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RELATÓRIO & CONTAS 2011 

 

Na observância das normas estatutárias, mencionam-se sucintamente os mais relevantes 
factos ocorridos em 2011. 
 
A atividade do Clube manteve-se a níveis elevados no plano cultural, desportivo e de lazer, 
atingindo 631 eventos, em 74 modalidades, com a participação de cerca de 25.400 
participantes, embora este número se situe cerca de 8% abaixo dos do ano transato, devido à 
redução significativa da comparticipação do Banco. 
 
Foram criadas novas Secções no Desporto: Canoagem Norte, Bowling e as sub-categorias 
"Arma de Caça" em Tiro e Dança de Salão na Cultura. 
 
Nos Benefícios, foram criadas as seguintes sub-categorias: "Talhos" em Alimentação; 
"Numismática" em Diversos; "Serviços" em Alimentação, tendo-se celebrado/renovado mais 
de 100 protocolos de cooperação com empresas de todas as áreas da atividade económica. 
 
O Circo de Natal continua a ser o evento que congrega mais associados de todas as idades, 
especialmente filhos e netos, com mais de 19.000 participantes. 
 
Na área desportiva, dois eventos relacionados com a modalidade do Futsal congregaram a 
maior realização desportiva do Clube, com mais de 500 participantes: V Campeonato Nacional 
e a I Taça Nacional. 
 
Na área cultural, deve destacar-se a peça “Modernices”, representada pelo MilCenas. 
 
No lazer, 21 propostas de viagens fizeram parte do leque de escolha dos nossos associados 
que participaram em grande número, tendo, em algumas dessas viagens, de se alargar o 
número de vagas para acolhermos mais participantes. 
 
No Clube Solidário, o número de apelos chegados ao Clube, através dos nossos associados, 
para apoio às diversas instituições de solidariedade aumentaram e cremos que os resultados 
são significativos. 
 
Foram editados três números da MillNews, com destaques especiais  para a área do 
Desporto, tendo-se aumentado o número de páginas com notícias e fotos em especial nesta 
área. 
 
CONTABILIDADE  

O outsourcing garante a responsabilidade técnica pela área contabilística e fiscal, 
nomeadamente, na observância do Sistema de Normalização Contabilística que o Clube 
respeita, bem como na informação periódica (balancetes, extratos de contas-correntes, mapas 
de exploração, balanço e demonstração de resultados). 
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Com a centralização da contabilidade em Lisboa, assegura-se o tratamento dos processos 
das três áreas (nacional, norte e sul ) em modelo único, e, por essa via, melhora-se o controlo 
orçamental e acelera-se o pagamento dos processos. 

 
SITE 
 
2011 foi o ano da consolidação do site no novo fornecedor, em que grande parte do tempo 
gasto foi para validar e afinar procedimentos. 
O grande desenvolvimento foi a construção de um módulo, através do qual vai ser possível 
aos sócios votarem nos atos eleitorais. Este módulo fica disponível no back-office e é ativado 
pelo Clube quando necessário.  
 
Neste ano, o site registou mais de 132.541 entradas, o que corresponde a uma média diária 
de 363 visitas, ou seja, menos 52% do que em 2010 (275.127); com 1.449.528 páginas 
visitadas, menos 51% do que em 2010 (2.938.984); e cerca de 18.818  inscrições on-line 
(20.900  em 2010), nas diferentes áreas de Lazer, Cultura e Desporto.  
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
O quadro de Pessoal era, no fim do ano, o seguinte: 
 

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

 
e avençados: 
 

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

 
Coordenador Nacional da Área Administrativa: 
 

- Mário Henrique Rodrigues. 
 
 
A Colaboradora Leonor Teixeira reformou-se em Julho de 2011. 
 
O número de sócios no final do ano atingiu 38.558, sendo 13.318 efetivos. 
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CONTAS 

 

A solvabilidade do Clube continua confortável, com o Capital Próprio e os Depósitos e Caixa a 

aumentarem 8 pontos percentuais em relação a 2.010, representando, respetivamente, 83% e 

69% do Ativo Total. 

Por outro lado, cerca de 80% do montante de Fornecedores refere-se aos protocolos 

negociados com Health Clubs, com a devida correspondência em Devedores. 

O valor das imparidades (€ 44.922,89) cobre bem toda a rubrica de Devedores, incluindo as 

dívidas em Contencioso provenientes do ex-GDI (€ 31.979,42). 

O investimento nos eventos das áreas cultural e desportiva cifra-se, respectivamente, em € 

799.788,97 e € 364.714,08. 

O Ativo Fixo Bruto monta a € 221.214,54 e encontra-se reintegrado a 85%. 

O total dos Encargos com Pessoal atinge € 115.296,04, valor em linha com o do ano anterior. 

As Reintegrações do exercício representam € 10.615,91. 

Não é possível o Clube recuperar o valor do IVA suportado nas despesas, o qual ronda os € 

100.000,00 anuais, por se encontrar no regime de isenção. 

A facturação do Cartão Galp Frota ascende a € 3.506.755,91, montante superior em 2,6% ao 

do ano anterior.  

As dívidas incobráveis representam € 464,18. 

Quanto ao resultado do exercício, a leitura do quadro mostra claramente que o seu valor se 

deve à redução da comparticipação do Banco em € 200.000,00, verificada entre 2.010 e 

2.011.  

Esta situação deve constituir um alerta, porque, a manter-se, afetará o desenvolvimento das 

atividades mais importantes do Clube (Festa de Natal, por exemplo), e poderá mesmo vir a 

pôr em causa a sua própria existência. 

Agradece-se ao CAE a dotação atribuída ao Clube, não obstante a questão apontada. 

 

Lisboa, 10 de Fevereiro de 2 012 
 

           A Direção 
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BALANÇO 

Balanço em 31 de Dezembro                                      Unidade: €    

DATAS 

RUBRICAS 2.011 2.010 
      

ACTIVO     
Activo não Corrente     
Activos Fixos Tangíveis (1) 32.725,31 41.469,56
Outros Activos Financeiros   0,00

Sub-Total 32.725,31 41.469,56
      
Activo Corrente     
Inventários  122.553,51 95.156,93
Adiantamentos a Fornecedores   0,00
Estado e Outros Entes Públicos 1.267,28 836,79
Outras contas a Receber 73.072,27 253.678,37
Diferimentos 0,00 18,89
Caixa e Depósitos Bancários 502.003,27 603.384,96

Sub-Total 698.896,33 953.075,94
Total do Activo 731.621,64 994.545,50

    
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO     

Capital Próprio     
Capital Realizado 700.000,00 660.619,84
Reservas Legais   0,00
Outras Reservas 582,00 582,00
Resultados Transitados 10.991,70 79.448,79
      
Resultado Líquido do Período -102.384,49 1.488,71

Total do Capital Próprio 609.189,21 742.139,34
      
Passivo     
Passivo não Corrente     
Provisões 2.500,00 2.500,00
Outras Contas a Pagar   0,00

Sub-Total 2.500,00 2.500,00
      
Passivo Corrente     
Fornecedores 61.794,57 185.847,46
Adiantamentos de Clientes   0,00
Estado e Outros Entes Públicos 4.312,02 3.809,24
Outras Contas a Pagar 53.825,84 60.249,46

Sub-Total 119.932,43 249.906,16
Total do Passivo 122.432,43 252.406,16

Total do Capital Próprio e do Passivo 731.621,64 994.545,50

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

1) Valor liquido 
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 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS                                                                                                         

 

Demonstração de Resultados em 31 de Dezembro                                                    Unidade: €     

DATAS 

RENDIMENTOS E GASTOS 2.011 2.010 

      
Vendas e Serviços Prestados 806,00 1.213,00
Subsídios à Exploração 600.000,00 800.000,00
Ganhos / Perdas Imputados de Subsidiárias, associadas e emp. conj   0,00
Variação nos Inventários da Produção   0,00
Trabalhos para a Própria Entidade   0,00
Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas -641,35 -1.179,85
Fornecimento e Serviços Externos -707.070,26 -814.822,13
Gastos com o Pessoal -115.296,04 -115.140,99
Imparidade de Inventários (perdas / reversões) 3.433,95 0,00
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas / reversões) 12.188,40 7.549,17
Provisões (aumentos / reduções)   0,00
Imparidade de Activos não Depreciáveis / Amortizáveis (perdas / reversões)   0,00
Aumentos / Reduções de Justo Valor   0,00
Outros Rendimentos e Ganhos 188.236,34 220.811,10
Outros Ganhos e Perdas -79.320,22 -85.018,79

     

Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos -97.663,18 13.411,51

      
Gastos / Reversões de Depreciação e de Amortização -10.615,91 -15.778,85
Imparidade de Activos Depreciáveis / Amortizações (perdas / reversões)   0,00
      

Resultado Operacional, antes de gastos de Financiamento e Impostos -108.279,09 -2.367,34

      
Juros e Rendimentos Similares Obtidos 5.894,60 4.019,12
Juros e Gastos Similares Suportados 0,00 -163,07
      

Resultado Antes de Impostos -102.384,49 1.488,71

     
Imposto Sobre o Rendimento do Período 0,00 0,00
      

Resultado Líquido do Período -102.384,49 1.488,71
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SECCIONISTAS 

   

