decorreu em setembro marcando o seu início

em outubro. A equipa somou vitórias em todos os jogos em que participou.

Pese embora o facto do inesperado revés que a equipa sofreu, em resultado da

interdição para a prática desportiva do local onde habitualmente treinava, com a sua

determinação e com o empenho de todos, foi ultrapassado esse obstáculo e os treinos

puderam continuar, imperando, como sempre, o trabalho árduo e a competitividade.

A Secção de Basquetebol continua determinada na criação de melhores condições

técnicas e logísticas para que a equipa se possa focar na vertente desportiva, dando

continuidade à obtenção dos melhores resultados possíveis, que resultam do exigente

trabalho, respeito e do seu elevado fairplay.

Diretor: Nuno Dias Rosas / Seccionista: Fábio Renato
Delegação Regional Sul
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Neste ano seguiu-se o mesmo princípio dos anteriores e realizaram-se caminhadas

pela região de Lisboa, assim como outras para mais longe, neste caso, com recurso

ao aluguer de autocarro.

Por Lisboa, mais uma vez, houve caminhadas noturnas as quais têm sempre muita

adesão. A Serra de Sintra, que é um santuário para quem caminha, também foi eleito

local por onde se caminhou, bem como por Alverca, Vila Franca de Xira, Almada e

Oeiras.

Com recurso a autocarros caminhou-se no Algarve, percurso dos Vales Suspensos.

Uma caminhada memorável.

E em Arcos de Valdevez, na Eco Via do Vez, partindo do Sistelo, realizou-se outra

caminhada que os Sócios participantes recordarão por muito tempo.

Também os Passadiços do Paiva continuaram a despertar o interesse dos Sócios pelo

que se realizaram duas caminhadas.

No Alentejo, na Zona da Barragem do Vale do Gaio e na Herdade das Parchanas,

também foram sítios muito aprazíveis por onde se caminhou.

É de realçar que as caminhadas, para além da sua componente desportiva, são

sempre um excelente momento de convívio partilhado entre os Sócios.

E, para os que estão reformados, são oportunidades de reencontro e convívio com

colegas de muitos anos de trabalho.

Diretor: Alexandre Vieira / Seccionista: José Lopes Pereira / Co 
Seccionista: Mª Isabel Pereira
Delegação Regional Sul

Caminhadas
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A Secção de Canoagem em 2019 promoveu a modalidade num evento que ficará na

memória dos 12 Atletas participantes bem como de todos os que os acompanharam

nesta aventura.

A descida do Douro em kayak, entre Pocinho e Freixo de Numão, foi um enorme

sucesso, que marcou muito positivamente a divulgação da modalidade.

A inesquecível descida em kayak pelas extraordinárias margens do rio Douro foi

precedida pela já celebre viagem de comboio na linha do Douro.

Foi um evento memorável que reforçou a determinação da equipa em experimentar

novos desafios e outros tantos sucessos.

Diretor: Carlos Rodrigues / Seccionista: Arlindo Freitas
Delegação Regional Norte

Canoagem
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A Canoagem, ano após ano, marca de uma forma diferente o relacionamento
interpessoal assim como com o meio ambiente.

Durante o ano de 2019 os nossos Associados experimentaram a modalidade, tanto na
vertente de lazer como na sua vertente mais séria, a competição. Do Minho ao
Algarve, nos Açores e na Madeira, os Associados remaram em rias, em albufeiras, nos
rios e no maravilhoso mar de Portugal.

Ao longo de todo o ano realizaram-se treinos nos vários spots à disposição dos
Associados: na baía do Seixal, no Complexo Desportivo do Jamor e na espetacular
Marina de Oeiras.

Na vertente competitiva o Clube esteve presente ao mais alto nível nacional:
 Campeonato Nacional de Fundo e Campeonatos Nacionais de Mar
 Campeonatos Regionais e Nacionais de Velocidade e os de Maratona
 Taça do Mundo de Surfski

Na vertente lúdica e expedicionária a Secção de Canoagem organizou 3 fins de
semana de descoberta na Albufeira do Alqueva, no Rio Zêzere e no Douro
Internacional.

A Canoagem também é responsabilidade social pelo que participou na Organização do 
Dia Mundial do Desporto e da Juventude, em parceria com o Instituto Português 
Desporto Juventude no Complexo Desportivo do Jamor e na organização da limpeza 
subaquática na Marina de Oeiras em parceria com a Oeiras Viva e Câmara Municipal de 
Oeiras (Ambiente) com apoio de Kayaks e Associados.

Diretor: Pedro Quaresma/ Seccionista: João Vilaça
Delegação Regional Sul

Canoagem em números

Nº Participantes (regulares e/ou em formação) 48

Nº Participantes em iniciativas pontuais de dinamização > 100

Nº Participações em Campeonatos/Regatas/Eventos 24

Nº Expedições 3

Treinos em Marina, Amora e Jamor Todos os dias / treinos regulares

Fonte: Seccionista

Canoagem em Títulos

Campeões Nacionais de Mar Maria João Nóbrega, Pedro André e Carlos Figueiredo

Campeões Regionais João Vilaça, Yann Vilaça, Madalena André

Subida Internacional do Arade João Vilaça (medalha de prata)
510 Cup (Nelo Winter Challenge – surf 
ski) João Vilaça (medalha de prata)

Campeões Nacionais Veteranos (Clubes) em parceria com o Clube Canoagem da Amora

Vice Campeões Nacionais de Mar (equipas) em parceria com o Clube Canoagem da Amora

Fonte: Seccionista
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Em 2019, 104 Associados levaram as cores do Clube pelos trilhos e pelas estradas em 79

eventos de ciclismo, de BTT ou ciclismo de estrada, vulgo Granfondos, de norte a sul do país e

Açores, totalizando 313 participações e percorrendo um total de cerca de 20.000 km.

Destes 79 eventos, o Clube esteve presente em pelo menos 7 deles com uma representação

superior a 10 Associados inscritos. O recorde de participações, mais uma vez, foi no evento de

BTT Almourol à Vista em Vila Nova da Barquinha, em que estiveram presentes 29 Associados.

O Clube venceu o prémio de equipa mais numerosa numa prova em que estavam inscritos

cerca de 800 participantes.

Repetiu-se o pódio igualmente na Maratona de Canha (concelho do Montijo) onde o Clube foi

a equipa mais numerosa com 28 Associados. Não temeram o frio nem as ameaças de chuva do

mês de dezembro e em “massa pintaram-se de cerise” as cores do vasto pelotão de cerca de

500 participantes.

A registar igualmente mais 2 prémios no lugar mais alto do pódio, logo a abrir a época do

calendário, no Passeio de BTT A.C.D. Milharado 2019, com 22 presenças nos sempre duros

trilhos da zona Oeste e finalmente no Porto Alto, na prova de BTT Terras do Toiro, onde 19

Associados descobriram ou redescobriram os trilhos da Companhia das Lezírias que

excecionalmente abriu os seus portões para este evento, fazendo assim dos participantes uns

excecionais privilegiados que assim são autorizados a percorrer estes trilhos em relativa

segurança.

Percorreu-se Portugal de norte a sul e marcou-se presença nos principais Granfondos do país,

nas mais duras e longas provas de ciclismo, e em todas as provas havia sempre pelo menos

um jersey do Clube Millennium bcp presente.

O Clube marcou de novo presença nos Açores, na ilha de S. Miguel e na Ilha de Santa Maria no

evento Azores Challenge MTB 2019.

Diretor: Manuel Rodrigues
Seccionistas: Carlos Batista      Direção Nacional

Jorge Couto     Delegação Regional Norte
Nuno Prazeres Delegação Regional Sul

Ciclismo
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Provas Inscritos
Nº de participantes 104
Nº de Eventos 79

Nº total de Participações 313
Fonte: Seccionista
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A secção de Clássicos apoia a participação dos Sócios do Clube nos principais eventos de

competição de Clássicos nacionais e internacionais. Com mais de uma década de existência,

vários são os resultados de relevo num desporto bastante competitivo e oneroso e onde as

cores do Clube são regularmente levadas ao pódio.

Os Sócios praticantes da modalidade estiveram mais uma vez em plano de destaque nos

diferentes eventos onde o Clube esteve presente.

Veloso Amaral marcou presença no Campeonato Nacional de Clássicos e em provas de Historic

Endurance, ao volante do Hillman IMP e do Datsun 1.000. Salienta-se a participação nas

provas Algarve Classic Festival e Estoril Classics, 2 eventos bastante conceituados a nível

nacional e internacional. Com um balanço francamente positivo, alcançou a vitória na Taça

1.000 e o Vice Campeonato da Categoria de Históricos até 1971.

João Pedro Peixoto, também presença habitual nas provas de Clássicos, representou o Clube

em 3 eventos internacionais e em 3 categorias distintas: Velocidade, no Circuito Internacional

de Vila Real, Montanha, na Rampa Internacional da Falperra e Rallys no Rally Spirit. Com o

habitual Mini Cooper S, participou na série de Convidados no Circuito de Vila Real e na Rampa

da Falperra obtendo a vitória na categoria de Clássicos e na geral dos carros até 1.300. Com

um Renault Clio 16V idêntico ao utilizado pela equipa Renault Portugal nos anos 90, participou

no Rally Spirit, um dos principais Rallys europeus no conceito “Legend”, onde obteve o 2º

lugar na classe e 12º lugar na geral.

Para 2020 está prevista novamente a participação de Veloso Amaral e João Pedro Peixoto nas

principais categorias de Clássicos, assim como regresso do Sócio Rui Pres Martins, ao volante

do seu Citroen AX Gti.

Diretor: Isabel Raposo
Seccionista: João Pedro Peixoto
Delegação Regional Norte

Clássicos
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A atividade Danças Latinas e Salão em 2019 contou com 8 alunos na modalidade de Danças

Latinas e 16 alunos na modalidade de Danças de Salão.

As aulas foram realizadas nas instalações do Clube Millennium bcp no Porto.

Nas Danças Latinas, lecionadas pelo Professor Pedro Sousa, o grupo manteve-se motivado e

entusiasmado, progredindo muito positivamente num ambiente de descontração e alegria

sempre presente em cada aula.

Nas Danças de Salão, da responsabilidade da Escola de Dança Gémeos Moreira, a

modalidade foi acompanhada pelo Professor Diogo Ferreira. A turma manteve a sua

evolução crescente, progredindo nos diversos estilos de dança em que esteve a trabalhar

desde há 2 anos, com destaque para a Valsa, o Cha Cha Cha, a Rumba, o Tango e o Samba.

Diretor: Mafalda Fleming / Seccionista: Maria Emília Menéres 
Delegação Regional Norte

Danças Latinas e Salão

40

Desporto



Já no seu 5º ano de atividade, a turma de Dança Social continuou a evoluir ao ritmo da

dinâmica das Danças Latinas e Danças Standard.

A turma de Dança Social, composta por 7 alunos, desenvolveu a sua atividade 2 vezes por

semana e apresentou um desempenho muito positivo em resultado do trabalho rigoroso, da

disponibilidade e do envolvimento quer dos alunos quer do Professor.

Com um percurso profissional de excelência, o Professor Pedro Borralho, em resultado da

sua experiência e reconhecimento junto dos seus pares, tem permitido aos alunos

experienciar novos desafios.com a participação em diversos eventos e espetáculos a convite

de entidades externas.

A boa energia e o ritmo constante fizeram das aulas de Dança Social um exemplo perfeito de

uma atividade de lazer por excelência.

Diretor: Pedro Quaresma / Seccionistas: Nuno Ferrão / Ana 
Cidra
Delegação Regional Sul

Dança Social
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No primeiro semestre de 2019, a equipa de futebol do Clube Millennium bcp continuou a

sua caminhada na Liga de Futebol de 11, na zona de Lisboa.

O maior desafio desta secção, em 2019, foi enfrentar uma exigente temporada com alguns

constrangimentos com os jogadores. Contudo, a algumas exibições iniciais da equipa

nemos sucedidas veio juntar-se, até final da época no 1º semestre de 2019, o ritmo das

vitórias, permitindo terminar a Liga Futebol de 11, em maio, no terceiro lugar.

No 2º semestre de 2019, com o inicio da nova época, a equipa abraçou um novo

campeonato, com entusiasmo e esperança de trazer mais alento, agregação e continuidade

à equipa.

Assim, a equipa de Futebol 11 do Clube Millennium bcp passou a integrar o Campeonato

de Futebol 11 da Fundação Inatel, em Lisboa.

A prestação da equipa foi muito boa ultrapassados os primeiros jogos de adaptação ao

novo campeonato. Registaram-se 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, e a permanência da

equipa no Top-5 da tabela classificativa.

Os jogos, ao ritmo de um por fim de semana, exigia uma disponibilidade do plantel para a

qual não estiveram reunidas as condições.

Assim, com naturalidade, por impedimentos vários, nomeadamente pela menor

possibilidade de compromisso do plantel, tendência que já se vinha verificando nos últimos

anos, foi decidido encerrar a modalidade de Futebol 11 do Clube Millennium bcp, com

efeitos a 31 de dezembro de 2019.

Diretor: Nuno Dias Rosas / Seccionista: Pedro Morais David
Delegação Regional Norte

Futebol 11
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O Futsal do Clube Millennium bcp esteve presente ao longo de 2019 em vários eventos

dando mostras do seu dinamismo e da sua capacidade atlética através de 3 equipas:

- Bcpgrupo

- Challenge

- Os Tripeiros.

A energia esteve sempre presente garantindo assim momentos de grande entusiasmo para

os jogadores e para os convidados.

As 3 equipas participaram no Torneio do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos

disputando-o com uma seleção de jogadores de várias origens.

O ano de 2019 foi, assim, para a equipa de Futsal do Clube uma época bastante preenchida e

muito bem conseguida.

Diretor: Rui Arnaud/ Seccionista: Manuel Morais Sousa
Delegação Regional Norte

Futsal
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A equipa de Futsal do Clube participou em 2019 em diversos torneio e campeonatos levando

sempre mais longe as cores do Clube.

Participou no 3º Torneio de Futsal da Cidade de Lisboa organizada pela Câmara de Lisboa e

FPF. Foi uma boa representação apesar dos problemas de ausências de jogadores por lesão.

A equipa da FAPOC representou o Clube Millennium bcp em mais dois torneios, o do

Sindicato dos Quadros e também no torneio organização pelo Sindicato Bancário do Sul e

Ilhas, na vertente de veteranos.

O Clube continuou a apoiar as equipas do Algarve, São Miguel, Entroncamento, Marinha

Grande e Lisboa, nos treinos e nalguns torneios locais.

A secção de Futsal do Clube promoveu o XIII Campeonato Nacional de Futsal do Clube

Millennium bcp. A 2 de junho de 2019 teve lugar no Pavilhão Municipal de Ferreira de Zêzere

o encerramento do Campeonato com a realização dos jogos referentes à atribuição do 3.º e

4.º classificados e também do título de Campeão. A final foi disputada entre as equipas Os

Bravos (Terceira) e FAPOC (Lisboa) tendo esta última conquistado o título de Campeã do XIII

Campeonato Nacional de Futsal do Clube Millennium bcp.

A título de resumo, 2019 foi para a secção de Futsal do Clube, mais uma vez, um ano de

grande atividade com o envolvimento de centenas de sócios por todo o país.

Diretor: Isabel Raposo / Seccionista: Rui Serrão
Direção Nacional
Delegação Regional Sul

Futsal
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As aulas de Ginástica nas instalações do Clube no Porto tiveram início em 2012.

Em setembro de 2019 reiniciou-se novo ano letivo que inicialmente com 9 alunos

atingiu o número de 16 até ao final no ano. As aulas foram distribuídas em 3 horários

à escolha, às segundas, terças e quartas-feiras, à hora de almoço e ao final da tarde.

Como de costume realizou-se no mês de dezembro o almoço de confraternização com

quase todos os atletas.

A Ginástica focou-se em exercícios de alongamento, relaxamento muscular e

flexibilidade das articulações e teve como objetivos melhorar a postura no trabalho, o

bem-estar geral e promover melhorias a nível profissional e pessoal.

O ambiente nestas aulas foi descontraído e relaxante, não deixando contudo de ser

exigente ao nível dos exercícios praticados que visaram 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.

A secção de ginástica promoveu, assim, uma cultura de bem estar físico e mental e

de melhoria da condição de vida.

