ASSEMBLEIA GERAL DO CLUBE MILLENNIUM BCP
26 de fevereiro de 2021
PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 2 DA ORDEM DE TRABALHOS

CONSIDERANDO:
O envolvimento e o apoio prestado ao Clube, sob as mais variadas formas, e nas suas várias
vertentes, a Direção do Clube submete à Assembleia Geral, nos termos do n.º 4 do art.4.º dos
estatutos, a atribuição da qualidade de Associado Honorário a:
1. Embaixador António Vítor Martins Monteiro, Presidente do Conselho de
Administração do Banco Comercial Português, S.A. entre 28 de fevereiro de 2012 e 30
de maio de 2018, atual Presidente do Conselho de Administração da Fundação
Millennium bcp, pela atenção sempre dispensada às necessidades financeiras do Clube e
por, com esse contributo, ter permitido a manutenção de uma atividade diversificada,
regular e com alto nível de satisfação por parte dos Associados do Clube, contribuindo,
assim, para o desenvolvimento de uma ação social e cultural com impacto interno no
grupo BCP e na comunidade em geral.
2. Dr. Nuno Manuel da Silva Amado, Vice-Presidente do Conselho de Administração e
Presidente da Comissão Executiva do Banco Comercial Português, S.A., entre 12 de
março de 2012 e 30 de maio de 2018, atualmente Presidente do Conselho de
Administração daquele Banco, pela atenção sempre dispensada às necessidades
financeiras do Clube e por, com esse contributo, ter permitido a manutenção de uma
atividade diversificada, regular e com alto nível de satisfação por parte dos Associados
do Clube, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de uma ação social e cultural
com impacto interno no grupo BCP e na comunidade em geral.
3.

Dr. Miguel Maya Dias Pinheiro, Vogal do Conselho de Administração e VicePresidente da Comissão Executiva do Banco Comercial Português, S.A., entre 11 de
maio de 2015 e 30 de maio de 2018, atualmente Presidente da Comissão Executiva
daquele Banco, pela atenção sempre dispensada às necessidades financeiras do Clube e
por, com esse contributo, ter permitido a manutenção de uma atividade diversificada,
regular e com alto nível de satisfação por parte dos Associados do Clube, contribuindo,
assim, para o desenvolvimento de uma ação social e cultural com impacto interno no
grupo BCP e na comunidade em geral.

4. Dr. José Manuel de Castro Sousa Miranda, primeiro Presidente do Clube Millennium
bcp, tendo sido mandatado na condução dos destinos do Clube entre os anos de 2001 e
2012.
Coube-lhe a complexa missão de pensar e liderar o planeamento, organização e
estruturação das bases fundacionais do Clube Millennium bcp com o objetivo de corporizar
muitas das expectativas e anseios de milhares de colaboradores provenientes dum conjunto
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de entidades fusionadas pelo Banco Comercial Português entre 1995 e 2000,
nomeadamente, dos extintos Clubes Desportivos do Banco Atlântico, do Banco Mello, da
Bonança Seguros e do Banco Pinto & Sotto Mayor (Centro, Sul e Ilhas).
Ao longo desse período conseguiu concretizar a tarefa maior de unir os interesses
distintivos provenientes das culturas de cada uma daquelas instituições, tendo promovido
um conjunto significativo de ações de inclusão e miscigenação das anteriores estruturas, ao
mesmo tempo que implementava quase uma centena de atividades recreativas, culturais e
desportivas sob uma mesma identidade, um mesmo carisma, uma mesma bandeira e uma
mesma cor, criando as condições identitárias que consolidadas no tempo, transformaram o
Clube numa força viva e reconhecida universalmente pela sua personalidade do seu
coletivo e pela força da imagem e do mérito das suas realizações e conquistas.
Se hoje vestimos orgulhosamente uma mesma camisola, devemo-lo à excelência e sucesso
da sua direção ao leme do Clube nesses anos.
5. António Leitão (a título póstumo), Maestro do Coral Ensaio do Grupo Desportivo e
Cultural do BPA, desde a sua constituição em maio de 1974 até 2018, quando teve que
interromper funções como responsável musical, então Coro Millennium bcp a partir de
2002. António Leitão foi durante 44 anos o motor dentro do Clube de uma atividade
musical nacional e internacional, consequência do seu curriculum pessoal que lhe abria
portas em qualquer lugar.
O Coro transformou-se, através dos seus concertos, no embaixador do Clube e do Banco
junto de comunidades no Continente e Ilhas onde realizou 762 atuações e de emigrantes na
Europa - Alemanha, Espanha, França, Itália, Luxemburgo e Suíça - onde 62 espetáculos se
realizaram.
Para além deste relevante papel de divulgação de música nacional, o Coro participou
também em festivais internacionais onde deu a conhecer a música portuguesa, tendo,
inclusive, gravado um CD de música antiga portuguesa (para a comemoração dos 500 anos
dos Descobrimentos) e editado quatro vários livros temáticos.
A qualidade demonstrada levou a que o Coro participasse em concertos com a colaboração
de outros músicos de relevo, como o organista Antoine Sibertan-Blanc e a banda Sinfónica
da PSP.
Pelo valor, empenho, dedicação dada ao Coro e ao Clube, é proposta a sua adesão como
Sócio Honorário, se bem que a título póstumo.

Lisboa, 25 de janeiro de 2021
P’LA DIREÇÃO

________________________
Isabel Maria Santos Raposo

2