Administrativa / 

Financeira 
Administrativa José Sousa Miranda 

Administrativa / 

Financeira 
Informática Nuno Alves 

Cultural Act. Culturais Diversas 
Francisco Zuzarte / José Sousa 

Miranda 

Cultural Coro 
Carlos Mega/Firmino Matos/José 

Teixeira 

Cultural Curso Introdução à Arte Sousa Miranda 

Cultural Cursos de Informática Sousa Miranda 

Cultural 
Cursos de Linguas - espanhol 

e inglês 
Sousa Miranda 

Cultural Dança Cristina Gonçalves 

Cultural Escola MilPautas Rogério Waldemar 

Cultural Fotografia Laurindo Almeida 

Cultural Joalharia Isabel Oliveira / Maria Áurea Martins 

Cultural MilCenas Ruaz Ramos 

Cultural MilCordas Rogério Waldemar 

Cultural MilFados António Queiroz 

Cultural MilRaízes Iva Vieira 

Cultural Recreativa 
Francisco Zuzarte / José Sousa 

Miranda 

Cultural Visitas Guiadas José Pereira 

Cultural / Desportiva Açores - Dinamizador Rui Branco 

Cultural / Desportiva Leiria - Dinamizador Alexandre Vieira 

Cultural / Desportiva Madeira - Dinamizador Licínia Castro 

Desportiva Aquariófilia Jorge Lourenço 

Desportiva Andebol Amadeu José Guimarães Campos 

Desportiva Atletismo 
Fernando Carvalho Ferreira / 

Humberto Ferreira 
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Desportiva Aventura Humberto Lomba 

Desportiva Basquetebol Ricardo Paiva 

Desportiva Bowling Rogério Afonso 

Desportiva Caminhadas José Pereira 

Desportiva Canoagem Arlindo Freitas / João Vilaça 

Desportiva Carros Antigos Maia dos Santos 

Desportiva Ciclismo Manuel Rodrigues 

Desportiva Golfe Manuel Brigas / Álvaro Dinis 

Desportiva Futebol 8 Nuno Dias Rosas 

Desportiva Futsal Manuel Fernando Morais / Rui Serrão 

Desportiva Ginástica João Mota 

Desportiva Health Clubs Fernando Lacerda / João Pereira 

Desportiva Karaté Carlos Rodrigues / Ricardo Lopes 

Desportiva Karting Gaspar Couto/Nuno Miguel Rosa 

Desportiva Judo Raul Valente 

Desportiva King Joaquim de Sousa 

Desportiva Mergulho Autónomo Jorge Lourenço 

Desportiva Mergulho Norte António Cordeiro /Nuno Marques 

Desportiva Montanhismo Antonio Filipe Silva 

Desportiva Motociclismo Aires Pereira 

Desportiva Natação Fernando Lacerda 

Desportiva Natação - Águas Livres João Silva 

Desportiva Orientação Filipe Silva / Jorge Soares 

Desportiva Pesca Manuel Vieira Alves / Francisco Garcia

Desportiva Pool Anselmo Pinto  

Desportiva Ski / Snowboard Manuel Frias 

Desportiva Squash Paulo Kellen 

Desportiva Ténis Fernando Lacerda / Rui Magalhães 

Desportiva Ténis de Mesa 
Carlos Jorge Leitão Pereira / João 

Silva 

Desportiva Tiro José Coelho  

Desportiva Tiro aos Pratos Rui Valente 
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Desportiva Tiro de Precisão Manuel Raposo/Jorge Capitão 

Desportiva Trail Eduardo Filipe Amaro Ferreira 

Desportiva Triatlo Humberto Lomba 

Desportiva Vela Mário Fonseca / Jorge Estorninho 

Desportiva Xadrez Mario Marques 

Lazer e Tempos 

Livres 
Lazer e Tempos Livres - Norte Eduardo Silva 

Lazer e Tempos 

Livres 
Lazer e Tempos Livres - Sul Ubaldino Morgado 

Lazer e Tempos 

Livres 
Campos de Férias Rita Conceição 

Lazer e Tempos 

Livres 
Coleccionismo Nuno Miguel Faritas Lobo 

Lazer e Tempos 

Livres 
Enofilia Sousa Miranda 

 

 

 

DINAMIZADORES REGIONAIS 

  

Açores  Rui Miguel Melo Branco 

Aveiro             António Manuel Tavares da Silva 

Beja   Manuel Joaquim Góis Custódio 

Braga   Maria Madalena Pereira Costa Barros 

Bragança  Luís Maria Mouro 

Castelo Branco António Costa Esteves 

Évora   João António Tendeiro Pimenta 

Faro   Lúcio Manuel Rita Jeremias 

Guarda            António Manuel Borrego de Almeida 

Leiria   Alexandre Manuel Campos Vieira 

Madeira  Licínia Nunes Castro 

Portalegre  Fernando Carlos Batista Luz 

Santarém  Nuno Miguel Vieira Alves Ferreira 
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Setúbal  Elmiro de Jesus Barbeiro 

Viana do Castelo José Luís Torres Lima 

Vila Real  Rosa Adelaide Rodrigues Cardoso 

Viseu                       Álvaro António de Almeida Cardoso 

 

 

CONTRIBUTO DO CLUBE PARA A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

- 1.ª Gala Pulmonale (Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do  

  Pulmão) - Casino do Estoril: 25 de Janeiro. 

- Exposição de Arte Solidária - Porto: 10 de Janeiro a 25 de Fevereiro. 

- Apelo aos Associados - Vamos todos dar uma cadeira de rodas ao Diogo! 

- Apelo aos Associados - Campanha Botaminuto - Oferta de Calçado a 

  Carenciados - Até 15 de Fevereiro de 2011. 

- Apelo aos Associados - Vamos ajudar o André! 

- Apelo aos Associados - Acreditar - "Tratar a Criança com Cancro e não só o    

  Cancro na Criança" - Vale a pena acreditar! 

- Apelo aos Associados - IRS Contra o Cancro - Destine 0,5% do seu IRS a favor  

  da Liga Portuguesa Contra o Cancro sem gastar nada! 

- Apelo aos Associados - Entrajuda - Voluntariado no Facebook. 

- Apelo aos Associados - IRS a Favor das Crianças - Destine 0,5% do seu IRS a  

  favor das crianças sem gastar nada! 

- Apelo aos Associados - Vamos todos ajudar as Crianças Moçambicanas! 

- Apelo aos Associados - Associação Meninos do Mundo - Vamos todos ajudar as  

  Crianças de S. Tomé! 

- Apelo aos Associados - UNICEF - Vamos ajudar no combate ao sarampo! 

- Apelo aos Associados - “Karingana wa karingana” - Associação Lusófona de  

  Solidariedade - Campanha Nacional de Recolha de Livros para Moçambique 

- 3.º Arraial Solidário - Casa da Criança de Tires: 3 de Junho. 

- O Diogo já recebeu a cadeira de rodas! 

- Apelo aos Associados - Instituto Português de Sangue - Recolha no Taguspark:  

  15 de Julho. 

- Apelo aos Associados - Movimento Estrela Amiga - Quinta Sementes d'Estrela –   

  Vamos todos ajudar a concretizar um sonho! 
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- Apelo aos Associados - Crise no Corno de África - Ajude a UNICEF a salvar  

  vidas! 

- Passeio da Memória - Oeiras - 18 de Setembro - O valor da sua inscrição  

   reverterá na sua totalidade para a Alzheimer Portugal. 

- 1.ª Corrida Cruz Vermelha Portuguesa "Corre por um Portugal + Feliz" - Oeiras: 2  

  de Outubro. 

- Convite para antestreia "Du don de Soi" no Teatro Camões em Lisboa - Ajude a  

  Liga Portuguesa Contra a Sida. 

- Apelo aos Associados - Cartões e Presentes de Natal UNICEF - A sua ajuda é  

  precisa! 

- Marcha Solidária - Ajudar Quem mais Precisa - Parque da Paz (Almada): 12 de  

  Novembro. 

- Apelo aos Associados - Agendas 2012 da Casa das Crianças de Tires - A sua  

  ajuda é precisa! 

- Oferta de 1500 bilhetes a várias instituições de Solidariedade e € 4.000,00 de  

  donativos dos sócios do Clube à “Raríssimas - Associação Nacional de  

  Deficiências Mentais e Raras”.  

- Apelo aos Associados - Pro Alcântara (Associação de Solidariedade e Apoio    

  Social) - Vamos todos ajudar a população idosa de Alcântara! 

 

 

CULTURA 

 

CORO DO CLUBE MILLENNIUMBCP  

O Coro do Club Millenniumbcp, dirigido pelo Maestro António Leitão, participou durante 2011 
em 19 concertos/eventos, com um total de 810 participantes, quer em iniciativas do Clube ou 
em convites que lhe foram formulados pelas mais diversas entidades, das quais destacamos 
Câmaras Municipais com solicitações integradas nas suas agendas culturais. 

Apraz-nos registar que, em todos os eventos onde participámos, sempre fomos bem 
recebidos pelos seus representantes que, no final, nos dirigiram palavras de elogio e 
agradecimento pela qualidade da atuação proporcionada. 