Diretor: Albertina Leite / Seccionista: Dora Folque
Professora: Helena Leite
Delegação Regional Norte

Ginástica
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As aulas de Ginástica realizadas nas instalações do Clube na Calçada de Palma de

Baixo, em Lisboa, foram orientadas pelo Professor Carlos Oliveira.

Em 2019 existiram três turmas, duas em horário laboral e uma em horário pós laboral,

frequentadas no total por 31 Sócios, incluindo familiares e convidados.

Com o objetivo de melhorar o bem-estar geral, reduzir o sedentarismo e as dores

corporais, as aulas de Ginástica utilizaram múltiplos exercícios de alongamento,

relaxamento muscular e flexibilidade das articulações.

E assim, tal como na famosa citação latina extraída do texto Sátira X do poeta romano

Juvenal, manteve-se ‘mens sana in corpore sano’, num ambiente de salutar convívio.

Diretor: Paulo Bastos / Seccionista: José Suspiro 
Professor: Carlos Oliveira
Delegação Regional Sul

Ginástica
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A secção de Golfe do Clube Millennium é filiada da Federação Portuguesa de Golfe e
faz a gestão de handicaps dos seus associados.

No ano de 2019, foram realizadas as seguintes atividades:

• 10 Torneios, entre Ordem de Mérito, Torneio da Primavera, de Verão e

Encerramento, os quais envolveram a participação de 342 jogadores diferentes;

• Competição em match-play individual;

• 1 Torneio Inter-Clubes sem campo;

• 2 Torneios Inter-Bancários

• Participação no Campeonato de Equipas do SNQTB;

• Participação com 3 equipas no Torneio de Empresas Expresso-BPI

• Open-Day de Golfe – dar a conhecer e experienciar

• Academia de Golfe Clube Millennium bcp

A Ordem de Mérito de 2019, na sua já 17ª edição, que teve como vencedor Pedro
Lalanda que sucede assim a Manuel Brigas.

Já no match-play o vencedor foi o António Curto. Simultaneamente, realizámos a 7ª
edição da Ordem de Mérito Geral, em que participam os Sócios e convidados e cujo
vencedor, GROSS e NET, foi João Martins. Nos Torneios da Ordem de Mérito
participaram 342 jogadores, dos quais 49 eram Sócios do Clube.

No quadro seguinte apresenta-se as provas realizadas ao longo do ano de 2019,
discriminando-se os campos e o numero de jogadores participantes:

Merecem também destaque, os resultados alcançados pelo Clube Millennium bcp ao
vencer o Campeonato de Equipas do SNQTB e a 1ª Prova do 8º Circuito Interbancário
tendo no final do ano ficado em 3º lugar.

Diretor: Isabel Raposo
Seccionistas: Manuel Brigas / Álvaro Dinis / Noé Oliveira
Delegação Regional Sul

Golfe
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Prova 1º OM 2º OM

3º OM

4º OM 5º OM

6º OM

7º OM 8º OM 9º OM Encerramento

Nº TotalPrimavera Verão

Campo Qta 
Beloura

Ribagolfe
II

Oporto Troia Ribagolfe 
I

S. 
Lourenzo

West 
Cliffs

Campo 
Real

Belas Qta Marinha

Nº Jogadores 86 67 64 64 42 96 60 56 84 94 713

Nº Sócios 38 38 7 23 26 10 28 30 34 34 268



A Secção de Karaté-Do do Clube desenvolveu ativamente a modalidade com a deslocação a
diversos eventos, tais como formações, estágios e competições.

Durante o ano manteve inscritos 12 Karatecas que evoluíram de forma positiva e consistente.

Fez-se uso criterioso na utilização dos recursos disponibilizados pelo Clube aos Karatecas,
praticantes e atletas que estiveram presentes em diversas atividades ao longo do ano, das
quais destacam-se as seguintes:

 Treino Instrutores e Graduados | Pavilhão do CPN - Clube Propaganda de Natação - Ermesinde

 Estágio Regional Norte | Pavilhão do CPN - Clube Propaganda de Natação - Ermesinde

 Estágio Nacional de Verão | Pavilhão da Escola E.B. 2,3 de S. Vicente de Vila do Bispo - Sagres

 “First Training” Aproximação ao “DO”, Via ou Caminho do Karate Shukokai | Dojo “Mill Shoguns”

 Formação “Geração Z” | Anfiteatro Centro Cultural e Pavilhão Municipal Aniceto Simões - Penacova

 Treino “Dia Aberto” | Dojo “Mill Shoguns” - Rua de Sá da Bandeira, n.º 135, Porto

 Campeonato de Karaté “KIMURA CUP PORTUGAL 2019” | Pavilhão Municipal de Desportos - Anadia

 I Jornada Marcial 2019 – 2020 | Pavilhão Desportivo Aniceto Simões - Penacova

 I Meeting Karate Completo | Pavilhão Municipal de Vila Nova de Poiares

Em representação do Karaté-DO do Clube, no Campeonato “KIMURA CUP PORTUGAL 2019”,
que decorreu no Pavilhão Municipal de Desportos em Anadia, participaram o Sensei Carlos
Rodrigues e a Karateca Helena Rodrigues, envolvidos desde o início na participação ativa, na
organização e na realização deste evento. Aderiram centenas de competidores de vários
países, concorrendo em diversas categorias nas disciplinas de “Kata” e “Kumité”.

O Karaté-DO promoveu o treino “Dia Aberto”, evento realizado com o objetivo de captar e
dar a conhecer a modalidade aos Associados do Clube.

O Clube participou na “I Jornada Marcial 2019”, dedicada ao desenvolvimento do Karaté
Shukokai, atividade orientada pelos Sensei Filipe Fernandes e Sensei Ema Lopes, ambos 6º
Dan, evento focado na disciplina do “Kumite”.

Marcou-se presença no “I Meeting Karaté Completo”, dedicado ao desenvolvimento dos
escalões de formação (jovens atletas dos 3 aos 15 anos) potenciando as suas capacidades
através de um programa ambicioso de exercícios específicos de força, flexibilidade, equilíbrio,
coordenação motora e disciplinas do “Kata” e “Kumite”.

Os praticantes do Clube vão progredindo na modalidade, alguns dos quais submeteram-se
este ano a exame de graduação, com sucesso. De referir os karatecas, Luís Vaz e Mário
Cardoso na graduação de 8º Kyu (cinto amarelo), Simão Carvalho na graduação de 6º Kyu
(cinto verde) e Guilherme Fernandes na graduação de 4º Kyu (cinto roxo).

Diretor: Carlos Rodrigues / Seccionista: Julio Pinto
Mestre: Carlos Rodrigues 
Delegação Regional Norte

Karaté-DO
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A Secção de Karaté do Clube Millennium bcp desenvolveu a sua atividade nas instalações do

‘Carnide Clube’, em Lisboa.

O Karaté promove a melhoria das capacidades físicas, sociais e emocionais, a par do

ensinamento das técnicas fundamentais de defesa. O Clube Millennium bcp apostou nos

jovens e naturalmente, nos jovens karatecas.

O trabalho rigoroso e exigente levado a cabo pelos alunos e pelo Mestre, ao longo do ano,

proporcionou alcançar metas que espelham o bom trabalho desenvolvido pela equipa.

Os karatecas do Clube Millennium bcp estiveram presentes em 5 Torneios e nos Campeonatos

Nacionais, na disciplina de Kata*, alcançando um 3º lugar e na disciplina de Kumite**.

(*) Simulação de luta real, sequência de movimentos, golpes e defesas, pré determinados, de acordo com o estilo de

Karaté e o nível do praticante;

(**) Formas de combate com diversas variantes consoante o nível do karateca.

Diretor: Paulo Bastos / Seccionista Luís Simão  
Mestre: Ricardo Lopes
Delegação Regional Sul

Karaté
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Atletas Campeonato / Disciplina

Clara Ferreira Campeonato Regional Centro Sul / Kata infantil (*)

Teresa Simão Campeonato Nacional Karaté / Kumite Cadete (**)

Fonte: Seccionista
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Uma época de demonstração do elevado valor competitivo individual e coletivo dos pilotos

que participaram nas provas desenvolvidas pela Secção e que representaram oficialmente o

Clube Millennium bcp.

O 18.º Campeonato Nacional do Clube Millennium bcp desenvolveu-se em torno do

aprimorado sistema de provas que constituiu um fator de distinção entre os vários

campeonatos desenvolvidos a nível nacional.

Durante os 9 eventos realizados nos kartódromos da Almeirim, Baltar, Campera, Bombarral,

Palmela, Évora, Cabo do Mundo, Batalha e Fátima, o comportamento do grupo proporcionou

uma demonstração indiscutível do franco e elevado companheirismo vivido ao longo de cada

evento. De enaltecer os níveis de exibição individual marcados pela constância da capacidade

competitiva que possibilitou uma luta continuada pelos diversos lugares em disputa na

Classificação Geral ao longo de todo o ano, tendo cabido ao Miguel Ramada, o título de

Campeão.

Refiram-se alguns dados estatísticos para o ano de 2019, que servem de testemunho da

vitalidade desta modalidade no Clube Millennium bcp:
•30 pessoas inscritas no Campeonato;

•178 participações no total das nove provas do campeonato realizadas;

•20 participantes em média por evento.

De destacar que nos últimos anos a Secção tem vindo a reconquistar participantes, tendo

passado de uma média por prova de 15 pilotos (2015) para os atuais 20 em 2020.

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:
•1º e 2º lugar na Taça Euroindy - Kartódromo da Batalha;

•3º lugar na prova “Summer Race” no Kartódromo de Palmela ;

•2º e 5º lugar Prova de resistência (6 h) da Sodi World Series - Kartódromo Palmela

Diretor: Rogério Araújo /  Seccionistas: Gaspar Couto e Nuno 
Rosa
Delegação Regional Sul

Karting
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A Secção de Krav Maga do Clube Millennium bcp iniciou a atividade a 23 de março de 2019

com o lema "Faz o que podes, mas faz bem feito“.

Por forma a efetuar uma apresentação de captação, promoveu a modalidade com a abertura

do evento “Dia Aberto de Krav Maga no Porto”. O desafio foi lançado aos Sócios dando

oportunidade a que ficassem a conhecer, experimentando, esta Arte Marcial israelita

dedicada à defesa pessoal. Contámos para esta apresentação com a instrutora Ana Sousa, da

Escola Bukan.

Em abril de 2019, iniciou-se um período experimental, de 3 meses com aulas regulares,

subjacente ao princípio "Conhecer-se a si próprio“. Não sendo este um dos princípios que

rege esta Arte Marcial, os Atletas através da prática desta modalidade, aprofundaram o

autoconhecimento, melhoraram as condições físicas e o desempenho, daí resultando o

aumento da autoconfiança.

A modalidade teve bom acolhimento por parte dos Associados, o que possibilitou retomá-la

em setembro, sob orientação da instrutora Ana Sousa, da Escola Bukan, escola com grande

destaque por preservar as técnicas originais do Krav Maga.

Aprender a defender-se de ameaças, aumentar a autoconfiança, melhorar a saúde, força,

flexibilidade e agilidade, são razões mais que suficientes para o sucesso desta modalidade

dedicada à defesa pessoal, eficaz, prática e de fácil aprendizagem.

Diretor: Carlos Rodrigues / Seccionista: José Carlos Pinto
Delegação Regional Norte

Krav Maga
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Em 2019 os Sócios do Clube Millennium bcp, empenharam-se, tal como nos anos

anteriores, na prática e estudo deste sistema de defesa pessoal israelita conhecido

como Krav Maga (palavra hebraica que significa “Combate Próximo”).

A afluência manteve-se constante mas com expetativa de incremento resultante da

divulgação desta prática na sociedade atual, a qual constitui uma grande ajuda para a

segurança de todos.

A todos os Sócios fica aberto o convite para que venham experimentar.

A Federação, da qual o monitor integra a Direção a nível nacional, está e estará

sempre preocupada para que as aulas ministradas reflitam sempre os melhores

métodos que se praticam a nível mundial.

Diretor: Paulo Bastos / Seccionista: Nuno Ferrão 
Professor: Pedro Mouzinho
Delegação Regional Sul

Krav Maga
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Diretor Mafalda Fleming / Seccionista João Magalhães
Delegação Regional Norte

Mergulho
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A secção do Clube Millennium bcp da modalidade Mergulho esteve presente em várias

atividades ao longo do 2019.

Destacaram-se os Batismos de Mergulho, sempre muito populares entre os Associados mais

jovens.

O interesse crescente nesta modalidade, pela população mais jovem, permite antever

desafios crescentes para os quais a seção de Mergulho do Clube Millennium bcp se prepara

com afinco.

Evento Nº Participantes

Batismos de Mergulho 9

Fonte: Seccionista
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Diretor: Rogério Araújo / Seccionista: Aires Pereira
Delegação Regional Sul

Motociclismo
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No ano de 2019 o Motociclismo esteve presente em passeios de lazer, culturais e

gastronómicos, além da participação no evento “Portugal de Lés a Lés” organizado pela

Federação de Motociclismo de Portugal, que teve lugar nos feriados de Junho.

Trata-se do maior evento de cicloturismo do nosso país e, conforme o nome indica, atravessa

Portugal de uma ponta à outra. Os percursos vão alternando de norte para sul e vice versa,

bem como pelo litoral, fronteira ou centro do país.

Durante 3 dias e nos seus quase 1 200 quilómetros, a 21ª edição do “Portugal de Lés a Lés”,

evento sem carácter competitivo, contou com as cores do Clube Millennium bcp. O número

total de participantes, onde se incluíram os nossos 3 Associados participantes, chegou aos 2

000, o que revela a notoriedade e a visibilidade do evento e consequentemente a importância

do mesmo.

A prova revestiu-se de grande beleza à qual se juntou o saudável convívio que deixou boas

memórias e histórias para contar.

Desporto



A equipa de Natação do Clube Millennium bcp participou, em 2019, nas principais provas
nacionais de Masters, organizadas pela Federação Portuguesa de Natação, seja na modalidade
Piscina, seja na modalidade Águas Abertas.

Na vertente Piscina, o Clube marcou presença nos Campeonatos Nacionais de Masters/Open
de Inverno, bem como nos XXI Campeonatos Nacionais de Masters/ Open de Verão,
alcançando os mais altos lugares dos respetivos pódios.

Os nadadores João Silva, Jorge Fernandes, Joana Arantes e Sofia Marques, honraram as cores
do Clube, alcançando os títulos de Campeões e Vice Campeões nos escalões que
representaram.

Na vertente Águas Abertas, os nadadores do Clube mantiveram a alta performance,
conquistando vários títulos de Campeões Nacionais e de Vice-Campeões Nacionais.

A modalidade Natação e Águas Abertas do Clube Millennium bcp teve, em 2019, um 
comportamento de referência que resulta do excelente trabalho de todos, Professores 
e dos seus 32 nadadores.

Conquistaram-se 56 lugares no pódio. Subimos ao 1º lugar, 27 vezes, ao 2º lugar, 19 
vezes e ao 3º lugar, 10 vezes. Um trabalho extraordinário.

Diretor: Isabel Raposo / Seccionista: João Silva
Delegação Regional Sul

Natação e Águas Abertas

Provas Piscina e Águas Abertas 2019

Campeonatos Nacionais de Masters / Open de Inverno

XXI Campeonatos Nacionais de Masters / Open de Verão

XII Circuito Nacional de Águas Abertas 2019 ( CNAA 2019 )

Campeonatos nacionais de águas abertas em Masters - distância de 1,5 kms

Campeonatos nacionais de águas abertas  - distância de 3 kms

Travessia António Bessone Basto
FINA Swim World Series Open Challenge Setúbal Bay 2019

Swim Challenge Cascais 2019

Prova de Mar de Sines

Circuito de Mar do Algarve 2019 – Praia Grande

Circuito de Mar do Algarve 2019 – Armação de Pêra

Circuito de Mar do Algarve 2019 – Albufeira
3ª travessia Barragem de Montargil

Campeonato Nacional Masters Águas Abertas Praia da Rocha –distância de 1,5 kms

3ª travessia Barragem de Montargil

José Freitas Águas Abertas - Prova do Tejo 2019

Travessia da Baía de Sesimbra

XIV Travessia António Bessone Basto 

Travessia do Sado

Fonte: Seccionista
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A Corrida e Orientação é uma modalidade que alia a navegação, com mapa e

bússola, com a corrida em espaços abertos, disfrutando da natureza, podendo ser

feita tanto em competição como somente em passeio.