Actividade desenvolvida: 

 
 Lisboa – Salão Nobre do Palácio da Independência. Concerto de Reis; 
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 Manteigas - Igreja de S. Pedro. Concerto de Reis, a convite da Câmara 
Municipal; 
 Solenização da missa de domingo na Igreja de Santa Maria; 
 Lisboa - Igreja de Santa Catarina. Concerto de Reis. Iniciativa do Sindicato dos 
Bancários com a presença de outros Coros Bancários; 
 Buraca – Salão de Festas da Igreja Paroquial, para encerramento da 9ª Semana 
da Comunidade; 
 Carcavelos – Igreja Paroquial de Carcavelos, a convite da paróquia;  
 Lisboa - XIX Encontro de Coros Bancários, no Auditório do Colégio S. João de 
Brito; 
 Lisboa – Salão da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, para comemoração do 
25º aniversário do Coro da Tranquilidade; 
 Lisboa – Igreja de Santa Catarina. Concerto de Páscoa / Coros Bancários; 
 Lourinhã - Auditório Maestro Manuel Maria Baltazar, a convite do Município, em 
iniciativa do Centro de Apoio à Integração de Imigrantes, para dinamizar o espaço 
de encontro e partilha, integrando vários grupos corais e dando ênfase à 
interculturalidade, tendo como premissa “Cantar a Diversidade”; 
 Alcoitão - Auditório do Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão para 
encerramento do I Congresso de Osteogénese Imperfeita, a convite da Associação 
Portuguesa de Osteogénese Imperfeita; 
 Lisboa – Igreja de S. Domingos. Solenização da Missa dos 150 anos da 
Sociedade Histórica da Independência de Portugal; 
 Lisboa – Museu Nacional de Arte Antiga, a convite do Museu Nacional de Arte 
Antiga e com o apoio da Fundação Millennium BCP. Concerto integrado no Dia 
Mundial da Música e igualmente associado ao encerramento das exposições 
“Coleccionar em Portugal. Doação Castro Pina” e “M & M MUDE no MNAA. Artes e 
Design”; 
 Alenquer (Labrugeira) – Igreja Matriz. Concerto de Natal, a convite da Câmara e 
numa iniciativa do Teatro da Biblioteca; 
 Lisboa – Igreja do Beato. Concerto de Natal, a convite da paróquia; 
 Lisboa - Salão Nobre do Palácio da Independência, concerto de Natal; 
 Lisboa – Basílica dos Mártires. Concerto de Natal inserido no encerramento da 
actividade do Coro do Clube em 2011.  

 
ESCOLA DE PINTURA  
 
Durante 2011, nas Aulas de Arte do Clube Millennium BCP, houve o desenvolvimento de 
técnicas introduzidas em anos anteriores, tais como o Óleo, o Acrílico, a Aguarela, o Lápis de 
Cor, o Pastel Seco, o Carvão e as Técnicas Mistas, entre outras. Houve também a introdução 
de novas técnicas mistas que foram recebidas com entusiasmo por parte dos alunos, entre 
elas o Retrato a Pastel Seco/Carvão sobre Cartolina Duplex e o Lápis de Cor/Tinta de Óleo 
sobre Cartão Reciclado. As turmas continuaram, tal como no ano anterior, com quatro aulas 
no Edifício 9 do Tagus (de segunda a quinta ao almoço) e três aulas na Calçada da Palma de 
Baixo (terças e quartas à noite e quartas à tarde).  
A exposição anual teve lugar em janeiro de 2011, com trabalhos de mais de 35 alunos e 
devido ao grande número de participantes, foi apresentada de forma rotativa.  
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EVENTOS CULTURAIS / RECREATIVA 
 
NORTE  
 
Eventos realizados: 
 
Cinema: 
 
Algumas centenas de associados tiveram oportunidade de assistirem aos seguintes filmes: 
Rango, HOP, Harry Potter e os Talismãs da Morte – 2ª parte; Os Smurfs ou Estrumpfes; Tintin 
e a Aventura do Licorne.  
 
Teatro: 
 
Em 2010 optou-se por uma política de protocolos, dentre os quais se salienta o estabelecido 
com a Associação dos Amigos do Coliseu do Porto, o que permite aos associados beneficiar 
de descontos conforme os espectáculos. Foram também estabelecidos protocolos com vários 
espetáculos, a saber: Cinderela XXI – Musical, Quack - Musical Infantil, 39 Degraus, A Visita 
da Velha Senhora, A Ilha do Tesouro e o Gato das Botas. 
De destacar, finalmente, a visita ao Porto do Milcenas que em dois dias nos brindou com 
Modernices, um original de Ruaz Ramos. 
 
Houve espectáculos e cinema para gente de todas as idades. De referir uma manhã no 
Trakina no dia mundial da criança e a Festa de Natal onde todos se divertiram com o 
espetáculo de circo. 
 
SUL 
 
- Teatro Infantil: Casting no Centro Cultural de Belém, do grupo AnimArte – Lisboa. 
- Teatro:  “A Casa de Pássaros”, “Toda a Gente Sabe” e “o Cerco de Leningrado”, no  
Auditório Municipal Eunice Muñoz - Oeiras; “Esta Noite Improvisa-se”, no teatroàparte -  
Lisboa; “A Flor do Cacto”, no Teatro Politeama. 
- Espectáculos: “Tintin” e os "Os Smurfs”, no cinema Alvaláxia; “Bailado Cinderela”, em  Faro; 
”Acesa”, da cantora Alcione, em Lisboa; “Disney on Ice – Um Século de Magia”, no Pavilhão 
Atlântico; “Fado – história de um Povo” e “Os 39 Degraus”, no Casino Estoril; O Musical “ A 
Cigarra e a Formiga”; e “Bob Marley Legend”, no Coliseu dos Recreios.   
 
OUTROS EVENTOS 
 
- Festa de Natal, com Circo, nos Açores, Madeira, Faro, Lisboa e Porto. 
- Cursos: 

 Inglês - Aulas da Professora Ana Cayatte, em Lisboa;  EBC Education  e Ciling – 
 de Verão em Inglaterra e EUA; 
 Espanhol - Aulas da Professora Sabrina Tacconi – Taguspark; 
 Fotografia - "STUDIO 8a"- Taguspark e Lisboa.   
 Informática e Multimédia - Lisboa 

- Campos de Férias:  “UPAGE” - Vila Nova do Ceira;  “Campo Rock” – Coruche; “My Camp -  
Quinta da Broeira” – Cartaxo; “Herdade das Parchanas” – Torrão; “Science4You” – Lisboa;  
“Summerclip” – Porto. 
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- Campos de Férias da Páscoa: Mini Cientista na Páscoa - Science4You; Young Audax; e 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves; “Centro de Ténis das Olaias” – Lisboa. 
 
FOTOGRAFIA 
 
Neste seu segundo ano de existência, esta secção desenvolveu um conjunto de ações na 
área da fotografia nas quais contámos com a participação de centenas de associados, das 
quais  salientamos : 
- 2º concurso de fotografia, no qual participaram 209 trabalhos, presidido por um júri de 
professores universitários e fotógrafos, que escolheram as fotos premiadas bem como uma 
seleção dos melhores trabalhos. Teve ainda uma galeria online com escolha por votação dos 
associados de uma foto vencedora; 
- exposição na sede do Clube no Porto dos trabalhos selecionados pelo júri do concurso; 
- 3º concurso de fotografia, com apoio da Vodafone, cujo tema “À Nossa Volta” foi dedicado a 
imagens captadas por telemóvel;  
- dinamização, participação e divulgação em várias saídas fotográficas em várias geografias; 
- divulgação de diversas ações de formação, cursos e workshops na área da fotografia e 
cultura visual, bem como de diálogos entre praticantes de fotografia no Clube; 
- newsletter com informações sobre fotografia; 
- promoção de convívios de Natal entre associados praticantes de fotografia; 
- outros iniciativas, nomeadamente a colaboração em eventos de outras associações 
fotográficas, um espaço de diálogo e de exposição virtual no Facebook e protocolos com 
entidades de comercialização de produtos fotográficos.   
 
JOALHARIA  
 
NORTE 
Nas instalações do Clube realizou-se uma exposição de jóias “Exposição de Natal”, resultado 
do trabalho e da inspiração dos associadas Dora Folque, Fernanda Maria Mouro Pereira, 
Giselle Marques, Graça Viana, Maria Áurea Serra Martins e Rui Souza Rosa. 
A exposição esteve patente de 28 de Novembro a 22 de Dezembro, tendo sido muito visitada 
e apreciada. 
 
SUL 
 
Durante 2011, a Secção de Joalharia optou pela introdução, no seu programa de atividades, 
de uma nova iniciativa que permitisse a associados que tenham frequentado cursos e/ou 
aderido a Workshops do ofício aplicar os conhecimentos adquiridos, desenvolvendo as suas 
capacidades técnicas e criativas. Embora a experiência dos sócios provenha de escolas da 
especialidade e de Workshops organizados pelo Clube, os materiais, técnicas, utensílios, 
ferramentas e maquinaria utilizados são universais e até seculares. 
 
Para além da prática do ofício, os sócios participaram na feira de artesanato “Crafts & Design” 
do Jardim da Estrela, em Lisboa, e numa visita guiada à coleção permanente de joias de René 
Lalique no Museu Calouste Gulbenkian. Realizou-se, ainda, a exposição anual de joias, 
intitulada “Ensaios”, que esteve patente de 2 a 16 de Dezembro de 2011, no Tagus Park, com 
uma mostra de peças da autoria das sócias Ana Pimentel, Cristina Dias Ferreira, Cristina 
Cardoso, Dulce Ramos e Isabel Oliveira. 
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MILCENAS 
 
Durante 2011 a atividade do “Milcenas” foi preenchida inteiramente pelas representações da 
peça “Modernices” de autoria e encenação de Ruaz Ramos.  
Pôr de pé uma peça de teatro é um trabalho de persistência e abnegação, razão pela qual a 
sua apresentação ao público constitui para todos os que intervêm na sua conceção, um 
momento de grande tensão e alegria. A 18 de fevereiro, na sala de teatro do nosso Clube, 
“Modernices” subiu ao palco pela primeira vez, numa ante-estreia que ficou memorável pela 
forma como foi aplaudida, tendo sido efetuadas 23 sessões com a presença de cerca de 
1.500 espectadores.  
No emblemático Teatro Rivoli, no Porto, a 8 e 9 de maio, dedicámos a peça aos nossos 
associados do norte. Realizámos mais dois espetáculos em Lisboa, no auditório da Igreja de 
S. João de Deus, a 15 e 22 de maio, que foram palco da gravação de um DVD editado pelo 
Clube e que se encontra à venda na Loja do site.  
Os dois últimos espectáculos, realizados na nossa sede, foram dedicados, a pedido da 
direção da Associação dos antigos Trabalhadores Império Bonança. 
 