O Clube Millennium bcp patrocinou a participação de vários atletas nas principais

competições nacionais e ainda na Taça de Portugal Ori-Trail Rogaine, durante a

época de 2019.

Os Atletas tiveram participações nos escalões H55 e Veteranos no caso do Rogaine,

com classificações que bastante dignificaram o Clube.

Em relação à Taça de Portugal Ori-Trail Rogaine, é de destacar que esta modalidade

alia a Corrida e Orientação com estratégia e trabalho em equipa, visto que dentro

dum tempo regulamentar os elementos da equipa têm de se deslocar em conjunto,

tentando cumprir o percurso planeado no início da prova.

Nesta modalidade de Orientação, em que a estratégia é um dos aspetos principais, a

participação das nossas equipas obteve, como resultado final, um honroso 4º lugar.

Diretor: Rogério Araújo / Seccionista: Jorge Soares 
Direção Nacional e Delegação Regional Sul

Orientação
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Em maio de 2019 realizou-se o primeiro torneio interno Padel Norte com Clínicas para os

praticantes aperfeiçoarem as suas técnicas.

Neste primeiro evento do ano participaram 30 Associados.

Em outubro, a Delegação Regional Norte do Padel proporcionou aos Associados que

quisessem iniciar-se na modalidade ou continuar a praticar a possibilidade de o poderem

fazer junto do TopPadle, parceiro com o qual foi estabelecido um protocolo.

Foram 25 Associados que aceitaram este desafio, frequentando com empenho e dedicação,

em ambiente descontraído mas tecnicamente exigente as aulas de Padel.

Diretor: Carlos Botelho / Seccionista: Filipe Vieira
Delegação Regional Norte

Padel
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O Padel continua em franca expansão, multiplicando-se os espaços para praticar a

modalidade e a realização de torneios.

Em 2019 um núcleo de Sócios do Clube, de Évora integrou a Secção de Padel Sul.

A Secção de Padel do Sul realizou seis torneios na região de Lisboa, que se caraterizaram por

bons convívios e sã competição. Terminados os 6 torneios ficou estabelecido um ranking,

revelando os jogadores que ao longo das provas foram mais regulares ou mesmo difíceis de

serem batidos.

De destacar a participação do Clube no Torneio de Empresas com 6 equipas, em M3 e M4,

com total domínio nesta ultima categoria. Ainda em M4, uma dupla do Clube, venceu o

Torneio do SBSI, realizado em Évora.

O Clube acedeu ao convite para participar no Torneio da Câmara de Comércio e Indústria

Luso Espanhola, um torneio sempre desafiante com um nível competitivo bastante elevado.

Continuaram a ser desenvolvidas parcerias que permitiram oferecer aos Sócios do Clube

condições mais favoráveis, de aluguer de campos e equipamento para a prática do Padel.

Diretor: António Coimbra / Seccionista: Paulo Kellen
Delegação Regional Sul

Padel
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Durante o ano de 2019, a Secção de Pesca do Clube Millennium bcp com

Associados/Atletas oriundos das localidades de Póvoa de Lanhoso, Cabeceiras de

Basto, Amarante, V. N. de Famalicão, Póvoa de Varzim, Maia, Matosinhos, Gondomar,

V. N. Gaia e Porto, participou em todos os eventos regionais organizados pelo

Sindicato dos Bancários do Norte nas modalidades de Surf Casting, Rio, Mar e Alto

Mar.

Provas realizadas

Alto Mar - Saídas de Leça da Palmeira em 02/10; 08/01/2020 e 24/01/2020;

Rio - Pistas de Ílhavo em 10 e 20/6 e em 7/09 na Pista de Vila das Aves;

Surf Casting - Praias de Paranhos em 18/05 e Praia de Silvalde em 1/06;

Mar - Localidades de Angeiras em 23/03, de Vila Chã em 30/03 e de

Póvoa de Varzim em 27/04.

Ultrapassando todas as dificuldades encontradas durante a época desportiva de

2019, nomeadamente as condições atmosféricas adversas e escassez de peixe, os

Associados do Clube Millennium bcp, Secção de Pesca brilharam em todas as

modalidades de pesca.

Diretor: Carlos Botelho / Seccionista: Manuel Alves
Delegação Regional Norte

Pesca
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Durante o ano de 2019 a Secção de Pesca representou o Clube Millennium bcp nas

modalidades de Mar (pesca a partir da costa), de Surfcasting (pesca a partir da praia),

Pesca Embarcada e de Rio e ainda, noutros eventos pontuais organizados pela Secção.

Provas realizadas

Mar - Regional SBSI e Nacional Interbancário;

Rio - Barragem da Arnoia – Óbidos;

Regional SBSI;

Nacional Interbancário;

Provas conjuntas com as Secções Regionais de Tomar e de Santarém.

Surf Casting - Regional SBSI e Nacional Interbancário;
Barco
Fundeado - Evento interno realizado em Setúbal.

Os Associados do Clube Millennium bcp da Secção da Pesca levaram as cores do Clube

aos lugares cimeiros dos pódios em todas as modalidades de pesca em que

participaram.

Diretor: Manuel Serra/ Seccionista: Francisco Garcia
Delegação Regional Sul

Pesca
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A modalidade de Pilates do Clube Millennium bcp, sob a orientação da Professora

Leonor Henriques, teve início em outubro de 2019.

Iniciou-se com uma turma e rapidamente se expandiu para 2 turmas dado o sucesso

da atividade e consequentemente o aumento do número de participantes, que em

2019 totalizavam 21 Associados.

O trabalho desenvolvido pela modalidade de Pilates consistiu na execução de diversos

exercícios que trabalharam a postura, a consciência corporal, a força e a mobilidade

articular, adaptados ao nível do aluno e aos objetivos pretendidos. Os exercícios foram

realizados com diversos materiais, tais como colchão, espaldar, bolas, cintos, rolos,

halteres, elásticos.

As turmas foram constituídas por dois grupos de alunos bastante homogéneos por se

encontrarem na mesma faixa etária e por terem as mesmas necessidades de

acompanhamento especifico.

Esta atividade, realizada nas instalações do Clube Millennium bcp, prolongou-se para

além do ginásio. Os praticantes receberam indicações e orientações para que

pudessem, autonomamente e em casa, fazer os mesmos exercícios de maneira a que

houvesse uma maior evolução e dedicação diária ao bem-estar do corpo e da mente.

Diretor: Paulo Bastos / Seccionista: Luís Simão 
Professora: Leonor Henriques
Delegação Regional Sul

Pilates
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Desporto

A secção sul de Pool organizou alguns eventos durante o ano de 2019, nomeadamente a Liga

Interna da zona sul, Torneio convívio entre as secções Norte e Sul e workshop da modalidade.

De referir que a Associação Elementar é a casa onde são realizados os workshops e as aulas,

bem como onde são disputados vários torneios relativos às provas internas.

Na Liga Interna de Pool estiveram presentes 6 elementos que competiram pela vitória ao longo

de três torneios durante o ano. A vitória sorriu a Pedro Correia que venceu 2 dos 3 torneios

que compunham esta prova.

Teve lugar também um workshop realizado pelo instrutor Nelson Baptista, que visou

esclarecer os participantes sobre algumas dúvidas técnicas e táticas que mais os atormentam

nesta modalidade. Também foram identificados alguns erros comuns da posição corporal que

condicionam uma melhor performance.

Já em dezembro decorreu o habitual encontro entre secções Norte/Sul. O evento decorreu na

Associação Elementar onde teve lugar 1 torneio individual com todos os elementos das

equipas e outro por equipas. O torneio individual foi ganho por Pedro Correia da secção Sul,

enquanto a prova de equipas foi ganha pela secção Norte.

Os primeiros classificados foram brindados com uma garrafa de vinho gentilmente oferecida

pela Secção do Norte.

A secção de Pool em 2019 manteve o foco nas provas internas para sócios. Dado o enorme

interesse nesta modalidade, pretende-se para 2020 captar mais sócios, pelo que se irão

realizar mais workshops e aulas individuais ministradas por Nelson Baptista.

Objetivo mais ambicioso em 2020 é a organização em parceria com a secção norte, de uma

prova a nível nacional que possa trazer elementos desde Madeira, Açores, Algarve e o interior

do país, para que todos possamos trocar experiências e melhorar o conhecimento da

modalidade.

Diretor: Alexandre Vieira / Seccionista: Pedro Correia
Delegação Regional Sul

Pool
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Em 2019, a modalidade de Bilhar registou elevado interesse e incremento no número de

participantes.

Durante o ano de 2019 participou em várias provas que juntaram vários adeptos da

modalidade, em 2 variantes, a Pool Bola 8 e Snooker.

Na variante Pool Bola 8, a modalidade esteve presente, com cerca de duas dezenas de

atletas, no eventos Especial de Páscoa, Campeonato Interno de Pool, Encontro de

Bancários/Secções do Clube e ainda no Especial de Natal.

Na variante Snooker, a atividade foi desenvolvida com incremento de um novo desafio

apresentado pela Academia Free Ball Snooker. Tratou-se da proposta para participação de

uma equipa do Clube no Campeonato Federado de Snooker, evento realizado em parceria

com a Academia Free Ball Snooker.

Com este convite o Clube passou a integrar, como participante, o Campeonato Regional

Norte.

A Delegação Norte continuará a desenvolver todos os esforços com vista a melhorar o

desempenho da modalidade, com a sua dinamização fora dos grandes centros de Lisboa e

Porto, defendendo sempre, o melhor possível, as cores do Clube Millennium bcp.

Diretor: Nuno Sousa / Seccionista: Anselmo Pinto
Delegação Regional Norte

Pool 8 – Bilhar - Snooker
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O Squash manteve a sua atividade centrada na participação de Sócios em torneios, internos

e externos, bem como aulas e treinos nos courts do Edifício 5. As aulas ministradas pelo Prof.

Fernando Valentim, decorreram em 2 períodos: 15 de fevereiro a 15 de julho e de 15 de

setembro a 15 de dezembro, com 3 níveis de praticantes: iniciação, aperfeiçoamento e

competição. Em 2019 incrementou-se o número de Sócios que se iniciaram na modalidade.

A época a nível interno contou com três provas: Torneio Escada, que serviu para relançar o

Ranking para o ano de 2019, o Torneio Primavera e o Torneio de Outono.

O Clube fez-se representar em provas a nível nacional: Campeonato Nacional e Campeonato

Nacional de Clubes, e a nível internacional: Circuito Europeu de Masters de veteranos, em

torneios no Porto, Santiago de Compostela e Viena de Áustria.

Procurou-se assim abranger o máximo de participação em provas, tendo em atenção o nível

dos jogadores e as suas capacidades. Foi meritório o desempenho dos diversos Atletas que

representaram o Clube, estando todos de parabéns.

Destaque para a participação da Equipa do Clube que em junho de 2019 participou no

Campeonato Nacional Absoluto de Clubes, tendo terminado na 12ª posição, com uma boa

prestação, dado o nível exibicional apresentado e para a participação do António Ramos

Fernandes em provas além fronteiras no circuito Europeu de Masters.

A nível interno destaque para o facto do Leonel Rodrigues, ter terminado o ano mais uma

vez em 1.º lugar do Ranking.

Por último, uma palavra de destaque para o Pedro Pereira que no ano de 2019 foi dos

elementos mais participativos, tendo terminado o ano em 31º no Ranking Nacional.

Diretor: António Coimbra / Seccionista: Francisco Madureira
Delegação Regional Sul

Squash
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Diretor Mafalda Fleming / Seccionista João Magalhães
Delegação Regional Norte

Surf
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A secção do Clube Millennium bcp da modalidade Surf esteve presente em várias atividades

ao longo do 2019.

Embora a disponibilidade dos praticantes maioritariamente jovens se tenha concentrado mais

nas férias escolares, a modalidade esteve ativa com atividades de desenvolvimento e melhoria

de performance dos praticantes.

Além dos Associados mais jovens, também alguns pais participaram ativamente inscrevendo-

se na modalidade.

O interesse crescente nesta modalidade permite antever novos desafios os quais serão

abraçados com a mesma dinâmica que a prática desta modalidade exige.

Evento Nº Alunos

Férias de Páscoa 1

Férias de Verão 5

Fonte: Seccionista
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O SwimRun é uma modalidade com 3 anos em Portugal, que combina a natação com a

corrida. Envolve a prática da natação em águas abertas e a corrida, maioritariamente por

trilhos com algum desnível acumulado, o que torna a prova especialmente dura.

Exige dos atletas experiência neste tipo de ambientes, conjugada com a necessária boa

condição física, ao que acresce uma adequada gestão do esforço físico e mental para que seja

possível terminar as provas.

Os Atletas do Clube Millennium bcp, orgulham-se de fazerem parte do grupo de pioneiros

deste desporto em Portugal. Estiveram presentes em 3 provas do Circuito Nacional de

SwimRun, o qual contou com a realização de 4 etapas, 3 no continente e 1 na Madeira.

Nesta modalidade, o Clube Millennium bcp mais uma vez mostrou a excelência dos seus

Atletas, obtendo 2 segundos lugares (etapas de Zêzere e Alqueva) e um quarto lugar (etapa

da Arrábida).

O ano fechou com chave de ouro, com a nossa dupla mista, composta pelos swimrunners

João Silva e Sofia Marques, a conquistar o título de Vice-Campeã do Circuito Nacional de

SwimRun 2019 nesta categoria.

Diretor: Rogério Araújo / Seccionista: Eduardo Amaro Ferreira
Delegação Regional Sul

SwimRun
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O ano de 2019 permitiu à Equipa de Seccionistas dar seguimento ao trabalho
iniciado nos anos anteriores e mostrar, ainda mais, a modalidade a todos os
Associados do nosso Clube. Registou-se com agrado grande participação nos
eventos internos organizados pela Secção, o aparecimento de novos Atletas na
prática da modalidade, a participação em eventos oficiais (organizados pela
Federação Portuguesa de Ténis) e a continuidade das parcerias com entidades que
ofereceram vantagens aos Sócios do Clube.

A nível interno, foram realizados três eventos e todos de caráter competitivo.

O 16º Torneio Clube Millennium bcp, realizado no mês de maio/junho teve uma
participação global de 32 atletas, distribuídos por um total de 4 escalões distintos:
senhoras, que incluiu uma jovem de 9 anos idade, seniores masculinos, veteranos
masculinos e pares, bem como o quadro de consolação para os atletas que
perderam no 1º encontro.
De registar com apreço a participação de novos elementos que aderiram ao evento.
Em termos globais, realizaram-se um total de 56 encontros em 70 horas de amena
confraternização.

O 4º Torneio de Pares Sorteados, realizado no início de setembro teve uma
significativa adesão de 15 participantes, para os 16 permitidos, 7 encontros e mais
10 horas de pleno convívio, sendo vencedores a dupla Campos Palma/Sérgio
Fernandes.

O 7º Torneio de Outono, realizado no final do mês de setembro, teve um
incremento com inscrição de 19 atletas, para os 16 permitidos, mais 15 encontros e
18 horas de trabalho árduo, sendo o vencedor o sócio Pedro Galandim com 17 anos
de idade.

No âmbito social, foram disputados ainda mais 2 eventos, as já tradicionais finais
regionais e nacionais organizadas pelo Sindicato Bancários Sul e Ilhas.

Especial relevo para as finais Nacionais, disputadas na bela cidade de Santarém,
onde o Clube Millennium bcp registou mais 2 campeões nacionais, em jovens por
João Mira Brejo e José Manuel Frazão no 3º escalão veteranos + 5 Vice-campeões.
(1º escalão, 2º escalão, 3º escalão, senhoras e consolação).

Em relação a eventos oficiais, organizados pela Federação Portuguesa de Ténis, o
Clube participou num total de 8 eventos distribuídos ao longo do ano.

Em termos de resultados, os Atletas do Clube obtiveram elevado mérito, alcançando
variados lugares no pódio. Em suma, mais uma excelente prestação dos Atletas do
Clube Millennium bcp, na modalidade de Ténis de Campo no ano de 2019.

Diretor: Carlos Manuel Rodrigues / Seccionistas: António 
Campos Palma e Isaac Lourenço
Delegação Regional Sul

Ténis de Campo
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O Ténis de Mesa do Clube Millennium bcp continuou a divulgar as suas atividades

junto dos Associados de forma a tentar incrementar o recrutamento jovens e a

renovação das equipas.

Presente em diversos eventos tais como, Campeonatos e Torneios da Inatel,

Campeonatos Regionais da Associação de Ténis de Mesa, da Federação Portuguesa

de Ténis de Mesa, e torneios particulares, o Ténis de Mesa do Clube Millennium bcp

marcou a sua presença pelos bons resultados dos Atletas, sagrados Campeões e Vice

Campeões nos escalões que disputaram.

De salientar a atribuição do prémio Fair Play do Ano ao Atleta António Leitão.

O Clube Millennium bcp na modalidade Ténis de Mesa esteve presente na Gala dos

90 Anos da Associação de Ténis de Mesa do Porto, no Casino da Póvoa de Varzim,

onde foram entregues os prémios referentes à época 2018-19.

Diretor: Nuno Sousa / Seccionista: Carlos Leitão
Delegação Regional Norte

Ténis de Mesa
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O Ténis de Mesa do Clube Millennium bcp promoveu a realização do VI Torneio Fim de Ano

de Ténis de Mesa.

O evento realizou-se no dia 9 de novembro de 2019 no complexo desportivo do Estádio 1.º

de Maio - INATEL, em Lisboa.

De realçar a forte participação dos nossos Associados neste evento bem como das boas

prestações dos Atletas, cujos resultados evidenciaram, nos jogos realizados, um equilíbrio

nos desempenhos.

O Clube Millennium bcp orgulha-se pela forma como decorreu o evento, que ajudou a

promover a modalidade, em ambiente de são convívio, com entusiasmo e com a

colaboração de todos os Atletas que nele participaram.

Diretor: Manuel Rodrigues / Seccionista: José Polido
Delegação Regional Sul

Ténis de Mesa
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A equipa de Tiro durante o ano de 2019 representou o Clube em diversos eventos e provas.

Em maio de 2019, no Clube de Caçadores de Matosinhos, realizou-se a primeira prova

organizada pelo SBN na modalidade de Trap5, em duas séries de 25 pratos.

Nesta prova os nossos atiradores brindaram o Clube com belíssimas prestações, tendo

obtido as seguintes classificações::

1º João Amorim

2º José Coelho

5º Huet Bacelar

Em junho realizou-se a segunda prova do SBN, que teve lugar no Clube Industrial de

Pevidém, a qual contou também com duas séries de 25 pratos.

Os resultados mantiveram-se relativamente aos 1º e 2º lugares do pódio. O Associado Huet

Bacelar classificou-se no 4º lugar.

A prova final teve lugar em setembro na qual foi sagrado Campeão, como já vem sendo

habitual, o Associado João Amorim. Na 2ª posição ficou José Coelho e em 4ºlugar Huet

Bacelar.

Diretor: Carlos Botelho / Seccionista: José Coelho
Delegação Regional Nortel

Tiro
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A seção de Tiro aos Pratos durante o ano de 2019 participou em diversos eventos
desportivos.

Esteve presente no Campeonato Interbancário de Tiro 2019 (CIT) que envolveu cerca de 90
atiradores de vários bancos.

No final do Campeonato que se compõem por 4 provas, foram selecionados os 18 melhores
classificados, os quais foram, em junho, disputar a Final Nacional a Leiria.

O Clube Millennium bcp colocou 4 atiradores nesta finalíssima, que foi disputada com
grande entusiasmo. Embora nenhum dos Atiradores do Clube tenha atingido lugares do
pódio, marcaram a sua presença com demonstração de grande qualidade técnica e
desportivismo.

Os atletas do Clube obtiveram a seguinte classificação:

4º - Salvador Ribeirinha

5º Carlos Coelho

12º António Moura

15º Carlos Raposo

O Clube participou ainda no 4º Grande Prémio Clube Mllennium bcp que teve lugar no
Campo de Tiro da Ota.

Nesta prova participaram cerca de 35 atiradores, familiares e convidados de OIC.

O atirador Carlos Raposo foi o vencedor deste torneio onde não faltou convívio e
desportivismo.

O anos de 2019 ficou assombrado, já no final de todas as competições, pelo falecimento do
atirador do Clube e grande amigo Luís Terrinca, vitima de doença prolongada.

A secção de Tiro manifestou o seu pesar junto dos familiares e amigos do atleta.

Diretor: Manuel Bedino / Seccionista: Carlos Raposo
Delegação Regional Sul

Tiro
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A secção de Tiro de Precisão esteve presente em provas de tiro ao alvo com armas de fogo e

armas de ar comprimido, cujo enquadramento coube à Federação Portuguesa de Tiro (ambos

os tipos de armas) ou ao INATEL (apenas ar comprimido).

No que se refere às provas com enquadramento na FPT (Federação Portuguesa de Tiro) a

modalidade em que mais Sócios se inscreveram foi a de Carabina Standard Pequeno Calibre,

composta por 5 provas ao longo do ano.

O Clube marcou lugar nestas provas, com a subida ao pódio do atleta Manuel Serra, que

obteve o troféu de 2ª lugar individual em seniores.

As provas do INATEL também contaram com participação regular por parte dos membros da

secção e compuseram-se de 8 provas que se realizaram ao longo do calendário escolar. Na

época 2018/19 foi obtido o 2º lugar na variante de Carabina de Recreio.

Nas modalidades Olímpicas da FPT destacou-se o 3º lugar da atleta Célia Sanches, na

classificação absoluta de Carabina de Precisão a 10 metros.

Esta posição é notável pelo facto da atleta pertencer ao escalão dos juniores, conseguindo

impor-se à maioria das atletas seniores mais experientes. A pontuação obtida também

constituiu novo record nacional de juniores.

Diretor: Manuel Bedino/ Seccionista Manuel Raposo

Tiro de Precisão
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O Trail Running é uma modalidade que promove o encontro entre o ser humano e a

natureza que continua a atrair cada vez mais praticantes; muitas vezes “o curioso”

acaba por se deixar cativar e passar a praticar, com regularidade, esta modalidade

que decorre em sítios fantásticos.

Embora o Clube registe uma quantidade razoável de praticantes, há ainda uma

margem bastante grande de crescimento. É uma modalidade que pode ser praticada

sem a necessidade de uma infraestrutura específica, existindo várias provas todos os

fins de semana, em Portugal Continental e nas Ilhas.

No ano de 2019 a Secção de Trail tentou implementar um elevado conjunto de provas

no sentido de abranger o maior número de Associados em todos os recantos do país.

A participação do Clube foi bastante meritória, com diversas subidas ao pódio,

reforçando a importância da equipa do Clube Millennium bcp junto de todos os

restantes praticantes.

A Secção de Trail focou-se essencialmente nas provas nacionais, embora, alguns

atletas, a titulo particular, tenham participado em provas no estrangeiro, envergando

além fronteiras as cores do Clube Millemmiun bcp.

Diretor: Pedro Quaresma / Seccionista: Pedro Cordas
Delegação Regional Sul

Trail 
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Provas Inscritos

Nº de participantes 315

Nº de iniciativas 36

Fonte: Seccionista
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O Triatlo junta 3 modalidades exigentes - Natação, Ciclismo e Atletismo - o que não

impediu que o Clube mantivesse presença assídua na generalidade das competições

nacionais e, ocasionalmente, internacionais, com a presença no estrangeiro de

Associados em representação do Clube.

A modalidade Triatlo teve mais de 30 Associados, federados e não federados, que se

perfilaram nas competições contando-se com cerca de 80 presenças numa vintena de

competições.

O melhor resultado em 2019 foi alcançado pela Estafeta no Triatlo Longo de Lisboa,

com os Atletas do Clube a subirem ao pódio.

Destaque ainda em 2019 para a prova Ironman Triathlon, por se ter passado de 25

para 27 ‘Ironmans’, em que 27 Associados conquistaram as distâncias míticas desta

prova (natação 3,8 km; ciclismo 180 km; maratona 42,195 km), envergando as cores

do Clube.

Em face dos dados disponíveis, tudo indica que o Clube Millennium bcp é em Portugal

o Clube com maior número de Atletas que alcançaram aquela conquista.

Diretor: Rogério Araújo / Seccionistas: Humberto Lomba
Delegação Regional Sul

Triatlo
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O Yoga tem as suas origens na India onde é praticado até aos dias de hoje de forma

tradicional.

A pratica desta modalidade permite criar uma ligação entre o corpo e a mente, tendo

como fio condutor a respiração, ajudando assim a criar consciência do ser como um

todo.

O significado literal da palavra Yoga é unir, juntar. Para tal utiliza várias técnicas

como o controlo da respiração, a meditação, o movimento consciente e o

relaxamento. A prática é extremamente benéfica para pessoas que trabalham em

ambiente de escritório, sentados diante de um computador.

A Professora Márcia começou o seu percurso no Yoga em 2004 e desde o primeiro dia

sentiu que seria esta prática que mudaria a sua vida. Teve oportunidade de aprender

e praticar com Professores seniores na India, onde regressa com regularidade para

aprofundar os estudos.

Esta modalidade tem lugar no Clube desde outubro de 2013, às terças e quintas-

feiras, pelas 12h00, com a duração de uma hora.

As inscrições estão sempre abertas desde que exista vaga na turma. Em 2019

estavam 16 alunos inscritos. A idade dos inscritos varia entre os 30 e os 65 anos,

alunos do sexo feminino e masculino.

Os alunos mostraram interesse, empenho e evolução durante o ano letivo.

Diretor: Albertina Leite / Seccionista: Dora Folque
Professora: Márcia Santos
Delegação Regional Norte

Yoga
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Desenvolvimento das Atividades                         
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Fonte: Fotos cedidas pela Seção de Joalharia – Trabalhos individuais – 2019



Cultura

Mantendo um hábito saudável, o Clube Millennnium bcp organizou mais uma vez as

suas Noites de Natal antecipadas.

No Porto teve lugar no dia 8 de dezembro, às 10 e às 14,30 e em Lisboa no dia 15 do

mesmo mês, às 9,15 e 11,30. Porque em equipa que ganha dizem os especialistas

não se mexe, manteve-se também como “nossa casa” os Coliseus de ambas as

cidades.

Um programa propício para a época completou a ocasião. Mas porque em Noite de

Natal devemo-nos lembrar daqueles que ao longo dos anos contam com a nossa

solidariedade, o Clube entregou este ano a duas Instituições, a saber, a Associação

dos Antigos Alunos do Seminário Missionário Padre Dehon e a Rota dos Povos, 4.500

euros a cada uma delas, que resultado da boa vontade de todos quantos nos

quiseram distinguir com a sua presença neste evento, dará uma ajuda a concretizar

os sonhos de mais algumas crianças.

No entanto porque quem dá também recebe, todos os Sócios até aos 12 anos de

idade receberam uma prenda do Clube, indispensável nesta ocasião Natalícia.

Além dos espetáculos realizados em Lisboa e no Porto o Clube Millennium bcp

comparticipou ainda espetáculos de Circo ou de Natal que se realizaram fora dos

grandes centros urbanos em diversas zonas do continente e ilhas.

Diretor: Francisco Zuzarte 
Delegação Regional Norte 

Circos e Espetáculos de Natal 
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Cinema

Movimentando um total de 436 Associados, seleccionou-se mais uma vez, cinema de
qualidade.

Mantendo um público fiel a estas sessões, a que se vai juntando outro para quem a
curiosidade do cinema começa a despertar, brindámos os Sócios neste ano de 2019
com:
•Dumbo;
•Mr. Link;
•Alladin;
•Rei Leão;
•Família Addams;
•Frozen 2;
•A Ascensão de Skywalker.

Teatro

Além dos protocolos com benefícios para os Sócios em peças de várias produtoras,
estiveram mais uma vez presentes o Teatro Nacional S. João e Teatros adjacentes e
o Coliseu Porto Ageas. A estes acrescentam-se os que vão aparecendo pontualmente
com a Vivonstage, YellowStar e as Produções Filipe la Féria.

Festivais - Marés Vivas

Já na casa nova e com um programa sempre apelativo ao género de público que
acorre sempre a estes acontecimentos, inscreveram-se para este evento 251
Associados que tiveram oportunidade de ouvir e ver Stig “ao vivo e a cores”.

Dias Temáticos

No dia 8 de junho o Clube festejou o Dia Mundial da Criança com uma ida ao cinema
ver o filme “A vida Secreta dos nossos Bichos – 2”. O filme foi um sucesso bem como
as pipocas oferecidas pelo Clube Millennium bcp, gesto apreciado por todos.

Diretor: Francisco Zuzarte 
Delegação Regional Norte 

Cinema – Teatro – Festivais
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Em 2019 o Coro do Clube, dirigido pelo Maestro Pedro Miguel, esteve presente em 3

eventos que contaram com um total de 120 participações, com uma média de 35

elementos por evento.

O rejuvenescimento do Coro seria importante para o grupo conseguir dar resposta a

todos os convites que lhe chegam.

Nos espaços onde o Coro do Clube atuou, o reconhecimento do público presente foi

notório, não só através dos seus aplausos mas também pelas palavras que foram

dirigidas aos coralistas e Maestro.

A entrada do novo Maestro Pedro Miguel em 2019 implicou uma renovação do

reportório que conta atualmente com 16 novas peças, algumas com acompanhamento

ao piano, que têm produzido no publico um grande impacto nos eventos onde o coro

atuou.

Participações (em Lisboa)

• XVII Concerto de Reis - Nave do Museu do Dinheiro, com programa alusivo à

época;

• V Concerto da Primavera e da Poesia - Salão Nobre da Academia de Ciências de

Lisboa, com apresentação de um conjunto de coros e leitura de poemas;

• XXVIII Encontro de Coros Bancários - Auditório do Colégio São João de Brito.

Diretor: Isabel Raposo / Seccionistas: Carlos Mega, Firmino 
Matos e José Teixeira 
Maestro: Pedro Miguel
Delegação Regional Sul

Coro
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O Curso de Espanhol decorreu no Tagus Park, em horário laboral e contou com a

presença de 54 alunos distribuídos pelos diferentes níveis do Curso.

O trabalho efetuado ao longo do ano foi positivo e possibilitou aos alunos a aquisição

de conhecimentos da língua, quer falada quer escrita, ou a consolidação dos mesmos

de acordo com o nível em que se encontravam os alunos.

O ensino da língua foi repartido por diversas áreas tais como a compreensão auditiva,

compreensão de leitura, produção oral e produção escrita, assentando numa numa

estrutura com vários níveis de conhecimento.

No que se refere ao ano letivo de 2019-2020 que teve inicio em setembro, verificou-se

que o numero de inscritos decresceu face ao número de inscritos do ano letivo anterior

2018-2019, que terminou em junho de 2019.

A partilha de conhecimentos num ambiente descontraído e de camaradagem esteve

sempre presente.

Diretor: Isabel Raposo
Professor: Maribel Palácios
Delegação Regional Sul

Curso Línguas – Espanhol
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Em 2019, o Clube Millennium bcp deu continuidade à dinâmica que vem sendo seguida

para o curso de Inglês, com resultados muito positivos.

Este ano agregaram-se turmas, impulsionando a dinâmica dos grupos com vista à

aquisição de mais e melhores resultados.

Foram constituídas 5 turmas com os níveis deste o pré-intermédio (A2) ao intermédio

elevado (B2). Destas turmas, 2 tiveram lugar nas instalações do Tagus Park e as

restantes na instalações do Clube na Calçada de Palma de Baixo em Lisboa. Ainda,

este ano, verificou-se o aumento do número de alunos inscritos que passou de 31 para

40 alunos.

As aulas decorreram de uma forma dinâmica e descontraída. Deu-se especial enfâse à

oralidade num enquadramento e espírito lúdico. Fomentou-se o estudo individual

através do uso da componente informática que acompanhou o material que foi

utilizado nas aulas. Encorajou-se a procura de outras formas de pôr em prática os

conhecimentos adquiridos, principalmente nas atividades que os alunos mais gostam,

como por exemplo, a leitura e o debate, no visionamento de filmes e documentários e

também nas viagens.

Os resultados foram largamente satisfatórios, com um notório desenvolvimento,

progressivo e sustentado, do conhecimento da língua inglesa.

É motivador verificar que o trabalho efetuado ao longo do ano se repercute, muito

positivamente, no aumento da confiança dos alunos no que se refere à facilidade com

a oralidade, constatando-se não só em ambiente de sala de aula mas,

fundamentalmente, em viagens nos contactos dos alunos com pessoas de outras

nacionalidades.