 
MILCORDAS  
 
O MilCordas teve em 2011, entre várias atividades, o estudo de temas para a concretização 
da modalidade de fado e três bons espectáculos que se devem realçar pelos êxitos obtidos. 
- A 3 de Julho, actuação em Lugar das Matas – Lourinhã, na Associação Cultural Recreativa e 
Desportiva do Lugar das Matas, numa efeméride que catalizou toda a assistência, a ponto de 
dançarem ao som de alguns temas e manifestaram-se com grandes aplausos. 
- A 19 de Novembro, em Lisboa, no Auditório do Montepio Geral, a convite da ACAPO 
integrado na Festa Anual da Cultura desta Associação da Região de Lisboa. Com um público 
muito atento e conhecedor de boa música, o MilCordas apresentou-se com um reportório 
bastante versátil na sua forma de interpretação, desde a música ligeira à popular e erudita. 
- A 10 de Dezembro na Quinta de Pizões – Colares, a convite da AATIB – Assoc. dos Antigos 
Trabalhadores Império Bonança, na efeméride da 1ª. Festa de Natal desta Associação. O 
espetáculo decorreu num salão bem ornamentado que juntou cerca de 300 pessoas.  
 
MILFADOS 
 
A atividade do Mil Fados em 2011 contou com uma actuação em Lisboa a pedido da ACAPO, 
no Auditório do Montepio Geral, em 19 de Novembro. A atuação foi composta por vozes de 
António Queiroz e Eugénia Costa, guitarra portuguesa Manuel Domingos e viola António 
Queiroz. Foi uma ótima prestação bastante aplaudida pelos presentes e em que, mais uma 
vez, o nome do Clube 
Millennium saiu dignificado. O Grupo tem-se mantido com dificuldades uma vez que somos 
poucos elementos e nem sempre a disponibilidade é a melhor. 
 
MILPAUTAS – ESCOLA DE MÚSICA 
 
Neste ano letivo (época 2010/2011), a Escola MilPautas teve uma frequência de 35 alunos em 
Guitarra Clássica (viola) e Violino. Continua, assim, a verificar-se um bom aproveitamento dos 
alunos e os pais têm verificado que o ensino tem sido esmerado e de bom nível, tendo 
manifestado a sua satisfação pelos resultados positivos que os filhos têm atingido. 
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MILRAÍZES 
 
Em 2011 realizámos as seguintes atuações: 
- Albarraque – Sintra. A convite da direção da Aldeia de Santa Isabel, atuámos no dia 14 de 
maio numa festa de caráter social. 
- Alcobaça. Convidado pela paróquia de Maiorga, atuámos para os seus paroquianos no dia 
21 de maio, tendo sido muito bem recebido por um público interessado. 
- Cela Velha – Alcobaça - XXI Mostra Gastronómica. Em 22 de maio, a convite da 
Organização da Mostra Gastronómica da Região Ribeirinha do Concelho de Alcobaça, o 
MilRaízes fez um excelente espetáculo cheio de cor e harmonia.  
- Costa da Caparica - INATEL Social – Portugal no coração. A INATEL Social convidou o Mil 
Raízes para atuar nos dias 1 de junho e 19 de outubro. Portugal no Coração é um programa 
que conta com os apoios dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e do Trabalho e da 
Solidariedade, TAP Portugal e Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 
Portuguesas, dirigido à população emigrante com mais de 65 anos que residem fora da 
Europa.  
- FIARTIL – Estoril - Feira do Artesanato. Vem sendo hábito participarmos nesta Feira, onde 
atuámos a 7 de Julho. 
- Sintra - Centro Cultural Olga Cadaval. XI Congresso Mundial da Organização das Cidades 
Património Mundial (OCPM). Cantares do Povo Português. Espetáculo realizado no dia 25 de 
novembro para os congressistas com a presença do Primeiro Ministro. Fizemos uma pequena 
representação fadista com figurações da noite boémia lisboeta dos princípios do século XX, e 
dois elementos femininos bailaram um fadinho em despique. A 26 de novembro repetiu-se o 
mesmo programa para o público. 
O Mil Raízes desenvolveu vários e diversificados momentos e em todos prevaleceu o rigor, o 
respeito pela Etnografia Portuguesa e pelo nosso Património.  
 

 
 

DESPORTO / OS NOSSOS CAMPEÕES 
 
No campo desportivo, o Clube Millenniumbcp e os seus Atletas conseguiram vários palmarés 
de campeões, a saber: 
 
Lista dos Campeões 2011: 
 
- ATLETISMO 
. 5 títulos nacionais no Campeonato Nacional de Pista da Fundação Inatel [Elisabete Azevedo 
(2), José Azevedo (2), Carvalho Ferreira (1)]. 
 
- BOWLING 
. Tânia Mendes Campeã Nacional Individual da 2.ª Divisão Feminina e Campeã Nacional de 
Trios. 
 
- CANOAGEM 
. Sara Sotero Campeã Regional Zona Centro k1 Iniciados Damas, de Nacional de    
  Esperanças 2011 e de Nacional em K1 Iniciados Femininos 
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. João Sotero Campeão Nacional de Torneios Abertos 

. João Vilaça Campeão Regional Zona Centro k1 Vet. A 
 
- CLÁSSICOS 
. Domingos Sousa Coutinho Campeão de Portugal de Clássicos de Circuitos (CPCC) nos 
Históricos 71 (H71) 
 
- CICLISMO 
. Manuel Rodrigues conquistou 3 Medalhas de Ouro nos Campeonatos Nacionais de Pista 
 
- FUTEBOL 8 
. Clube Millennium bcp conquistou a Taça Allstars 
 
- FUTSAL 
. Equipa “Challenge” venceu o V Campeonato Nacional de Futsal do CMBCP e a 1ª Taça 
Nacional CMBCP 
 
- GOLFE 
. Vítor Pinho venceu o V Torneio do SNQTB 
. Noé Oliveira foi o grande vencedor da Ordem de Mérito de 2011 
. João Branco conquistou o III Troféu Aldeia dos Capuchos 
. Gonçalo Costa sagrou-se Campeão Nacional de Pares Mistos 
. Álvaro Dinis venceu Torneio de Outono do Clube de Golfe dos Economistas 
 
- JUDO 
. Bernardo Valente Campeão Nacional de Juvenis 2011 
 
- KARTING 
. Pedro Figueiredo venceu o 10.º Campeonato Nacional de Karting do Clube   
   Millennium bcp 
. Clube Millennium bcp Campeão 2011 dos Troféus Sprint e de Resistência 
. Equipa 1 conquistou Troféu Inverno no Kartódromo da Batalha 
. Vitória do Clube Millennium bcp no Troféu Top One 2011 
 
- KING 
. António Marques foi o grande vencedor do VI Campeonato Interno de King 
. Fernando Lucas sagrou-se Campeão Nacional de King 
 
- NATAÇÃO 
. João Silva, Joana Arantes e Helder Moreira triunfaram no Campeonato Inter Agências 
Individual do Inatel 2011 
. João Silva Campeão Nacional de Masters em Águas Abertas 2011 
 
- PESCA MAR 
. Clube Millennium bcp Campeão Regional Interbancário de Alto Mar 2011 do SBSI 
. Núcleo da Marinha Grande venceu por equipas o 34.º Concurso de Pesca da Sociedade de   
Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, Ordem, Marinha Grande 
. Pedro Ascenso venceu o concurso de pesca do Sport Império Marinhense 
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. Núcleo da Marinha Grande venceu por equipas o 1.º Concurso de Pesca de Mar do Clube 
Recreativo Amieirinhense 
 
- POOL 
. Pedro Correia sagrou-se campeão de snooker do SBSI 
. Hélder Monteiro sagrou-se Campeão Regional do SBN e Nacional de snooker 
. José Pereira é o novo Campeão da Liga Interna de Pool 2011 - Porto 
. Ricardo Rosa venceu a Liga Interna 2011 
 
- SQUASH 
. Luís Valente sagrou-se campeão do V Circuito Interbancário 
 
- XADREZ 
. Mário Marques conquistou título de Campeão do Clube Millennium bcp (Norte) 
 
 

DESPORTO 
 
ANDEBOL 
 
NORTE  
A equipa de Andebol Seniores competiu no Campeonato Distrital de Andebol, ficando em 1º 
lugar na primeira fase com todas as equipas participantes. Na segunda fase ficou em terceiro 
lugar, não conseguindo assim o apuramento para o nacional. 
Em Junho participou no Torneio de Estarreja classificando-se em segundo lugar. 
Em Julho participou na categoria Veteranos (mais de 35 anos) no torneio internacional do 
Maia Cup, obtendo o segundo lugar e sendo o seu guarda redes eleito o melhor do torneio. 
Ao longo do ano a equipa treinou duas vezes por semana, promovendo a atividade física e a 
prática de Andebol com os Sócios. 
Os mais jovens atletas  (apoio à formação de atletas), durante o mês de julho e agosto, 
participaram no campeonato distrital de Aveiro de Andebol de Praia, classificando-se em 
quarto lugar. 
 
ATLETISMO 
 
NORTE  
 
Na época de 2010/2011, a secção de atletismo contou com a presença de 240 atletas que 
participaram em provas de estrada e pista em território nacional. 
Destacam-se também, torneios, Campeonatos Distritais e Nacionais da Inatel onde foram 
obtidos nas diversas especialidades e escalões 14 títulos distritais e três nacionais, com três 
segundos e três terceiros lugares. 
O Clube esteve também presente nos Campeonatos Nacionais Federados de pista coberta e 
ar livre / Veteranos com três atletas, obtendo-se dois títulos nacionais. 
Devemos realçar a participação de sensivelmente 160 associados inscritos nas caminhadas, 
número que tem vindo aumentar substancialmente de época para época.    
 