Acrescem aos bons resultados obtidos, também um grande espírito de camaradagem e

cumplicidade, ambiente perfeito para a partilha de conhecimentos.

Diretor: Isabel Raposo
Professor: Ana Cayatte
Delegação Regional Sul

Curso Línguas – Inglês
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O Mandarim é a língua mais falada no mundo, com mais de 955 milhões de

falantes, havendo cada vez mais pessoas a aprender essa língua ideográfica. É

também verdade que a China é neste momento a segunda maior economia do mundo.

A sua importância é real nesta aldeia global.

Este curso teve como objetivo dar a conhecer noções básicas sobre a língua

(caracteres chineses, traços básicos, ordem de escrita, tons e fonética, conversação

básica) e cultura chinesa.

O Professor João Canuto possui uma vasta experiência no ensino de Mandarim a

estudantes portugueses, estimulando a aprendizagem com um grande enfoque na

conversação e, sempre que adequado, na partilha de temas de interesse específico dos

alunos, sejam de cariz profissional ou pessoal.

As aulas decorreram com duas turmas de Iniciação, com um total de 19 alunos, às 2ªs

feiras pelas 12h00 e pelas 18h00.

As aulas, com a duração de 1h1/2 , tiveram inicio em janeiro de 2019 e términus no

final de junho de 2019. Foram complementadas com sessões de revisões e dúvidas às

4ªs feiras pelas 18h00m.

Para além de um exame parcial a meio do ano letivo e de vários testes para treino, foi

efetuado um exame global no final do ano para aferição do progresso dos alunos.

Foi ainda organizado um jantar com o Professor e os alunos por ocasião das

celebrações do Ano Novo Chinês, o Ano do Porco. Como não poderia deixar de ser o

jantar teve lugar num restaurante chinês.

Diretor: Albertina Leite / Seccionista: Ana Cristina Carmo
Professor: João Canuto
Delegação Regional Norte

Curso Línguas – Mandarim
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O objetivo deste curso é dar a conhecer noções básicas sobre a língua mais falada no

mundo.

Quase um bilião de pessoas fala o mandarim. Língua com características muito

especificas, reconhecida como particularmente difícil pelo uso de milhares de

caracteres chineses. A ordem de escrita, os tons, a fonética, os caracteres, são um

desafio a quem se propõem aprender o mandarim. Neste curso preparam-se os alunos

para a conversação básica transmitindo–lhes ainda conhecimentos da cultura chinesa.

No ano de 2019, verificou-se um decréscimo do número de alunos participantes no

curso que passaram a ser 26. Acredita-se que um dos motivos para o desinteresse na

participação do curso possa estar ligado à crescente dificuldade que esta língua

oferece.

As aulas de mandarim decorreram no Tagus Park e foram acompanhadas pelo

experiente Professor Ricardo Demetrion. Os alunos foram agrupados em diferentes

turmas, de acordo com o seu nível de conhecimento, nível de iniciação ou nível

avançado.

Pese embora o decréscimo do número de alunos o interesse na aprendizagem desta

língua mantem-se, quer por motivos profissionais, quer por motivos pessoais,

nomeadamente os relacionados com viagens de férias.

Diretor: Isabel Raposo 
Professor: Ricardo Demetrion 
Delegação Regional Sul

Curso Línguas – Mandarim
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O Curso de Desenho e Pintura foi iniciado em fevereiro de 2019, com grande adesão,

revelando talentos escondidos entre os Sócios do Clube.

As aulas decorreram às quartas-feiras, das 18h00 às 20h00, contando com 10 alunos.

O ambiente das aulas foi descontraído e cheio de boa disposição, não sacrificando, no

entanto, o nível de exigência do ensino que levou os alunos a um nível de qualidade

inesperado pelos mesmos.

As aulas foram iniciadas com sessões de desenho ao vivo, abordando diversos

assuntos, entre os quais, figura humana e retrato.

Os alunos prosseguiram aprendendo teoria da cor que aplicaram na técnica de pintura

a óleo. Técnica esta na qual mais se focaram, tendo estudado os temas de natureza-

morta, paisagem e elementos de retrato através da reprodução de obras de mestres

intemporais como Cézanne, Gauguin e Van Gogh.

Como objetivo final os alunos foram convidados a produzir material suficiente para a

realização de uma exposição coletiva que terá lugar em 2020.

Diretor: Albertina Leite / Seccionista: Dora Folque 
Professora: Eduarda Claro
Delegação Regional Norte

Desenho e Pintura
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A Escola de Música do Clube Millennium bcp prosseguiu o caminho exigente traçado no

ano anterior, com excelentes resultados, fruto do empenho e da disponibilidade dos

alunos, bem como os familiares acompanhantes dos mais jovens, e dos Professores.

A Escola de Música cresceu em número de alunos e fixou níveis de exigência

adequados aos conhecimentos que os alunos foram adquirindo. O resultado desse bom

trabalho ficou espelhado no sucesso dos eventos que tiveram lugar em 2019.

Em março a Escola de Música realizou a sua Audição da Páscoa nas instalações do

Clube Millennium bcp em Lisboa. A Audição, subjacente ao tema “Cinema”, contou

com a participação da quase totalidade dos alunos e da presença de cerca de 80

pessoas na assistência. Nesta Audição foram apresentadas bandas sonoras de filmes,

tocadas em vários instrumentos, revelando o crescimento, quer em termos de

formação musical, quer no que se refere ao conhecimento dos instrumentos.

Em junho, a Escola de Música brindou os Associados e familiares presentes no evento,

com um Recital de encerramento do ano letivo, o qual teve lugar nas instalações do

Clube Millennium bcp em Lisboa. Mais uma vez, os Alunos e Professores, puderam

mostrar a evolução do trabalho desenvolvido ao longo do ano.

Em setembro, o novo ano da atividade da Escola de Musica iniciou-se com o mesmo

corpo docente e mais 7 novos alunos.

Em dezembro decorreu a 8ª Audição de Natal do Clube Millennium bcp. Mais um

sucesso da Escola de Música resultante da qualidade de interpretação das peças e do

conhecimento dos instrumentos, que são o reflexo do bom trabalho efetuado durante

o ano.

Diretor: Nuno Dias Rosas / Rogério Araújo
Professores: Joana Wagner / Pedro Mata / Inês Rasquinho
Delegação Regional Norte

Escola de Música
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Instrumento / Área Professor Nº Alunos

Piano Joana Wagner 21
Guitarra Pedro Mata 4
Canto Inês Rasquinho 7

Formação Musical Inês Rasquinho 11 (3 turmas)
Fonte: Seccionista
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O ano de 2019 foi muito desafiante para os Sócios que aderiram às atividades da
Secção de Joalharia do Clube Millennium bcp.

As temáticas propostas para os Workshops traduziram-se em verdadeiras aventuras.
1. Couro e prata com rebites;
2. Resina, prata e mecanismos de relógio;
3. Prata e esmalte a frio.

Técnicas utilizadas:
Serrar, limar, martelar, soldar, lixar, rebitar, e adornar, ora com couro, ora com
mecanismos de relógio, resina ou esmaltes a frio…
Um pouco de magia e… assim se criam peças, com paixão e boa disposição, e com
muita amizade e partilha.

Foram 17 os Sócios que se inscreveram, perfazendo 40 inscrições nos Workshops de
Joalharia realizados em 2019!

E para encerrar o ano, a Secção de Joalharia organizou um lanche solidário no
Convento dos Cardaes, que reverteu a favor desta instituição.

Alguns testemunhos:

“A minha experiência no ofício tem sido extremamente prazerosa, tanto pelos
conhecimentos adquiridos como pelo excelente convívio em cada encontro.
Ter a possibilidade de aprender a transformar a matéria prima em objetos de encanto,
é uma experiência sublime e uma forma de realização pessoal indescritível.
Quando se começa, entranha-se e queremos fazer acontecer sempre que possível.
Muito obrigada pela experiência.” (Rosa Maria Mil-Homens)

“A Secção de Joalharia deu-me a oportunidade de conhecer e trabalhar em algo que
sempre adorei: a joalharia.
Sempre apreciei e gostei de usar joias bonitas e bem confecionadas, mas nunca tinha
pensado que poderia idealizar e produzir os meus próprios anéis e pulseiras.
Agradeço do fundo do coração à Secção de Joalharia, às amigas que conheci nos
Workshops, às Professoras…” (Ana Couto)

Diretor: Paulo Bastos / Seccionista: Isabel Oliveira
Delegação Regional Sul

Joalharia
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O grupo etnográfico Mil Raízes tem como objetivo a preservação do legado histórico

do pregão e das danças, desenvolvendo para tal um trabalho de pesquisa e recolha

de materiais. Para que as memórias não se apaguem divulga o seu trabalho através

das suas apresentações e deslocações a diversos eventos.

No ano de 2019 o grupo etnográfico esteve presente em:

• Abril

- Evento particular - Multinacional americana

Atuação para 600 pessoas com apresentação de pregões e bailação. Agradável

participação num ambiente multicultural com diversas faixas etárias;

• Maio

- XXIX Mostra Gastronómica da Região Ribeirinha do Concelho de Alcobaça

Excelente apresentação numa zona onde se revivem os usos e costumes com

muito respeito e rigor;

• Setembro

- Deslocações a escolas para ações pedagógicas de divulgação

Apresentação da Lisboa de 1900 com os seus pregões e danças;

• Novembro

- Lar da EPAL

Apresentação de programa especifico dirigido ao publico sénior, proporcionando

momento de alegria e espalhando carinho;

• Dezembro

- Cantares ao Menino - Hospital de Santa Cruz em Lisboa

Mais uma presença do grupo Mil Raízes, já habitual na quadra natalícia, levando

momentos de carinho aos que mais necessitam nesta quadra;

- Cantares ao Menino – Mercado do Rego

A convite da Junta de Freguesia das Avenidas Novas foram apresentadas

cantigas de origem estremenhas, antigas.

Diretor: Isabel Raposo/ Seccionista: Iva Vieira
Delegação Regional Sul

Mil Raízes (Grupo Etnográfico)
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Em 2019 deu-se continuidade ao que já vinha sendo feito em anos anteriores.

O património cultural de Lisboa foi o foco principal, mas também houve deslocações
para fora da capital, com recurso ao aluguer de um autocarro.

Há sempre um grande condicionante nas Visitas Guiadas, que é o limite máximo de
inscrições que o Clube pode aceitar, por imposição das entidades que o Clube visita.

Por isso, e dado que o interesse pelas visitas guiadas tem aumentado, optou-se por se
repetir as visitas em várias situações, indo assim ao encontro dos Sócios que (e são
sempre muitos) ficam em lista de espera.

Visitas efetuadas em 2019:

• Museu da Cerâmica;

• Exposição Terra Adentro, no MNAA;

• Museu Militar;

• Exposição temporária na BNP;

• Hotel Eusostars – Achados arqueológicos nos trabalhos de construção do Hotel;

• Arquivo Municipal Fotográfico;

• Palácio Foz;

• Tomar (duas visitas);

• Beja e o Mosteiro, hoje museu, onde viveu Soror Mariana Alcoforado;

• Colégio Militar no “Dia do Colégio Militar”;

• Norte do país – programa de fim de semana dedicado à Rota do Românico;

• "Arte Urbana" no Bairro Padre Cruz;

• Herdade do Vale da Rosa;

• Museu Industrial no Barreiro, que recorda o que foi o grupo CUF;

• Palácio Palmela - PGR – (3 visitas);

• Museu dos Fuzileiros;

• Museu da Música Mecânica;

• Casa Museu Anastácio Gonçalves;

• Caldas da Rainha;

• Coimbra;

• Fundação Gulbenkian;

• Palácio da Ajuda (duas visitas).

Diretor: Paulo Bastos / Seccionista: José Lopes Pereira
Delegação Regional Sul

Visitas Guiadas
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A atividade de Pintura, no ano de 2019, decorreu com grande entusiasmo,

envolvência de todos os alunos, num ambiente de colaboração e partilha de

conhecimentos e experiências.

De realçar que em 2019 se verificou um aumento significativo do número de alunos

comparativamente ao ano anterior.

O projeto artístico didático teve como base “Pintura à Espátula” e a aquisição de

conhecimentos sobre a cor.

Iniciou-se ainda a preparação de novas experiências artísticas, relacionadas com a

volumetria e a composição. Alguns alunos exploraram a técnica do retrato em acrílico,

em pastel e em óleo.

Desenvolveu-se um trabalho a partir do tema ‘Pintura Urbana’ com recurso à

espátula, tendo por base uma imagem comum para todos os alunos – Arco da Rua

Augusta Esta técnica pictórica proporcionou novas experiencias artísticas.

Além desta técnica plástica, estudou-se a ‘perspetiva como ponto de fuga’. Um grupo

de alunos abordou uma paleta mais cromática e menos naturalista. Desenvolveram

ainda pintura de cor densa texturada.

O trabalho foi desenvolvido com empenho, persistência, com colaboração entre todos,

permitindo a realização de obras, em diferentes expressões artísticas, com resultados

surpreendentes.

Diretor: Isabel Raposo 
Professor: Carlos Henriques
Delegação Regional Sul

Pintura
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O grupo de Teatro do Clube, cuja criação remonta ao ano de 2004, retomou a sua

atividade com empenhada dinâmica no ultimo trimestre de 2019, o que constituiu um

momento de grande satisfação, tanto para aqueles que já integravam o grupo cénico

como para os novos elementos que passaram a integrar o elenco.

Os ensaios de uma nova peça tiveram inicio nos finais de outubro.

Numa primeira fase, fez-se o trabalho de campo de pesquisa, de avaliação das

características interpretativas dos novos elementos que passaram a integrar o grupo

cénico bem como o seu enquadramento nas 10 personagens que constituem o elenco

da nova peça. Procedeu-se ainda à análise da parte técnica – cenografia, luz, som,

maquilhagem, contra regra, etc. – peças imprescindíveis e que constituem a parte

não visível do espetáculo.

O grupo cénico do Clube trabalha empenhadamente para levar ao público, no

próximo ano, uma nova peça de teatro.

Diretor: Isabel Raposo
Seccionista: Ruaz Ramos 
Delegação Regional Sul

Teatro
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Lazer e Tempos Livres

Fonte: Pinturas de Associados – Exposição ‘Surpresas Artísticas’ – Porto março 2020



Em 2019, os Campos de Férias continuaram a registar um grande interesse por parte dos

Associados mais jovens.

O Clube, de modo a garantir aos seus Associados os mais altos níveis de segurança e o

acompanhamento especializado de acordo com as necessidades das criança e jovens,

celebrou parcerias com 12 Campos de Férias que apresentaram os melhores padrões de

qualidade.

Das 12 propostas, 4 decorreram da celebração de parcerias e as restantes 8 corresponderam

a programas de tempos livres. Esta diversificação permitiu aos Associados fazerem uma

escolha criteriosa verificando-se que só um único Campo de Férias não foi consensual.

Os Associados viram nesta oferta lúdica um meio de possibilitar ao seu agregado familiar mais

jovem, em tempo de férias escolares, experiencias divertidas com os seus pares, realizadas

em espaços adequados as idades, às necessidades individuais e às atividades propostas.

Lazer e Tempos Livres

Diretor: Paulo Bastos
Delegação Regional Sul

Campos de Férias
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Campos de Férias Participantes 
Semanas 

(totais/Campo)

Zona 
Nor te

Diverlanhoso Parque Aventura
(Póvoa de Lanhoso) 1 1

Summer Clip
(Porto) 10 17

Zona
Sul

Carlos Barroca
(Jamor) 4 4

Campo Aventura
(Óbidos) 4 4

Herdade das Parchanas
(Alcácer do Sal) 28 29

My Camp
(Cartaxo) 18 19

Tempo Aventura
(Cadaval) 4 4

Totais 69 78

Fonte: Seccionista



Lazer e Tempos Livres

Acompanhados por Joel Cleto, Manuela Cambotas e César Santos Silva, os 376

Associados que nos quiseram distinguir com a sua presença nas 10 visitas que

realizámos, ficaram a conhecer detalhes que às vezes nos passam despercebidos,

como nas visitas “No âmago do Bonfim” e em Massarelos.

A Quinta Villar D’Allen foi outra das visitas que despertou a curiosidade, quer pela

plantação fabulosa de camélias, quer pelo interior da casa, em relação à qual ficou a

promessa de a visitarmos em 2020.

De salientar ainda a visita a Vila do Conde, a Rota dos Teatros do Porto e o Natal do

Porto de Outrora.

A visita à Exposição de Escher foi outros dos momentos que deixou marcas.

Diretor: Francisco Zuzarte / Seccionista: Nuno Oliveira
Delegação Regional Norte

Percursos Acompanhados

93



Lazer e Tempos Livres

As viagens em 2019 continuaram a ser uma atividade com elevada participação dos Sócios.

O convívio proporcionado, a possibilidade de reencontro com colegas e acompanhamento por

parte do Clube, contribuem para esse sucesso.

A grande maioria das viagens propostas realizaram-se com elevada participação de

Associados que, no total, foram mais de 400 participantes.

Destaque para os percursos dentro do território nacional em que apenas não se realizou a

viagem aos Açores. A viagem a Aveiro que teve de ser duplicada dada a enorme adesão.

As viagens internacionais, de médio curso, tiveram menor adesão, realizando-se apenas os

Fiordes da Noruega e a Geórgia/Arménia. Já as viagens de longo curso excederam as

expectativas, tendo-se efetuado duas viagens ao Japão e duas à Argentina face ao elevado

número de Sócios inscritos. Um sucesso!

O conhecimento de outros países e respetivas culturas, bem como do excelente património

cultural, artístico e paisagístico de Portugal, continuará a ser proposto pelo Clube aos seus

Associados.

Diretor: Isabel Raposo / Seccionista: Ubaldino Morgado
Delegação Regional Sul

Viagens
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Viagens - Sul

Carnaval na Terceira Geórgia e Arménia

Alto Alentejo Vindimas no Douro

Budha Eden e Dino Parque Japão – 2 viagens

Aveiro – 2 viagens Fim de Ano em Vila Real

Trás os Montes, Douro e Cerejas Fundão Chile, Argentina e Uruguai – 2 viagens

Cruzeiro nos Fiordes da Noruega

Fonte: Seccionista e Site 
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Balanço Modelo ESNL Periodo: Dezembro

31-12-2019 31-12-2018

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 7 12.260,49 14.605,12

Bens do património histórico e cultural 0,00 0,00

Activos intangíveis 0,00 0,00

Investimentos financeiros 0,00 0,00

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 0,00 0,00

Outros créditos e ativos não correntes 0,00 0,00

12.260,49 14.605,12

Ativo corrente

Inventários 14.3 47.315,93 42.137,80

Clientes 14.1 170,00 1.215,00

Estado e outros entes públicos 14.2 1.505,88 2.975,35

Outros activos correntes 14.1 125.408,82 239.984,83

Diferimentos 14.4 1.317,34 400,00

Caixa e depósitos bancários 14.5 851.556,07 687.013,26

1.027.274,04 973.726,24

Total do ativo 1.039.534,53 988.331,36

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

FUNDOS PATRIMONIAIS 

Fundos 14.6 700.000,00 700.000,00

Excedentes técnicos 0,00 0,00

Reservas 14.6 582,00 582,00

Resultados transitados 14.6 -31.042,58 -64.609,18

Excedentes de revalorização 0,00 0,00

Ajustamentos/Outras variações de fundos patrimoniais 0,00 0,00

Resultado líquido do período 14.6 14.876,82 33.566,60

Total dos fundos patrimoniais 684.416,24 669.539,42

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões 0,00 1.000,00

Provisões especificas 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Outras dividas a  pagar 0,00 0,00

0,00 1.000,00

Passivo corrente

Fornecedores 14.1 272.610,53 92.350,41

Estado e outros entes públicos 14.2 6.269,70 4.947,91

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Outros passivos correntes 14.1 76.238,06 220.493,62

Diferimentos 0,00 0,00

Outros passivos correntes 0,00 0,00

355.118,29 317.791,94

Total do passivo 355.118,29 318.791,94

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 1.039.534,53 988.331,36
                         NUCASE Mod. 02i-123 Rev. C / 01-01-2016 Executado por Nucase-Contabilidade e Fiscalidade, SA em

26-05-2020 18:25
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Demonstração dos resultado por naturezas (Modelo ESNL) Período: Dezembro

31-12-2019 31-12-2018

Vendas e serviços prestados 9.2 137.710,00 443.788,21

Donativos 9.2 430.838,86 430.669,12

Variação nos inventários da produção 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

Custo das mercadorias e das matérias consumidas 14.3 0,00 -6.271,47

Fornecimentos e serviços externos 16.1 -391.048,29 -703.971,12

Gastos com o pessoal 15.2 -179.895,27 -112.965,20

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00

Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões) 8 -767,98 80,00

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Provisões especifícas(aumentos/reduções) 0,00 0,00

Outras imparidades (perdas/reversões) 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00

Outros rendimentos 16.3 62.333,20 6.388,20

Outros gastos 16.2 -41.478,20 -21.273,85

Resultados antes de depreciações, gastos financiamento e impostos 17.692,32 36.443,89

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 7 -2.344,63 -2.621,60

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 15.347,69 33.822,29

Juros de rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados 16.2 -3,78 0,00

Resultado antes dos impostos 15.343,91 33.822,29

Imposto sobre o rendimento do período 13.1 -467,09 -255,69

Resultado líquido do periodo 14.876,82 33.566,60

                      NUCASE Mod. 02i-122 Rev. C / 01-01-2016
26-05-2020 18:20
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Demonstração individual das alterações nos fundos patrimoniais no período 2018 NIPC: 505 675 340

(modelo para entidades do sector não lucrativo) Unidade monetária (1)

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018 1 700 000,00 582,00 -64 609,18 635 972,82 635 972,82

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorização

Excedentes de revalorização

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

2

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 33 566,60 33 566,60 33 566,60

RESULTADO INTEGRAL 4=2+3 33 566,60 33 566,60 33 566,60

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

Fundos

Subsidios, doações e legados

Distribuições

Outras operações 

5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2018 6=1+2+3+5 14.6 700 000,00 582,00 -64 609,18 33 566,60 669 539,42 669 539,42
                      NUCASE Mod. 02i-128 Rev. B / 31-01-2018

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros

A Administração Contabilista Certificado

DESCRIÇÃO NOTAS
Total dos Fundos 

Patrimoniais
Fundos Reservas 

Resultados 
transitados

Resultado 
líquido do 
período

Total



Demonstração individual das alterações nos fundos patrimoniais no período 2019 NIPC: 505 675 340

(modelo para entidades do sector não lucrativo) Unidade monetária (1)

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019 6 700 000,00 582,00 -31 042,58 669 539,42 669 539,42

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorização 

Excedentes de revalorização 

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

7

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 14 876,82 14 876,82 14 876,82

RESULTADO INTEGRAL 9=7+8 14 876,82 14 876,82 14 876,82

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

Fundos

Subsidios, doações e legados

Distribuições

Outras operações 

10

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019 11=6+7+8+10 14.6 700 000,00 582,00 -31 042,58 14 876,82 684 416,24 684 416,24

                      NUCASE Mod. 02i-128 Rev. B / 31-01-2018

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros

A Administração Contabilista Certificado

DESCRIÇÃO
Resultado 
líquido do 
período

TotalNOTAS
Total dos Fundos 

Patrimoniais
Fundos Reservas 

Resultados 
transitados



Clube Millenium BCP

Demonstração Individual de Fluxos de caixa NIPC: 505 675 340 
(modelo para entidades do sector não lucrativo)

Periodo findo em 31 de dezembro 2019

2019 2018

Fluxos de caixa das actividades operacionais 

Recebimentos de clientes + 137 710,00 443 788,21

Recebimentos de subsidios 430 838,86 430 669,12

Pagamentos a fornecedores - (3 457 842,04) (3 124 097,70)

Pagamentos ao pessoal - (67 560,22) (113 120,48)

Caixa gerada pelas operações +/- (2 956 853,40) (2 362 760,85)

Pagamento/recebimento imposto sobre o rendimento -/+ (54,62) (240,23)

Outros recebimentos/pagamentos +/- 3 121 037,50 2 379 425,77

Fluxo de caixa das actividades operacionais (1) +/- 164 129,48 16 424,69

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangiveis - 0,00 0,00

Activos intangiveis - 0,00 0,00

Investimentos financeiros - 0,00 0,00

Outros activos - 0,00 0,00

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangiveis + 0,00 0,00

Activos intangiveis + 0,00 0,00

Investimentos financeiros + 0,00 194,34

Outros activos + 0,00 0,00

Subsídios de investimento +

Juros e rendimentos similares + 413,33 1 217,59

Dividendos + 0,00 0,00

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) +/- 413,33 1 411,93

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos + 0,00 0,00

Realizações de fundos + 0,00 0,00

Cobertura de prejuizos + 0,00 0,00

Doações + 0,00 0,00

Outras operações de financiamento + 0,00 0,00

Pagamentos referentes a:

Financiamentos obtidos - 0,00 0,00

Juros e gastos similares - 0,00 0,00

Dividendos - 0,00 0,00

Reduções de fundos - 0,00 0,00

Outras operações de financiamento - 0,00 0,00

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) +/- 0,00 0,00

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) +/- 164 542,81 17 836,62

Efeito das diferenças de câmbio +/-

Caixa e seus equivalentes no inicio do período 4 687 013,26 703 632,29

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 851 556,07 687 013,26

                      NUCASE Mod. 02i-076 Rev. F / 31-01-2018

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros

Contabilista certificado

Rubricas Notas
Períodos

Administração / Gerência
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1.1  Identificação da entidade:  
 

CLUBE MILLENNIUM BCP - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DOS 

COLABORADORES DO GRUPO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS. 

 

1.2  Sede :  

 

O Clube Millennium BCP tem a Delegação Sul e Nacional na Calçada de Palma de Baixo, 

6-A, 1600-176, Lisboa e a Delegação Norte na Rua de Sá da Bandeira, no 135, 4000-433 

Porto. 

 

1.3  Natureza da Atividade :  

 

Tem como atividade principal criar, promover e desenvolver atividades de caráter 

cultural, desportivo, recreativo e social para os seus associados e contribuir para o 

prestígio do Banco Comercial Português. 

(CAE 94991 - Associações Culturais e recreativas e CAE 93120-Atividades dos clubes 

desportivos). 

Data da Constituição: constituído por escritura pública de 30 de Julho de 2001, com o 
nome Club BCP  (em 2003 passou a designar-se Clube Millennium BCP), congregou 
interesses comuns de vários grupos desportivos oriundos das entidades que 
constituíram o grupo BCP: 

• Associação Cultural e Desportiva dos Empregados da União de Bancos 

Portugueses 

• Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Banco Português do 
Atlântico/Zona Norte 'Grupo Cultural e Desportivo Bonança 

• Grupo Cultural e Desportivo da Companhia de Seguros Império 

Grupo Cultural e Desportivo dos Empregados do Banco Pinto & Sotto Mayor  

 

 

 

 

 

 



ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

Exercício 2019 

 

 

CLUBE MILLENNIUM BCP - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DOS COLABORADORES DO 
GRUPO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS 

 Contribuinte nº 505 675 340 

2 

Órgãos Sociais mandato 2018-2020: 

 

Direção Nacional 

Isabel Maria dos Santos Raposo 

Presidente 

José Rui Campos Arnaud 

Vice-Presidente 

Nuno Manuel Iglésias Guerra Dias Rosas 

Vice-Presidente 

Pedro Alexandre Antunes Simões 

Secretário 

Paulo Gonçalves Ribeiro de Sousa Bastos 

Tesoureiro 

Carlos Manuel de Sousa Lobo 

Fernandes Botelho Vogal 

Rogério Paulo de Campos Araújo 

Vogal 

Assembleia Geral  

 Ana Isabel dos Santos de Pina Cabral 

 Presidente 

 Miguel Pedro Lourenço Magalhães Duarte 

 Vice-Presidente 

Cristina Maria Lopes Lima Ferreira 

Secretária 

Maria Manuela Nunes Rodrigues dos Anjos 

 Secretária 

Conselho Fiscal  

Arménio Dias Videira 

Presidente 

João Lancastre Freitas de Fezas Vital 

Vice-Presidente 

José Guerreiro Rodrigues 

Vogal 

Mário António Pinho Gaspar Neves 

Vogal  

Rodolfo Manuel Silva Coutinho Guimarães 

Vogal 
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Delegação Regional Norte 

José Rui Campos Arnaud 

Presidente 

Carlos Manuel de Sousa Lobo Fernandes Botelho 

Vice-Presidente 

Albertina Helena Sousa Fonseca Leite Secretária 

Nuno Adélio Ferreira Álvaro de Sousa 

Tesoureiro 

Artur Carlos Moreira da Silva 

Vogal 

Carlos Manuel Pedro Rodrigues Vogal 

Francisco Carlos Bastos Zuzarte 

Vogal 

Mafalda Maria Fleming de Oliveira e Silva 

Vogal 

 

Delegação Regional Sul 

Nuno Manuel Iglésias Guerra Dias Rosas 

Presidente 

António Manuel dos Santos Coimbra 

Vice-Presidente 

Delfina Maria Alexandre 

Secretária 

Leonel Fernando Ferreira Gameiro Brandão 

Tesoureiro 

Alexandre Manuel Campos Vieira 

Vogal 

Manuel Joaquim Neves Rodrigues 

Vogal 

Manuel Francisco Serra Bedino 

Vogal 

Pedro Miguel Cerqueira Quaresma 

Vogal 

Rui Álvaro Gomes de Morais Serrão 

Vogal  
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2.  Referencial contabilístico de preparação das demonstrações 
financeiras:  

2.1. As presentes demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de 
acordo com o regime de normalização contabilística para as entidades do setor não 
lucrativo aprovado pelo Decreto-Lei n. 0 36A/2011, de 9 de março, o qual integra o 
Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n. 0 
158/2009, de 13 de julho, alterado pelo Decreto-Lei no 98/2015, de 2 de junho, 
homologado pelo Despacho no 262/2015-XIX do Senhor Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais, de 16 de julho de 2015. O SNC-ESNL é regularizado pelos seguintes 
diplomas: 

• Aviso n. 0 8259/2015, de 29 de julho (Norma Contabilística e de Relato 
Financeiro para a Entidades do Setor Não Lucrativo: NCRF-ESNL); 

• Portaria n. 0 106/2011, de 14 março (Código de contas específico para as 
Entidades do Sector Não Lucrativo: CC-ESNL); 

• Portaria no 218/2015, de 23 de julho (ajustamentos ao Código de contas 
específico para as Entidades do Sector Não Lucrativo: CC-ESNL); 

• Portaria n. 0 220/2015, de 24 de julho (Modelos de demonstrações financeiras 
individuais aplicáveis às entidades do setor não lucrativo). 

 

 

Os normativos acima indicados merecem as consequentes adaptações em função das 
necessidades de relato financeiro. Sempre que o NCRF-ESNL não responda a aspetos 
particulares de transações ou situações são aplicadas supletivamente e pela ordem 
indicada: 

• As Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e Normas 
Interpretativas (NI) do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) 
aprovado pelo Decreto-Lei n. 0 1 58/2009, de 13 de julho, alterado pelo 
Decreto-Lei no 98/2015, de 2 de junho;  as Normas Internacionais de 
Contabilidade (NIC) adotadas ao abrigo do Regulamento n. 0 1606/2002, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho; e  as Normas 
Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respetivas interpretações (SIC e 
IFRIC). 

 

 

2.2. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos 
resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior: 

As quantias relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2018, incluídas nas 
presentes demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas 
em conformidade com Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades 
do Setor Não Lucrativo: NCRF-ESNL. 
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3.  Principais Políticas Contabilísticas 

 

3.1.  Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações 

financeiras 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com o princípio do 
custo histórico. 

 

3.2.  Outras políticas contabilísticas relevantes 

 

3.2.1. Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (data de transição para 
NCRF), encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios 
contabilísticos geralmente aceites em Portugal até àquela data, deduzido das 
amortizações acumuladas e de perdas por imparidade.   

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo 
de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por 
imparidade acumuladas.   

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para 
serem utilizados, pelo método da linha reta (quotas constantes) em conformidade com 
o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.   

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil 
estimada: 

 

 

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem 
resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos 
tangíveis são registadas como gastos do exercício em que ocorrem. 