SUL   
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O balanço da modalidade de atletismo, em 2011, foi de mais um ano de boa convivência, 
alegrias e alguns bons resultados. Participámos ao longo do ano em cerca de 35 provas, de 
curta, média e longa distâncias. De realçar o leque cada vez maior de maratonistas (meias 
maratonas e maratonas) e os bons resultados alcançados a nível pessoal. 
Foram cerca de 200 os associados que participaram em provas ao longo do ano, sendo 
que apenas alguns participaram em apenas 1 prova e outros em 30/35 provas. 
As presenças totais nas diferentes provas, em representação do Clube, alcançou o número de 
 900. 
Houve provas em que o número de participantes chegou a ultrapassar a centena e outras com 
presença muito próximo desse número, o que revela a força do atletismo e o interesse cada 
vez maior dos associados para a sua prática.     
 
AVENTURA 
 
Decorreu mais uma época de desporto Aventura, Taça de Portugal e no Campeonato 
Nacional, em que o Clube marcou presença, sendo já uma referência na modalidade, tendo-
se feito representar em todas as provas Nacionais, com o mínimo de 1 equipa e com o 
Máximo de 4 equipas. 
As equipas foram constituídas por associados de Lisboa, (2 equipas) e do Porto, (2 equipas). 
A época teve início no Faial, Açores, tendo marcado presença a  equipa  com o nome de 
Clubemillenniumbcp 1, composta por Humberto Lomba, Fernando Feijão, Manuel Rodrigues e 
Francisco Reis tendo conseguido o 6º Lugar na Geral Elites e o 1º lugar em Veteranos. A 
segunda prova da época desenrolou-se na serra da Estrela e da Malcata. O Clube esteve 
presente na máxima força, com as suas 4 equipas. 
Uma das equipas, designada de Clubemillenniumbcp 2 , constituída por Pedro Silva, Pedro 
Martinho, António Santos e Maria Gabriel Ribeiro, conquistou o  3º Lugar na geral elites, 
apenas a 8 minutos dos vencedores, obtendo a equipa ClubeMillenniumbcp 1 o 6º lugar no 
mesmo escalão. As equipas do Norte, participaram no escalão Aventura e obtiveram também 
classificações de relevo. 
Já em Setembro realizou-se em Abrantes a 3ª prova para a taça de Portugal que coincidiu 
com o Campeonato Nacional. O Clube esteve representado neste evento por três formações, 
2 do Porto e uma de Lisboa tendo a equipa Clubemillenniumbcp1 logrado o 6º lugar em elites. 
Em novembro decorreu na região de Sintra / Mafra a 4ª e última prova da época, com 3 
equipas representando o Clube.  
  
De sublinhar  as classificações finais que correspondem ao somatório dos pontos 
conquistados ao longo da época: 
-  A Equipa Clubemillenniumbcp 1 classificou-se em 3º lugar no escalão principal, Elite, 
entre as 17 equipas de Elite, tendo vencido naturalmente o escalão de Veteranos,  
- A equipa Clubemillenniumbcp2  classificou-se em 10º lugar.  
As equipas do Norte, que participaram no escalão Aventura, classificaram-se em 4º lugar a 
equipa ClubeMillenniumBCP Porto e em 16ª a equipa ClubeMillenniumBCP ”Inbicta”.  
 
CAMINHADAS  
 
Dando continuidade a uma prática seguida em anos anteriores, continuámos a realizar 
caminhadas às terças-feiras no parque florestal de Monsanto, no período essencialmente da 
Primavera e do Outono. Este ano realizámos 21 dessas caminhadas, e, sendo uma atividade 
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praticada num dos dias úteis da semana, o número de participantes é naturalmente menor 
mas não deixa de ser motivador. 
Para além das terças, realizaram-se mais as seguintes 16 caminhadas: 
Bairros de Lisboa - Bairro Alto, Bairros de Lisboa - Lapa/ Alcântara, Serra de Sintra- 
Capuchos, Colinas de Lisboa, Reviver a Expo, Sobral de Monte Agraço,                                
A batalha da Roliça, Sintra- O castelo e a vila Monsanto, Pelas fontes de Alfama                                      
Lisboa Moura, Oleiros, Santo Estevão, Moinho do cuco – Azeitão, Miradouros de Monsanto. 
O número de inscrições variou entre os 30 participantes, quando o local para a actividade foi a 
serra de Sintra, e os mais de 100, como foi o caso de um dos percursos que realizámos no 
parque de Monsanto. 
A algumas destas caminhadas foi-lhes acrescentada uma vertente cultural, casos de: Roliça, 
cujo percurso foi realizado no local onde se deu a dita batalha, e, que por ali vimos e 
recordámos; Oleiros em que a Câmara Municipal nos proporcionou uma visita guiada ao 
património histórico da vila Da Expo que completámos com uma visita ao museu da fábrica da 
loiça de Sacavém; Fontes de Alfama em que nos foram mostradas as fontes que outrora 
matavam a sede às pessoas dos miradouros de Monsanto e que terminou com uma visita ao 
palácio da Ajuda;  Lisboa Moura feita na malha urbana histórica da cidade. 
                   
CANOAGEM  
 
NORTE  
 
No primeiro ano de atividade desta secção, na Delegação Norte, o interesse dos nossos 
associados veio a manifestar-se cada vez maior pelo facto de haver já um número 
considerável que garante a sua manutenção. A este projeto veio juntar-se o equipamento que 
estava disperso, concluindo o Clube poder criar uma secção sediada em Bitetos, no concelho 
do Marco de Canavezes, onde na margem direita do rio Douro podem os nossos associados 
usufruir de um dos melhores locais para a prática da canoagem. 
Como evento mais importante realizado este ano, tivemos a Descida das Vindimas em 
setembro, realizada entre a Barragem de Carrapatelo e Bitetos, evento organizado em 
parceria com o clube de canoagem local, no qual tivemos dezasseis participantes que se 
deliciaram com a paisagem que o rio Douro e a foz do rio Paiva oferece aos praticantes desta 
modalidade.  
O Clube pretende com esta iniciativa propiciar aos seus associados uma modalidade 
desportiva que pode desenvolver-se ao nível de competição ou de recreio e que tem cada vez 
mais praticantes.  
 
SUL  
 
A secção pautou-se, durante a época 2010/2011, por um conjunto de prestações de excelente 
nível desportivo. 
O Clube garantiu a permanência na 1ª divisão nacional e participou ao melhor nível em todas 
os campeonatos Regionais e Nacionais das especialidades: Pista; Mararatona; Fundo; 
Torneios Abertos; Kayak de mar; Surf ski. 
Além de alguns títulos individuais e coletivos alcançados ao longo da época é de especial 
relevo a invencibilidade de Sara Sotero ao longo de todo o ano, sagrando-se Campeã 
Nacional de Fundo, Pista (especialidade olímpica) e Esperanças e deverá ter sido a única 
atleta nacional de todos os escalões invencivel em todos os campeonatos. 
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A secção mantem uma vertente desportiva lúdica denominada de Turismo Náutico a qual 
dinamiza passeios convívio entre todos os associados que assim o pretendam. 
 
CARROS ANTIGOS 
 
A participação dos nossos associados nas provas de ralis e de velocidade, conheceu este ano 
relevantes triunfos.  
Nos ralis, a dupla Rui Martins/Amélia Castro acrescentou mais uma vitória ao seu palmarés ao 
volante de um Citroën ZX 1.6i Volcane de 1995, ao participar no Rali Histórico Luso-Caramulo, 
conquistando o 1.º lugar na classe dos desportivos com a estreia do Citroën! No Rali Luso 
Bussaco, conquistou a geral, agora ao volante de um MG B GT de 1972, numa prova repleta 
de dificuldades. 
Nas provas de velocidade, João Peixoto em Cooper S, Veloso Amaral no Clan Crusader e 
Domingos Sousa Coutinho em BMW 2800CS, tiveram participações de muito bom nível. A 
equipa de João Peixoto fez uma excelente prova na Rampa da Falperra e na Rampa de Vila 
Nova de Cerveira, que resultaram em duas vitórias, tendo no final, conquistado o primeiro 
lugar na Taça 1.300, primeiro lugar nos Clássicos H71 (Cl8) e 5.º lugar nos Clássicos. O Clan 
Crusader de Veloso Amaral, obteve na derradeira jornada do Campeonato Nacional de 
Clássicos dois primeiros lugares na Taça Mil. Com os preciosos pontos “amealhados” nesta 
jornada nortenha, o nosso associado consolidou o terceiro lugar final nos H/71 e alcançou, 
pela segunda vez, o primeiro lugar da sua Taça Mil. Domingos Sousa Coutinho foi campeão 
de Portugal de Clássicos, tendo encerrado o ano com mais duas subidas ao pódio no Circuito 
Vasco Sameiro, em Braga, palco da derradeira jornada do ano. Com um palmarés invejável, 
Sousa Coutinho subiu doze vezes ao pódio nesta temporada conquistando assim o 
Campeonato Nacional de Clássicos de Circuitos na categoria Históricos 71 (H71). 
 