 

Classe do Ativo Anos vida útil

Equipamento Administrativo 3-10
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3.2.2. Ativos Intangíveis  

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
depreciações. Estes ativos são reconhecidos se for provável que deles advenham 
benefícios económicos futuros para a Empresa e se possa medir razoavelmente o seu 
valor. Os gastos internos associados à manutenção e ao desenvolvimento de software 
são registados na demonstração de resultados quando incorridos, exceto na situação 
em que estes gastos estejam diretamente associados a projetos para os quais seja 
provável a geração de benefícios económicos futuros para a empresa. Nestas situações 
estes gastos são capitalizados como ativos intangíveis. As depreciações são calculadas, 
após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da 
linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de 
bens. 

 

3.2.3. Instrumentos financeiros 

• Dívidas de terceiros 

As dívidas de terceiros são registadas pelo seu valor nominal e apresentadas no 
balanço deduzidas de eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na rubrica 
"Imparidade de dívidas a receber (perdas/ reversões)", de forma a refletir o seu valor 
realizável líquido. 

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que 
indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo 
em dívida não será recebido. Para tal, a Entidade tem em consideração informação de 
mercado que demonstre que o cliente está em incumprimento das suas 
responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não 
recebidos. 

As perdas por imparidade reconhecidas correspondem à diferença entre o montante 
escriturado do saldo a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros 
estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial que, nos casos em que se 
perspetive um recebimento num prazo inferior a um ano, é considerada nula. 

• Financiamentos 

Os financiamentos são registados no passivo pelo seu valor nominal, deduzido dos 
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão desses passivos. Os 
encargos financeiros são calculados de acordo com a taxa de juro efetiva e 
contabilizados na demonstração dos resultados do período de acordo com o regime 
de acréscimo. A parcela do juro efetivo relativa a comissões com a emissão de 
empréstimos é adicionada ao valor contabilístico dos financiamentos caso não sejam 
liquidados durante o período. 
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Sempre que existe direito de cumprimento obrigatório de compensar ativos e passivos 
e a Direção pretenda liquidar, numa base líquida, ou realizar a ativo a liquidar 
simultaneamente o passivo, os mesmos são compensados, e apresentados no balanço 
pelo seu montante líquido. 

• Fornecedores e dívidas a terceiros 

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros que não vencem juros são registadas 
pelo seu valor nominal. 

• Passivos financeiros e instrumentos de capital próprio 

Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são classificados de 
acordo com a substância contratual da transação, independentemente da forma legal 
que assumem. 

Um instrumento financeiro é classificado como um passivo financeiro quando existe 
uma obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de 
dinheiro ou outro ativo financeiro, independentemente da sua forma legal. Os 
passivos financeiros são registados inicialmente pelo seu justo valor, deduzido dos 
custos de transação incorridos, e subsequentemente ao custo amortizado, com base 
no método da taxa efetiva. 

Um instrumento financeiro é classificado como instrumento de capital quando não 
existe uma obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de 
dinheiro ou outro ativo financeiro, independentemente da sua forma legal, 
evidenciando um interesse residual nos ativos de uma entidade após a dedução de 
todos os seus passivos. 

As distribuições efetuadas por conta de instrumentos de capital são deduzidas ao 
capital próprio como dividendos quando declaradas. 

• Letras e cheques descontados 

A Entidade não reconhece ativos financeiros nas suas demonstrações financeiras, 
unicamente quando o direito contratual aos fluxos de caixa inerentes a tais ativos já 
tiver expirado, ou quando a Entidade transfere substancialmente todos os riscos e 
benefícios inerentes a posse de tais ativos para uma terceira entidade, Se a Entidade 
retiver substancialmente os riscos e benefícios inerentes à posse de tais ativos, 
continua a reconhecer nas suas demonstrações financeiras os mesmos, registando no 
passivo na rubrica "Financiamentos Obtidos" a contrapartida monetária pelos ativos 
cedidos. 

Consequentemente, os saldos de clientes titulados por letras e cheques descontados 
e não vencidos à data de cada balanço são reconhecidos nas demonstrações 
financeiras da Entidade, no Passivo, até ao momento do seu recebimento. 
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3.2.4. Caixa e  equivalentes  de caixa 

Os montantes incluídos na rubrica "Caixa e equivalentes do caixa" correspondem aos 
valores de caixa, depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de 
tesouraria, vencíveis a menos de três meses, e que possam ser imediatamente 
mobilizáveis sem risco significativo de alteração de valor. 

Ao nível da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica "Caixa e equivalentes de 
caixa" compreende também os descobertos bancários, incluídos na rubrica do passivo 
corrente "Financiamentos obtidos". 

 

3.2.5. Provisões,  Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou 
implícita) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa 
obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser 
razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada balanço e são 
ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. As provisões para custos 
de reestruturação são reconhecidas sempre que exista um plano formal e detalhado 
de reestruturação e que o mesmo tenha sido comunicado às partes envolvidas. 

Os passivos contingentes são definidos pela Entidade como: 

obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência 
somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos 
futuros, incertos e não totalmente sob o controlo da entidade; ou 

obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados, mas que não são 
reconhecidas porque não é provável que um exfluxo de recursos que incorpore 
benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação ou a quantia da 
obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. 

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros 
esperados que darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos 
para a Entidade. A Entidade não reconhece ativos contingentes nas suas 
demonstrações financeiras, mas apenas procede à sua divulgação se considerar que os 
benefícios económicos que daí poderão resultar para a Entidade forem prováveis. 
Quando a realização do proveito for virtualmente certa, então o ativo não é 
contingente e o reconhecimento é apropriado.  

Periodização económica 

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem 
independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de 
acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes 
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receitas e despesas são registadas nas rubricas "Outros créditos a receber e outras 
dívidas a pagar" ou "Diferimentos"  

Impostos sobre o rendimento do período  

Os impostos sobre o rendimento registados em resultados, incluem o efeito dos 
impostos correntes e impostos diferidos. O imposto corrente sobre o rendimento é 
calculado com base no resultado tributável (o qual difere do resultado contabilístico) 
da Entidade, de acordo com as regras fiscais aprovadas à data de balanço no local da 
sede da Entidade. 

Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias entre os montantes dos 
ativos e passivos relevados contabilisticamente e os respetivos montantes para efeitos 
de tributação. 

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados e periodicamente avaliados 
utilizando-se as taxas de tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão 
das diferenças temporárias, não se procedendo ao respetivo desconto. 

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos somente quando for provável que 
lucros tributáveis estarão disponíveis contra os quais as diferenças temporárias 
dedutíveis possam ser utilizadas. Na data de cada balanço, é efetuada uma 
reapreciação das diferenças temporárias subjacentes aos ativos por impostos diferidos 
no sentido de as reconhecer ou ajustar, em função da expectativa atual da sua 
recuperação futura. 

O imposto sobre o rendimento é reconhecido na demonstração dos resultados, exceto 
quando relacionado com itens que sejam movimentados em capitais próprios, facto 
que implica o seu reconhecimento em capitais próprios. 

Os impostos diferidos reconhecidos nos capitais próprios, são reconhecidos em 
resultados, no momento em que forem reconhecidos em resultados os ganhos e 
perdas que lhes deram origem. Em conformidade com o estabelecido no parágrafo 68 
da NCRF 25, a Entidade procede à compensação dos ativos e passivos por impostos 
diferidos sempre que a Entidade: 

• Tiver um direito legalmente executável de compensar ativos por 
impostos correntes conta passivos por impostos correntes; e 

• Os ativos por impostos diferidos e os passivos por impostos diferidos se 
relacionarem com impostos sobre o rendimento lançados pela mesma 
autoridade fiscal sobre a mesma entidade tributável. 
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3.2.6. Subsídio governamentais ou de outras entidades públicas 

Os subsídios recebidos no âmbito de programas de formação profissional ou subsídios 
à exploração, são registados na rubrica "Subsídios à Exploração" da demonstração dos 
resultados do período em que estes programas são realizados, independentemente da 
data do seu recebimento, a não ser que se torne recebível num período posterior, 
onde será rendimento do período em que se tornar recebível. 

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para financiamento são registados no balanço 
como "Outras variações no capital próprio", e reconhecidos na demonstração dos 
resultados proporcionalmente às reintegrações dos ativos subsidiados. 

 

3.2.7. Rédito  

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido na demonstração dos 
resultados quando: 

• são transferidos para a comprador os riscos e vantagens significativos da 
propriedade dos bens, 

• não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente 
associado com a posse ou o controlo efetivo dos bens vendidos, 

 

• a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada, 

• seja provável que os benefícios económicos associados com as transações 

fluam para o Grupo e 

• os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser 

fiavelmente mensurados.  

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros gastos inerentes 
à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber. 

 

3.2.8 Eventos subsequentes 

 

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou 
informações adicionais sobre condições que existiam à data do balanço 
("acontecimentos que dão lugar a ajustamentos") são refletidos nas demonstrações 
financeiras da Entidade. Os eventos após a data do balanço que sejam indicativos de 
condições que surgiram após a data do balanço ("acontecimentos que não dão lugar a 
ajustamentos"), quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações 
financeiras. 
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3.2.9 Julgamentos e estimativas 

 

A preparação das demonstrações financeiras, foi baseada no melhor conhecimento e 
na experiência de eventos passados elou correntes considerando determinados 
pressupostos relativos a eventos futuros. 

As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações 
financeiras dos períodos de doze meses findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
incluem: 

  Vidas úteis dos ativos tangíveis; 

• Registo de provisões e perdas por imparidade; 

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data 
de preparação das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações 
em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas 
nessas estimativas. Alteraç6es a estas estimativas que ocorram posteriormente à data 
das demonstrações financeiras serão corrigidas em resultados, de forma prospetiva, 
conforme disposto na NCRF 4. 

Outras políticas contabilísticas relevantes 

• Fluxos de caixa 

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada de acordo com a NCRF 2, através do 
método direto. A Entidade classifica na rubrica "Caixa e seus equivalentes" os 
investimentos com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de 
alteração de valor é insignificante, incluindo os valores cativos de depósitos a prazo. 

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades 
operacionais, de financiamento e de investimento. As atividades operacionais 
englobam os recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos a 
pessoal e outros relacionados com a atividade operacional. Os fluxos de caixa 
abrangidos nas atividades de investimento incluem, nomeadamente, aquisições e 
alienações de investimentos em empresas participadas e recebimentos e pagamentos 
decorrentes da compra e da venda de ativos fixos. 

Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de financiamento incluem, 
designadamente, os pagamentos e recebimentos referentes a empréstimos obtidos, 
contratos de locação financeira e pagamento de dividendos.  

• Moeda estrangeira 

Todos os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira são convertidos para a 
moeda de apresentação funcional, utilizando-se as cotações oficiais vigentes na data 
de reporte. As diferenças de cambio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas 
diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das transações e aquelas em 
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vigor na data das cobranças, pagamentos ou à data do balanço, são registadas como 
ganhos e perdas na demonstração dos resultados do período. 

As diferenças cambiais associadas a contas receber/pagar cuja maturidade não se 
encontre definida, são registadas na demonstração dos resultados do período quando 
tais contas a receber/pagar forem depreciadas/alienadas/liquidadas. 

 

A 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, não havia ativos e passivos 
expressos em moeda estrangeira. 

Juízos de valor que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas 
contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas 
demonstrações financeiras: 

Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCRF, a Entidade 
utiliza estimativas e pressupostos que afetam a aplicação de políticas e montantes 
reportados. As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados e baseiam-se 
na experiência de eventos passados e outros fatores, incluindo expectativas relativas a 
eventos futuros considerados prováveis face às circunstâncias em que as estimativas 
são baseadas ou resultado de uma informação ou experiência adquirida. 

Principais pressupostos relativos ao futuro 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da 
continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade, 
mantidos de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos 
existentes à data do balanço são considerados na preparação das demonstrações 
financeiras do período. 

 

 

 

 

 



ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

Exercício 2019 

 

 

CLUBE MILLENNIUM BCP - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DOS COLABORADORES DO 
GRUPO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS 

 Contribuinte nº 505 675 340 

13 

4.  Fluxos de caixa 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui 
numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual 
a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de 
descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes.  

O Caixa e seus equivalentes em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 têm a seguinte 
composição: 

 

 

 

5.  Alterações de políticas contabilísticas e  correção de erros  

Foram adotadas algumas normas ou interpretações novas ou revistas durante o 

exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, ocorreram pequenas alterações 

voluntárias de outras políticas contabilísticas, e verificaram-se alterações em 

estimativas contabilísticas. 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, a Empresa ajustou as suas 

demonstrações financeiras por algumas correções de erros materiais de exercícios 

anteriores. 

 

Descrição Conta 31/dez/19 31/dez/18

Caixa

Caixa - Delegação Sul 11101 961,57 200,00

Caixa - Delegação Norte 11102 0,00 273,42

Caixa - Direcção Nacional 11103 200,00 206,28

Total do Caixa 1161,57 679,70

Depósitos à ordem

BCP - Delegação Sul 121301 12 429,93 9 581,90

BCP -Delegação Norte 121302 3 985,23 6 388,92

BCP -Direção Nacional 121303 777 408,04 223 936,90

Galp - 269945375 121304 32 363,61 30 212,77

Repsol - 45446616929 121305 18 069,70 10 345,78

Prio - 45503344081 121306 6 137,99 5 106,59

Extra - 45291477166 121307 0,00 760,70

Total dos Depósitos à ordem 850 394,50 286 333,56

Outros Depósitos 

BCP -Direção Nacional 13101 0,00 400 000,00

0,00 400 000,00

851 556,07 687 013,26

Total dos Outros Depósitos

Total
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6.  Partes relacionadas 

6.1  Identificação e relacionamento com a Empresa-mãe 

Remunerações da pessoal chave da gestão: 

Os órgãos sociais da Entidade não são remunerados. 

Transações entre partes relacionadas: 

• A entidade relaciona-se com as seguintes partes relacionadas: 

Banco Comercial Português 

Ocidental Seguros SA 

Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA 

Médis – Companhia Portuguesa de Produtos de Saúde SA 

 

• Transações e Saldos Pendentes 

No decurso do presente exercício e do exercício anterior, o Clube Millennium BCP 
apresentou as seguintes transações e saldos face a entidades relacionadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partes Relacionadas 31/dez/19 31/dez/18

Banco Comercial Português 400 000,00 400 000,00

Ocidental Seguros SA 7 044,00 7 044,00

Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA 10 844,00 10 844,00

Médis – Companhia Portuguesa de Produtos de Saúde SA 7 112,00 7 112,00

425 000,00 425 000,00

Rendimentos

Total
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7.  Ativos fixos tangíveis 

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, no 
exercício de 2019 e 2018 foi o seguinte: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrenos

Edifícios e 

outras 

construções

Equipamento 

básico

Equipamento 

transporte

Equipamento 

administrativo

Outros activos 

fixos tangiveis

Activos em 

curso
Total

1 de Janeiro de 2019

Custo de aquisição 66 913,00 165 798,40 232 711,40

Depreciações acumuladas -53 627,20 -164 479,08 -218 106,28

Valor líquido 0,00 13 285,80 0,00 0,00 0,00 1 319,32 0,00 14 605,12

Adições

Alienações

Abates

Transferências

Depreciações(Alienações/Tranf/abates)

Depreciações -1 107,15 -1 237,48 -2 344,63

Valor líquido - Variação do Período 0,00 -1 107,15 0,00 0,00 0,00 -1 237,48 0,00 -2 344,63

31 de Dezembro de 2019

Custo de aquisição

Depreciações acumuladas

Valor líquido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 260,49

Terrenos

Edifícios e 

outras 

construções

Equipamento 

básico

Equipamento 

transporte

Equipamento 

administrativo

Outros activos 

fixos tangiveis

Activos em 

curso
Total

1 de Janeiro de 2018

Custo de aquisição 66 913,00 139 478,80 26 319,60 232 711,40

Depreciações acumuladas -52 520,05 -136 645,03 -23 319,60 -212 484,68

Valor líquido 0,00 14 392,95 0,00 0,00 2 833,77 3 000,00 0,00 20 226,72

Adições 0,00

Alienações 0,00

Abates 0,00

Transferências 0,00

Reclas. para activos não cor. det. p/ venda 0,00

Depreciações(Alienações/Tranf/abates) 0,00

Depreciações -1 107,15 -1 514,45 -2 621,60

Perdas por imparidade

Valor líquido - Variação do Período 0,00 -1 107,15 0,00 0,00 -1 514,45 0,00 0,00 -2 621,60

31 de Dezembro de 2018

Custo de aquisição 0,00 66 913,00 0,00 0,00 139 478,80 26 319,60 0,00 232 711,40

Depreciações acumuladas 0,00 -53 627,20 0,00 0,00 -138 159,48 -26 319,60 0,00 -218 106,28

Valor líquido 0,00 13 285,80 0,00 0,00 1 319,32 0,00 0,00 14 605,12
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8.  Imparidade de Ativos 

A empresa regista uma imparidade pelo valor total de qualquer dívida com mais de 90 
dias de atraso no pagamento se houver uma expectativa razoável de não cobrança. A 
31 de Dezembro de 2019 e 2018 estavam reconhecidas as seguintes imparidades: 

 

 

9.  Rédito 

 

9.1  Políticas contabilísticas adotadas para o  reconhecimento do 
rédito 

A Entidade reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios: 

• Vendas - são reconhecidos nas demonstrações dos resultados quando 

os riscos e benefícios inerentes à posse dos ativos são transferidos para 

o comprador, quando deixa de existir um envolvimento continuado de 

gestão com grau geralmente associado com a posse, quando o 

montante dos réditos possa ser razoavelmente quantificado, quando 

seja provável que os benefícios económicos associados com a 

transação fluam para a entidade e quando os custos incorridos ou a 

serem incorridos referentes à transação passam ser fiavelmente 

mensurados. 