CICLISMO 
 
A secção de ciclismo desenvolveu este ano atividades no âmbito do BTT (maratonas e 
passeios), competições sob a égide da Federação Portuguesa de Ciclismo, nas vertentes de 
ciclismo de estrada, de BTT, de pista e participou em todos os encontros de escolas de 
ciclismo, tendo acabado por ser, sem qualquer dúvida, o ano em que o clube marcou 
presença no maior número de eventos e consequentemente registado também o maior 
número de presenças em eventos oficiais.  
Estivemos presentes em 67 eventos, com 446 participações ao longo do ano, e, destas 
participações merecem destaque os 2 maiores eventos a nível nacional – Portalegre e 
Santarém, onde fomos, em ambos os casos, o clube com mais atletas em prova. A título de 
curiosidade e se considerarmos os quilómetros efetuados em eventos oficiais, por todos os 
nossos atletas, foram percorridos mais de 22.000 km ao longo do ano.  
Como reflexo do crescimento da atividade da secção acabaram por ser atribuídos 58 
equipamentos de ciclismo a associados, o que acabou por fazer com que as nossas cores 
estivessem presentes, em quase todos os eventos que se realizam de norte a sul do país. No 
que respeita à atividade da escola de ciclismo, conseguimos com apenas 4 atletas mostrar e 
dignificar as cores do clube, de tal forma que neste momento já nos consideram como parte 
integrante do projeto de escolas de ciclismo da Federação Portuguesa de Ciclismo ao qual 
aderimos no início do ano e que nos permitiu receber apoios financeiros bastante razoáveis. 
Entre provas de estrada e de BTT, a Escola de Ciclismo Millenito esteve presente em 20 
provas, onde obtivemos 11 vitórias e 22 lugares no pódio, com a particularidade de em todas 
as provas se ter alcançado, pelo menos, um lugar no pódio. 
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Pela primeira vez na sua história, o Clube teve este ano uma equipa de pista, que marcou 
presença em todas as provas da taça de Portugal e no Campeonato Nacional, cujas provas se 
disputaram no velódromo nacional em Sangalhos. Acabou por tratar-se de uma boa aposta, 
uma vez que permitiu que o clube, com apenas 2 representantes, acabasse por obter o 
melhor registo desportivo a nível nacional, com 3 títulos no Campeonato nacional de pista e 2 
pódios na Taça de Portugal.    

Embora os objetivos da secção tivessem sido prioritariamente a divulgação e o crescimento 
das atividades ligadas ao ciclismo, registaram-se esta época vários resultados desportivos de 
destaque: 

Campeão Nacional de pista, vertente de Velocidade – Manuel Rodrigues 

Campeão Nacional de pista, vertente de perseguição – Manuel Rodrigues 

Campeão Nacional de pista, vertente de critério – Manuel Rodrigues 

2º lugar na Taça de Portugal de pista, vertente Eliminação – Manuel Rodrigues    

3º lugar na Taça de Portugal de pista, vertente  perseguição – Manuel Rodrigues    

Vencedor troféu Sintra (BTT), escalão de Juvenis – Ulisses Nascimento 

Vencedora Troféu Sintra (BTT), escalão de Infantis – Raquel Rodrigues 

Vencedora Open Lisboa/Setúbal (BTT), escalão de Infantis – Raquel Rodrigues 

Vencedora Encontro Nacional Escolas de ciclismo (BTT),   escalão de Benjamins – Inês 
Nascimento  

Vencedor 23º Circuito de Vila chã de Ourique (estrada) escalão sub-23 – Gonçalo Rodrigues  

Clube com mais atletas em prova, nos 2 maiores eventos de BTT realizados em Portugal, - 
Maratona de Portalegre e  Maratona festival Bike Orbita/Santarém  

A secção conseguiu obter, pela primeira vez, apoio financeiro externo (da Federação 
Portuguesa de Ciclismo) que disponibilizou verbas para apoio às deslocações da equipa de 
pista e vários apoios no âmbito do projeto de escolas de ciclismo. 
 
FUTEBOL de 8 
 
Em 2011 a equipa do futebol de 8 do Millenniumbcp entrou em competição na liga A (2ª 
divisão) do Torneio Allstars-Betclic, o maior e mais competitivo da zona da grande Lisboa com 
mais de 70 equipas, 4 divisões e mais de um milhar de jogadores. O objectivo definido à 
partida era a subida de divisão para a liga Allstars ( 1ª divisão ). Esta meta foi cumprida com 
distinção dado que não só a equipa do Clube subiu de divisão como foi campeã com apenas 3 
derrotas em 18 jogos.  
Está, assim, atingido o primeiro grande objetivo traçado no início da atividade desta secção. 
Em dois anos, esta equipa subiu de divisão por 3 vezes, ganhou a Taça Allstars (uma 
analogia à Taça de Portugal) e foi campeã da segunda divisão. Agora, no escalão maior, 
teremos de ganhar maturidade, experiência e qualidade de forma a atacarmos a segunda 
meta traçada: sermos campeões da 1ª divisão num prazo de 2 anos.  
 
FUTSAL 
 



 22

NORTE 
 
A atividade da Secção de Futsal Norte, durante o ano de 2011, revelou-se proveitosa, tendo 
sete das suas equipas participado ativamente nas seguintes provas:  
- Challenge: campeão da I Taça do Clube Millenniumbcp de Futsal, Campeão nacional de 
Futsal do V Campeonato Nacional, presença no Torneio do Inatel, classificando-se em 3º 
lugar; 
- Ocidental Vida: participou na I Taça Nacional de Futsal, V Campeonato Nacional de Futsal e 
no Torneio do Inatel. 
- Coimbra: Finalista da I Taça Nacional de Futsal, Vice-campeão Nacional de Futsal, Finalista 
vencido (2º lugar) TNIFS e presença no Torneio de Futsal da Câmara Munic.Coimbra. 
- BcpGrupo: participou na I Taça de FUtsal, V Campeonato Nacional de Futsal e presente no 
Torneio do TNIFS. 
- Galácticos/Veteranos: participou na I Taça Nacional de Futsal, V Camp. Nacional de Futsal e 
presente no Torneio do TNIFS/Veteranos. 
- Pára e Chuta (Aveiro): participou na I Taça Nacional de Futsal, V Camp.Nacional de Futsal e 
presente no Torneio TNIFS e no Torneio do S. C. Beira-Mar Equipa  
- Footsie 2006: participou na I Taça Nacional de Futsal, V campeonato Nacional de Futsal e 
presente nos quartos-de-final do TNIFS.  

Uma seleção de atletas das equipas do norte participou na Taça Amizade, com uma seleção 
de Lisboa e duas equipas constituídas por colegas da Banque BCP (Paris).   

Para além destas equipas, tivemos a participação a nível interno de mais cinco nos jogos do 
campeonato e da taça. 

SUL  
 
2011 iniciou-se com o XXXV TNIFS (Torneio Nacional Interbancário de Futsal do Sindicato 
dos Bancários) organizado pelos 3 Sindicatos verticais, tendo o Clube apoiado 5 equipas, 
FAPOC e Foot A Mill de Lisboa, DOC de Évora, MBCF FC de São Miguel e os Craques da 
Bola da zona do Entroncamento / Torres Novas. A equipa FAPOC alcançou os Quartos de 
Final da prova, sendo eliminada pela equipa que se sagrou Campeã Nacional. 

Em 20 de Fevereiro, em plena Serra de Manteigas, terminou a  I Taça de Futsal do Clube 
Millenniumbcp que contou com a presença de 30 equipas, 17  das quais da nossa delegação, 
8 da zona da Grande Lisboa,  5  do Centro e Sul e 4 em representação das Regiões 
Autónomas da Madeira e Açores com 1 e 3 equipas respetivamente. Este evento envolveu 
mais de 400 participantes e, das equipas da nossa delegação, a FAPOC foi a que logrou ir 
mais longe na prova, tendo sido Finalista Vencido. 
A  23  de  Fevereiro  teve início o V  Campeonato Nacional de Futsal do Clube Mbcp, com a 
participação de 32  equipas, 20 das quais da nossa delegação, 11  da zona da Grande 
Lisboa,  5  do Centro e Sul e 4 em representação das Regiões Autónomas da Madeira e 
Açores com 1 e 3 equipas respetivamente. A equipa de Lisboa, FAPOC, conquistou o Titulo 
da Zona Sul/Centro e Ilhas, tendo a equipa AGEAS ficado em segundo lugar e garantido o 
acesso à Fase Final Nacional, classificando-se em 3º e 4º lugares, respetivamente. 
A Fase Final foi realizada na linda Vila de Vieira de Leiria, com o fantástico apoio do núcleo da 
Marinha Grande. O evento englobou ainda a  realização de jogo convívio entre os mini 
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associados, familiares dos nossos colaboradores. O Milenito abrilhantou e encantou a 
pequenada. 
Nos dias 4 e 5 de Junho,  a nossa delegação organizou a Taça Amizade que contou com a 
participação de 4 equipas, Seleção Clube Mbcp Norte, Seleção Clube Mbcp Sul, Banque BCP 
“A” e Banque BCP “B”, estas 2 últimas oriundas de França.Tendo sempre presente o espírito 
de amizade que guiou a realização do evento, os jogos foram pensados para que cada equipa 
jogasse apenas contra as equipas da outra instituição, tendo os jogos terminado com a 
 seguinte classificação: 

- 1.º Seleção Clube Mbcp Sul; 
- 2.º Seleção Clube Mbcp Norte; 
- 3.º Banque BCP “A”; 
- 4.º Banque BCP “B”. 

- Melhor Guarda-Redes: João Cunha - Banque BCP "A"; 
- Melhor Marcador: Victor Martins - Selecção Clube Mbcp Sul; 

O último grande momento desta jornada de amizade aconteceu com a oferta por parte das 
equipas do Clube Mbcp das taças alusivas aos 1.º e 2.º lugares aos colegas das equipas do 
Banque BCP, que não têm por hábito a prática do futsal tal como se pratica em Portugal. Um 
gesto final que retrata bem o ambiente que se viveu nesta jornada de confraternização que se 
espera que seja a primeira de muitas. 

Entre meados de Outubro e meados de Dezembro realizou-se a XXIII Edição do Torneio Bola 
de Prata, organizado pela Caixa Geral de Depósitos, com a participação de 2 formações do 
Clube Mbcp, FAPOC e Foot A Mill,  tendo a equipa FAPOC alcançado o 3º lugar da prova. 
 
O Clube, dentro da sua política de forte descentralização, continua a dar apoio a equipa 
formada por associados da região da Marinha Grande, que este ano teve também uma 
participação no Torneio de Futsal da Burinhosa.  
 
GINÁSTICA  
 
O apoio do Clube torna possível aos seus associados a prática desta actividade necessária à 
boa disposição e à boa forma física de miúdos e graúdos. 
A Ginástica continua a contar com a disponibilidade do professor Carlos Oliveira que 
acompanha há vários anos os seus praticantes, procurando sempre a melhoria da forma 
física, não se esquecendo também de fazer das aulas momentos de descontração e de bem 
estar. 
 
GOLFE  
 
A secção de Golfe do Clube Mbcp que tem por objetivo fomentar e promover a modalidade 
junto dos seus associados, sendo o Clube filiado da Federação Portuguesa de Golfe e 
fazendo a gestão de handicaps dos seus sócios. 
 
No ano de 2011, foram realizadas as seguintes atividades: 

 6 Torneios da Ordem de Mérito 
 1 Torneio de verão 
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 1 Torneio de Encerramento 
 2 Clínicas de iniciação e aperfeiçoamento 
 Competição em match-play individual 
 3 Torneios Inter-Empresas 
 1 Torneio Inter-Clubes sem campo 
 Participação no torneio de Empresas Expresso-BPI em associação com a 
 empresa Dielmar 

 
A Ordem de Mérito de 2011 foi a nona que o Clube organizou desde a sua fundação. Noé 
Oliveira foi o grande vencedor deste ano. Já na competição de Matchplay o vencedor será 
encontrado entre Fernando Temudo e José Luis Livro que estão apurados para a final. 
Os torneios da Ordem de Mérito foram disputados nos seguintes campos: Belas, Vidago, 
Beloura, Troia, Campo Real e Penha Longa. Já o torneio de verão foi disputado em Lagos no 
Onyria e o torneio de Encerramento foi no CampoReal. Nos torneios de equipa, visitámos os 
campos de Ribagolfe, Montado, Belas e Beloura. 
 
Os vencedores dos torneios da Ordem de Mérito de 2011 foram: Ana Luisa Pronto em Belas, 
Nuno Martins em Vidago, Nuno Correia na Beloura, José António Eusébio em Troia, António 
Francisco no Campo Real e Carlos Ribeiro na Penha Longa. Já no Matchplay Individual 
Fernando Temudo ou José Luis Livro, sucederá a Luis Costa vencedor em 2010. 
 
HEALTH CLUBS 
 
NORTE 
Continuamos a estabelecer novos protocolos, principalmente nos distritos fora da área 
metropolitana do Porto, no intuito de abranger o maior número de associados. 
 
SUL   
 
Em  2011 celebraram-se novos acordos e renovaram-se outros já estabelecidos entre 
diversos Health Clubs e o Clube Millennium bcp, verificando-se principalmente a manutenção 
de Associados praticantes na atividade. 
Os protocolos visam a prática do exercício físico com elevados níveis de qualidade técnica e 
organizativa, procurando abranger as diversas áreas geográficas de maior número dos nossos 
Associados, afim de responder as diversas solicitações. 
Continuámos a desenvolver esforços para dinamizar a atividade em centros populacionais de 
menor densidade para tornar efetivos os benefícios para todos os associados do Clube nas 
diversas áreas geográficas.  
 
JUDO  
 
2011 foi um ano de consolidação, sendo realizados 6 torneios com a imagem do Clube 
sempre presente na Zona Centro . 
De destacar Bernardo Valente que se sagrou Campeão Nacional categoria de -66Kg na 
camada Juvenil e Diana Valente vice Campeã Regional Zona Centro categoria de -52Kg, 
camada Júnior. 
Ainda estivemos representados na Taça da Europa realizada em Coimbra, com participação 
de 20 países. 
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No mega torneio realizado na bonita Vila de Gois participaram 200 atletas de camadas dos 4 
aos 12 anos e estiveram presentes 25 Clubes de todo o País  
 
KARATÉ 
 
NORTE  
 
O Clube participou nos eventos propostos com vista ao melhoramento dos conhecimentos 
bem como na obtenção de novas competências técnicas.  
Estivemos presentes no Estágio de Verão, em Sagres, e no Gashuku Inverno, Arganil, sob 
orientação do Shihan Marcelo Azevedo, 7º Dan, eventos que contam sempre com a presença 
de muitos praticantes provenientes de vários “Dojos” espalhados por todo o País. 
No estágio de verão efectuaram exames as atletas Dora Folque, Ana Rodrigues e Helena 
Rodrigues obtendo a graduação de 8.º Kyu (cinto amarelo), e 7º Kyu (cinto laranja) 
respetivamente. 
Dando cumprimento ao objectivo de ir introduzindo aos poucos a componente competitiva aos 
praticantes, a modalidade participou no torneio de apuramento APKS, no MOCIFAL, Sintra, na 
categoria de Kata iniciados femininos. Fruto do trabalho desenvolvido e através da divulgação 
a modalidade obteve um crescimento do número de inscrições e começa agora a ter uma 
moldura humana que permitirá no futuro uma maior presença em competições associativas ou 
federativas. 
 
SUL 
 
A época iniciou com 16 alunos adultos, situando-se atualmente em 28, com uma classe infantil 
de 11 alunos. Participámos nos 4 estágios associativos com representações de quase 100% 
dos alunos, marcando uma posição cada vez mais forte junto dos outros clubes. 
Assim, 2011 foi um sucesso em crescimento do número de alunos e na criação da classe 
infantil, imprescindível para a sustentabilidade do Dojo no futuro, tendo duplicado os 
participantes e restando capacidade para crescer muito mais.  
 
KARTING 
 
Mais uma época de demonstração do elevado valor competitivo individual e coletivo dos 
pilotos do Clube que participaram nas provas realizadas ao longo de 2011. O 10.º 
Campeonato Nacional do Clube Millennium bcp constituiu um fator de distinção entre os 
campeonatos nacionais, e esteve na origem da conquista do 3º. lugar para o Clube na Taça 
Inter-Trofeus. Durante os 10 eventos realizados nos kartódromos da Batalha (Euroindy), 
Fátima (Funpark), V. N. de Paiva, Almeirim, Campera e Palmela, o comportamento do grupo 
proporcionou uma demonstração de companheirismo, tendo os níveis de exibição individual 
sido marcados pela capacidade competitiva, permitindo uma luta pelos lugares em disputa, 
sendo os lugares do pódio conquistados na última prova. Foi digno campeão o Pedro 
Figueiredo. 
Refiram-se alguns dados estatísticos da modalidade: 43 associados inscritos no 10º. 
Campeonato; 255 participações no total das dez provas do campeonato realizadas; 26 
participantes em média por evento. Os vencedores deste ano foram os seguintes: 1º Pedro 
Figueiredo, 474; 2º. João Paulo Martins, 469; 3º. Miguel Ramada, 457. 
Nos Troféus, a Equipa Oficial do Clube participou nas provas mais importantes do calendário 
kartistico para empresas e troféus de resistência tendo obtido os resultados seguintes: 
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- No “Trofeu Top One”, o Clube fez-se representar por 3 equipas tendo alcançado o vice-
campeonato através da sua equipa nº.1 em 16 equipas participantes, tendo as restantes 
equipas do Clube ocupado o 5º e 8º lugares da classificação. 
- A “10ª edição da Taça Inter-Troféus (TIT)” foi realizada no Kartódromo de V. N. Poiares e a 
equipa oficial do Clube arrecadou o terceiro lugar neste troféu. Ao alcançar novo lugar de 
destaque nesta prova, o Clube concretizou três objetivos: defrontou os melhores 
representantes dos 14 melhores Campeonatos disputados a nível nacional, com 84 pilotos em 
disputa direta; defendeu o prestígio conquistado com vitórias em 2004, 2007 e 2008; lutou 
pela conquista definitiva de um trofeu único nesta modalidade, ao vencer 3 vezes seguidas. 
Foi no Trofeu Resistência Inverno, no Kartódromo da Batalha, que a verdadeira valia coletiva 
do Clube veio ao de cima ao conquistar entre 24 participantes um 4º. e um 10º. lugares, num 
trofeu discutido até á última prova. 
No Trofeu Honda Inverno o Clube voltou a dominar alcançando vitórias através da sua 1ª. 
equipa nas duas categorias em disputa, as provas de sprint e de resistência. A equipa 2 do 
Clube, foi ainda vice-campeã em ambos os troféus. Esse domínio viria a manter-se no Trofeu 
Honda Sprint e Trofeu Honda Resistência tendo o Clube patenteado um domínio ao longo das 
6 provas que compunham ambos os troféus e alcançado novamente a vitória e o vice-
campeonato. 
 
KING  
 
A secção realizou o VI Campeonato Interno com a participação de 21 jogadores. 
Após a realização de cinco jornadas sagrou-se Campeão António Marques com 162 pontos, 
seguido por Tiago Nogueira com 161 pontos e de António Ramos com 159 pontos. 
Treze jogadores do Clube Millennium BCP inscreveram-se no Campeonato Interbancário, 
tendo dois atingido a final Regional do Sul e Ilhas, passando à Final Nacional o Américo 
Pereira, que se classificou em 11º lugar. 
 