• Prestações de serviços - são reconhecidos na demonstração dos 

resultados com referência à fase de acabamento da prestação de 

serviços à data do balanço. 

• Juros - são reconhecidos utilizando o método do juro efetivo. 

• Royalties - são reconhecidos segundo o regime de acréscimo de acordo 

com a substância do acordo relevante.  

• Dividendos – são reconhecidos a partir do momento em que se 

estabelece o direito do sócio receber o pagamento. 

 

31/dez/19 Aumentos Reversões Utilizações 31/dez/18

Sócios 0,00 0,00 0,00 0,00 2 968,13

Outros Devedores 0,00 0,00 80,00 0,00 2 237,75

Quotas 42,00 42,00 0,00 0,00 0,00

Galp 615,69 615,69 0,00 0,00 0,00

Repsol 110,29 110,29 0,00 0,00 0,00

767,98 767,98 80,00 0,00 5 205,88Total 

Classe de Ativos
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9.2  O rédito reconhecido no exercício  findo a 31 de Dezembro de 2019 
e 2018, apresenta a seguinte decomposição:  

 

 

 

10.  Contabilização dos subsídios do governo e divulgação de apoios do 
Governo 

Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo com o justo valor quando 

existe uma  garantia razoável que irão ser recebidos e que a Entidade cumprirá as 

condições exigidas para a sua concessão. 

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e 

intangíveis são inicialmente reconhecidos nos capitais próprios, sendo 

posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados numa base 

sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para 

balanceá-los com os gastos relacionados. No caso do subsídio estar relacionado 

com ativos não depreciáveis e intangíveis com vida útil indefinida, são mantidos 

nos capitais próprios, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar 

qualquer perda por imparidade. 

Os subsídios do Governo reembolsáveis são contabilizados como Passivos. 

Os subsídios relacionados com rendimentos (por exemplo, para assegurar uma 

rentabilidade mínima ou compensar deficits de exploração) são reconhecidos como 

rendimentos do próprio exercício, exceto nos casos em que se destinem a financiar 

deficits de exploração de exercícios futuros, caso em que imputam aos referidos 

exercícios. 

A entidade não obteve quaisquer subsídios ou apoios do Governo. 

 

 

31/dez/19 31/dez/18

Venda de bens -                           1 608,70                

Prestações de serviços -Quotas 137 370,00             143 352,00           

Prestações de serviços -Atividades 340,00                     298 827,51           

Outros Rendimentos 9 042,61                 5 170,61                

Juros 413,33                     1 217,59                

Subsidios 430 838,86             430 669,12           

Total 578 004,80             880 845,53           
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11.  Diferenças de câmbio reconhecidas nos resultados 

Não ocorreram operações relacionadas com moeda estrangeira no presente 

período. 

 

12.  Acontecimentos após a data do balanço  

• Autorização para emissão 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Direção no dia vinte e oito de 
maio de 2020. No entanto, os associados poderão em Assembleia Geral não aprovar as 
presentes demonstrações e solicitar alterações. 

• Atualização da divulgação acerca das condições à data do balanço 

Entre a data do balanço e a data da autorização para emissão das demonstrações 

financeiras não foram recebidas quaisquer informações acerca de condições que 

existiam à data de Balanço, pelo que não foram efetuados ajustamentos das 

quantias reconhecidas nas presentes demonstrações financeiras. 

 

13.  Impostos sobre o rendimento 

 

13.1 Principais componentes de gastos/rendimentos de impostos 

A Entidade está isenta de impostos no que concerne à atividade desportiva. Porém 
nas demais está sujeita a tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC) à taxa de 21%. 

Nos termos do artigo 880 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas, a Entidade encontra-se sujeita adicionalmente a tributação autónoma 
sobre um conjunto de encargos às taxas previstas no artigo mencionado. 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão 
e correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos 
(dez para a segurança social até 2001 , inclusive, e cinco a partir de 2002), exceto 
quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, 
ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, 
dependendo das circunstâncias, os prazos são alongados ou suspensos. 
Deste modo, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2016 a 2019 poderão 
ainda ser sujeitas a revisão.  
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A Direção entende que eventuais correções resultantes de revisões/inspeções por 
parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito 
significativo nas demonstrações financeiras anexas. 

Os impostos sobre o rendimento reconhecidos nas demonstrações de resultados dos 
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 são detalhados como se segue: 

 

 

14.  Instrumentos financeiros 

A Entidade classifica os instrumentos financeiros nas categorias apresentadas e 
reconciliadas com o Balanço. 

• Empréstimos e contas a receber 

Os empréstimos e contas a receber são classificados como ativos correntes, exceto 
nos casos em que a maturidade é superior a 12 meses da data do balanço, os quais 
se classificam como não correntes. 

• Clientes e outras dívidas de terceiros 

As dívidas de Clientes e as outras dívidas de terceiros quando não vencem juros são 
registadas pelo seu valor nominal e apresentadas no balanço deduzidas de 
eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na rubrica Perdas por imparidade 
em contas a receber, por forma a refletir o seu valor realizável líquido. Estas 
rubricas, quando correntes, não incluem juros por não se considerar material o 
impacto do desconto para o momento atual. 

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que 
indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do 
saldo em dívida não será recebido. Para tal, a Entidade tem em consideração 
informação de mercado que demonstre que: 

a contraparte apresenta dificuldades financeiras significativas; 

se verifiquem atrasos significativos nos pagamentos por parte da 
contraparte; 

Descrição 31/dez/19 31/dez/18

Colecta -                           255,69                  

Derrama - sobre o lucro tributável -                           -                        

Tributações Autónomas 467,09                    -                        

 Imposto Corrente:                       467,09                      255,69  

 Imposto Diferidos: -                           -                        

Imposto sobre o rendimento do período 467,09                    255,69                  
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se torna provável que o devedor vá entrar em liquidação ou reestruturação 
financeira. 

As perdas por imparidade reconhecidas correspondem à diferença entre o 
montante registado do saldo a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa 
futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial que, nos casos em que 
se perspetive um recebimento num prazo inferior a um ano, é considerada nula. 

• Classificação de capital próprio ou passivo 

Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são classificados de 
acordo com a substância contratual independentemente da forma legal que 
assumem. 

• Passivos remunerados 

Os passivos remunerados são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de 
custos de transação incorridos sendo subsequentemente apresentados ao custo 
amortizado. A diferença entre os recebimentos (líquidos de custos de transação) e 
o valor do reembolso é reconhecido na demonstração de resultados ao longo do 
período da dívida, utilizando o método da taxa de juro efetiva. 

• Letras e cheques descontados 

Os saldos a receber de clientes titulados por letras e cheques descontados e não 
vencidos à data de balanço são reconhecidos no balanço até ao momento do 
recebimento dos mesmos. 

• Fornecedores e outras dívidas a terceiros 

Os Fornecedores e outras dívidas a terceiros são classificados como passivos 
correntes, exceto nos casos em que a maturidade é superior a 12 meses após a 
data do balanço, os quais se classificam como não correntes.  

• Caixa e equivalentes de caixa 

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem 
aos valores de caixa, depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de 
tesouraria, vencíveis a menos de três meses, e que possam ser imediatamente 
mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor. 
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14.1 Clientes,  Fornecedores,  Outras contas a receber e a pagar,  
Pessoal 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, as rubricas de Clientes, Fornecedores, Outros 
Créditos a receber e Outras Dívidas a pagar apresentavam a seguinte decomposição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrente Não Corrente Corrente Não Corrente

Ativos

Clientes 170,00 1 250,00

Adiantamento a Fornecedores 14 740,47 62 938,83

Outros Créditos a Receber

Devedores por Acréscimos de rendimentos 32 422,78 29 709,46

Outros Devedores 92 986,04 210 275,37

Pessoal

Total do Ativo 140 319,29 0,00 304 173,66 0,00

Passivos

Fornecedores 272 610,53 92 350,41

Adiantamento de Clientes

Outras dívidas a pagar

Credores por acréscimos de remunerações 16 644,72 12 870,00

Credores por outros acréscimos de gastos 12 249,19 115 991,29

Outros credores 47 344,15 91 632,33

Total do Passivo 348 848,59 0,00 312 844,03 0,00

Clientes, Fornecedores, Outros Créditos a 

Receber, Outras Dívidas a Pagar

31/dez/19 31/dez/18
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14.2 Estado e Outros Entes Públicos  

 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica de Estado e Outros entes públicos 
apresentava a seguinte decomposição:  

 

 

 
 

14.3 Custo das Existências Vendidas e Matérias Consumidas 
 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica de Custo das Existências Vendidas e 
Matérias Consumidas apresentava a seguinte decomposição: 
 

 

 

 

 

31/dez/19 31/dez/18

Activo

   Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC) -                        48,71               

   Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 974,83             505,04             

   Segurança Social

974,83             553,75             

Passivo

   Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC) 363,76             

   Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 324,91             

   Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS) 2 686,65         2 201,40         

   Segurança Social 2 688,24         

   Outros impostos e taxas

5 738,65         2 526,31         

31/dez/19 31/dez/18

Existência Inical 42 137,80       47 462,17       

Compras 5 178,13         947,10             

Regularização Existências 

Existência Final (47 315,93)      (42 137,80)      

-                        6 271,47         

31/dez/19 31/dez/18

Existência Final 

Mercadorias 67 215,93       62 037,80       

Perdas por Imparidade (19 900,00)      (19 900,00)      

47 315,93       42 137,80       
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14.4 Diferimentos 

 

 

 

14.5 Caixa e  Depósitos bancários 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica de Caixa e Depósitos bancários 
apresentava a seguinte decomposição: 

 

 

 

 

14.6 Fundos Patrimoniais  
 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de Capital Próprio apresentava a 
seguinte decomposição: 

 

 

A Direção propõe que o resultado líquido do período no valor de 14.876,82€ ( catorze 
mil oitocentos e setenta e seis euros e oitenta e dois cêntimos) sejam transferidos na 
sua totalidade para Resultados Transitados. 

 

 

 

31/dez/19 31/dez/18

Activo

   Seguro Saúde 1 261,50         -                   

   Outros gastos a reconhecer 55,84               400,00             

1 317,34         400,00             

31/dez/19 31/dez/18

Activo

   Caixa 1 161,57         679,70             

   Depósitos bancários 850 394,50     286 333,56     

Outros depósitos bancários -                        400 000,00     

851 556,07     687 013,26     

31/dez/19 31/dez/18

Fundos 700 000,00 700 000,00

Reservas 582,00 582,00

Resultados Transitados -31 042,58 -64 609,18

Resultado Líquido 14 876,82 33 566,60

684 416,24 669 539,42
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15.  Benefícios dos empregados 

 

15.1 Número médio de pessoas ao serviço 

 

 

 

15.2 Gastos com o pessoal 

 

A 31 de Dezembro de 2019 e 2018, os gastos com o pessoal discriminam-se como 
segue: 

 

 

 

16.  Outras informações 

 

16.1 Fornecimentos e Serviços Externos 

 

 

 

Número médio de pessoas ao serviço 2019 2018

Pessoal 5 5

Gastos com Pessoal 31/dez/19 31/dez/18

Remuneração Pessoal 112 919,55 88 843,54

Encargos Pessoal 21 479,50 16 336,27

Indemnizações 0,00 0,00

Outros gastos com o pessoal 45 496,22 7 785,39

179 895,27 112 965,20

31/dez/19 31/dez/18

Subcontratos -                        7 101,30         

Serviços  Especializados 163 028,98     204 420,65     

Materiais 50 813,31       49 657,00       

Energia e Fluidos 3 040,86         6 324,50         

Deslocações, Estadas e Transportes 59 995,29       72 500,12       

Serviços Diversos 114 169,85     363 967,55     

391 048,29     703 971,12     
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16.2 Outros gastos 

 

 

 

 

16.3 Outros Rendimentos  

 

 

17. Divulgações exigidas por diplomas legais  

Dando cumprimento ao estipulado na legislação a Direção informa que a Entidade não 
tem quaisquer dividas ao Estado e à Segurança Social. 

Não é do conhecimento da Direção a existência de quaisquer processos em 
contencioso contra a entidade. 

 

 

 

 

 

 

31/dez/19 31/dez/18

Impostos 2 412,66         -                        

   Correcções Exercicios Anteriores 887,72             75,00               

Donativos 11 901,83       12 084,00       

Quotizações 180,00             9 094,46         

Outros não especificados 26 095,99       20,39               

41 478,20       21 273,85       

31/dez/19 31/dez/19

Juros 3,78                 -                   

3,78                 -                        

31/dez/19 31/dez/18

Rend.Suplementares 16 465,39       -                   

   Correcções Exercicios Anteriores 5 730,22         -                   

Juros Obtidos 413,33             1 217,59         

   Outros não especificados 39 724,26       5 170,61         

62 333,20       6 388,20         
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Parecer do Conselho Fiscal         
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Proposta de Aplicação de Resultados

Considerando o previsto no artigo nº 294º do Código das Sociedades Comerciais, propõe-se a aplicação do resultado

Líquido Positivo de 2019, no valor de 15.343,91 Euros, em Resultados Transitados.

Lisboa, 28 de maio de 2020

Proposta de Aplicação de Resultados
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A Direção do Clube Millennium bcp – Associação Cultural e Desportiva dos Colaboradores do Grupo Banco Comercial

Português, deixa uma palavra de apreço e de agradecimento:

- A todos os Associados, razão da sua existência;

- A todos os Colaboradores que operacionalizam e tornam possível a atividade da Associação;

- A todos os Diretores das Delegações Regionais Norte e Sul que, com esforço e empenho, asseguram a coordenação

das atividades e modalidades desenvolvidas pela Associação;

- A todos os Seccionistas que coordenam e gerem o plano de ações das várias atividades e modalidades;

- A todos os Dinamizadores Regionais e Co–dinamizadores Regionais que asseguram e suportam as atividades mais

relevantes na sua zona geográfica.

- A todos os Parceiros comerciais com os quais são estabelecidos protocolos, com benefícios que são geradores de

satisfação para todos os Associados;

- Ao Millennium bcp, à Ocidental Seguros S.A, Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros Vida S.A., à Médis –

Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde S.A. e ao ActivoBank, que dotam materialmente a Associação com os

meios para que possa concretizar a sua atividade;

- Ao Conselho Fiscal pelo acompanhamento da atividade da Associação e pelo apoio inestimável à Direção;

- À Assembleia Geral pelo trabalho desenvolvido no ano de 2019.

Lisboa, 28 de maio de 2020

Agradecimentos                        



ERRATA

No Relatório e Contas 2019 na página 136, “ Proposta de Aplicação de Resultados “ onde se lê “ … no valor

de 15 343,91 Euros, …” deve ler-se “ …no valor de 14 876, 82 Euros, …”. -----------------------------------------



Viva mais o Tempo Livre!

Estamos Juntos!