MERGULHO 
 
NORTE  

O ano de 2011 fica marcado pela primeira expedição de mergulho realizado pelo Clube nas 
Ilhas Desertas, localizadas a sudoeste da Ilha da Madeira. Sendo o nosso lema manter 
elevados padrões de segurança, as deslocações às Ilhas Desertas foram canceladas devido 
às condições agrestes do mar. Realizaram-se 75 mergulhos em dois dias na Ilha da Madeira, 
mergulhos variados com destaque para a zona protegida do Garajau, onde imperam os meros 
de porte considerável e onde se encontram os destroços do navio  Boubell.  

Em Outubro repetimos a nossa ida às Berlengas. Cada ano que passa mais vontade temos 
em voltar, face à diversidade com que somos brindados “lá em baixo”. E porque estes 
momentos são importantes, criou-se a Newsletter do Fim de Semana de forma a divulgarmos 
os eventos realizados junto da comunidade de Mergulhadores da Zona Norte.  

Como a formação é a nossa preocupação, lançámos novos cursos com destaque para o curso 
de Patrão Local, com forte adesão pelos Associados do Clube.  No final do ano de 2011, 
demos a possibilidade de os Mergulhadores realizarem mergulhos individuais bastando para 
isso requisitarem o seu voucher de mergulho. 
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SUL   
 
Em 2011 continuámos a apostar nas atividades para os mais novos, abrangendo assim os 
associados de todas as idades. 
Realizámos baptismos de mergulho em piscina (para as crianças a partir dos 7 anos). 
Continuámos a promover acções de formação certificada, nomeadamente os cursos: PADI 
Open Water, PADI Advanced e PADI Nitrox  
 
É cada vez maior o número mergulhadores credenciados que pretendem consolidar os 
conhecimentos adquiridos no curso básico de mergulho (PADI Open Water). 
Em 2011 salienta-se o 2º Mini-Liveaboard no Algarve (Rota Sotavento) em parceria com 
Subnauta, sendo estabelecidos novos protocolos com várias empresas que prestam serviços 
de mergulho. 
 
MONTANHISMO 
 
Em 2011, a secção de Montanhismo manteve a divulgação das atividades de montanha com 
aposta forte nas marchas pedestres. Organizámos 4 atividades de marcha nas quais tivemos 
uma participação média de 40 caminheiros, destacando-se a marcha noturna pelas Serras de 
Valongo em que contámos com a presença de 42 caminheiros. 
 
MOTOCICLISMO 
 
O núcleo de Motociclismo do Clube MillenniumBCP efectuou em 2011 dois passeios. Em 
Maio, e sob a organização do Rui Faísco, colocámos as nossas máquinas a subir a serra da 
Malveira para o ponto de encontro no Cabo da Roca. Os convivas, em número de 14, 
beberam o café da ordem no restaurante local tendo depois efectuado uma volta a pé pelas 
redondezas. Antes do almoço seguiu-se para a Peninha, para uma visita à Ermida onde as 
máquinas fotográficas não pararam de trabalhar tal a beleza do local. Não se realizou a visita 
às Pegadas de Dinossauro na Praia Grande, por perigo de derrocada e o dia acabou numa 
esplanada à beira da praia. 
Em Setembro, deslocámo-nos ao Gerês para relembrar 1996 e sob a batuta do Jorge 
Figueiredo e do Octávio Silva, o passeio veio a revelar-se absolutamente excecional. Tudo 
começou na sexta-feira, dia 23, com a viagem até Melgaço, local do ponto de encontro. O dia 
seguinte teve uma alvorada bem cedo com vista a percorrer muitos quilómetros pela serra da 
Peneda/Gerês, com perto de 200 kms e passagem pela barragem do Lindoso com visita à 
zona da maquinaria no subsolo, ponto alto do passeio. Depois de mais umas voltas à serra lá 
chegámos a Vieira do Minho onde pernoitámos. No dia seguinte ainda fizemos uma visita à 
Barragem do Ermelo, com direito a banho de alguns elementos, almoço retemperador e 
retorno a casa durante a tarde. 
 
NATAÇÃO – ÁGUAS ABERTAS  
 
A equipa de Natação participou em 2011 nos 2 maiores Torneios de Natação Pura para 
Masters em piscina, organizados pela Federação Portuguesa de Natação. 
Os nadadores do Clube estiveram presentes no V Open de Inverno da FPN, em Ponte de 
Sôr e nos XIII Campeonatos Nacionais de Masters que tiveram lugar nas piscinas do Jamor. 
Destacam-se as classificações obtidas nos Campeonatos Nacionais de Masters, competição 
mais importante da época. 
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Os nadadores Filipe Horta, Joana Arantes e Helder Moreira conquistaram os títulos de vice-
campeões nacionais. Filipe foi 2 º classificado na prova de 200 metros mariposa do escalão 
45-49 anos. Joana Arantes foi 2ª classificada na prova de 50 metros mariposa; e Helder 
Moreira logrou alcançar o 2º lugar do pódio nas provas de 50 bruços, 100 bruços e 100 livres. 
A equipa de natação participou ainda nos Campeonatos de natação organizados pela 
Fundação Inatel, tendo ao longo de toda a época conquistado 56 lugares de pódio, tendo a 
maior fatia de lugares cabido a João Silva com 23, logo seguido de Filipe Horta com 12, 
 Helder Moreira com 7, Jorge Fernandes, António Vilela e Joana Arantes com 3 lugares de 
pódio cada um. Margarida Lopes e Fernando Serra conseguiram 2 lugares de pódio e por fim 
Adriando Barradas um lugar. 
Quanto à vertente de Águas Abertas, a equipa do clube teve também um comportamento 
muito positivo. 
Em Maio a equipa esteve representada por João Silva, Filipe Horta e Fernando Serrano no 
evento “King & Queen of the Sea - Europe” que decorreu em Lisboa no Parque das Nações. 
João Silva foi 2º classificado e Filipe Horta 3º do escalão 45-49 anos.  
A equipa do Clube participou durante os meses de Verão em 10 provas de mar / rio  (Circuito 
do Algarve -  6 , Sesimbra - 1, Grande Lago do Alqueva – 1  e Lisboa - 2). João Silva foi Vice-
Campeão do Circuito de Mar do Algarve 2011, no escalão 45-49 anos. Este evento que 
funciona como um "campeonato" , somando os nadadores pontos, conforme a classificação 
em cada uma das provas, teve a presença de 6 nadadores do clube que participaram nas 
diferentes etapas: João Silva,  Filipe Horta,  Pedro Caeiro, José Albano, João Albano e 
Marcelino Barreto. 
Por último, de salientar a vitória do nadador João Silva nos IV Campeonatos Nacionais de 
Masters em Águas Abertas 2011, que se realizaram em Montemor-o-Velho, no mês de 
Agosto, na distância de 2,5 kms, sagrando-se assim campeão nacional de Masters em águas 
abertas.  
 
ORIENTAÇÃO  
 
O ano de 2011 mais uma vez permitiu ao Clube consolidar a sua presença nas provas que 
constituem o calendário da Taça de Portugal de Orientação em Btt, bem como no 
Campeonato Nacional.  
O Ori-Btt, como o nome indica, é uma modalidade em que o praticante executa um 
determinado percurso desconhecido, passando por pontos de controlo com diversas opções, 
utilizando uma Btt, uma bússola e um mapa de orientação e consiste na escolha da melhor 
opção para realizar esse percurso no menor tempo possível.  
Como resultado final do ano o clube obteve a 21ª posição na classificação por clubes, sendo 
ainda de salientar a prestação dos nossos atletas Fernando Feijão e Filipe Silva, tendo o 
primeiro obtido a melhor classificação na sua classe o 8º Lugar.  
A secção de orientação conta com 68 associados inscritos, tendo totalizado 60 participações 
nos vários eventos de orientação organizados sob a égide da FPO.  
 
PESCA 
 
NORTE  
 
Na época desportiva de 2011, a secção de Pesca do Clube participou em todos os 
campeonatos regionais interbancários de pesca desportiva organizados pelo Sindicato dos 
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Bancários do Norte e nas modalidades de Alto Mar, Surf Casting, Rio e Mar, fazendo-se 
representar por 16 pescadores nas finais nacionais. 
Os resultados desportivos mais relevantes em 2011 foram os seguintes: 
 
Alto Mar: 

 Final Regional 2010, coletivamente 2º e 4º lugares. Os melhores 
 representantes foram Fernando Igreja 2º lugar e Manuel Alves 3º, apurados 
 para fase final; 
 Final Nacional, Fernando Igreja 2º lugar; 
 Regional de 2011, ainda não terminou, encontrando-se já apurado para a Final 
 Nacional (a decorrer em 2012) Fernando Igreja.   

 
Surf Casting: 

 Regional SBN, coletivamente 2º e 3º lugares. Os melhores  representantes 
 foram José Xavier 5º lugar, José Araújo 6º, Domingos  Correia 7º, Fernando 
 Silva 10º e Manuel Alves 12º, apurados para a  Fase Final; 
 Final Nacional, Coletivamente 9º lugar.  

 
Rio: 

 Regional SBN, coletivamente 3º e 5º lugares. Os melhores  representantes 
 foram António Lima 5º lugar, Luís Monteiro 7º e Abel  Pinto 11º, apurados para a 
 Fase Final; 
 Final Nacional, coletivamente 10º lugar. O melhor representante foi Luís 
 Monteiro com um 3º lugar de sector. 
 

Mar: 
 Regional SBN, coletivamente 2º e 3º lugares. Os melhores  representantes 
 foram Hélder Monteiro 2º lugar, Augusto Vieira 5º, Domingos Correia 7º, 
 Manuel Alves 10º, apurados para a Fase Final; 
 Final Nacional, coletivamente 8º lugar e 14º. Os melhores representantes foram 
 Hélder Monteiro 31º lugar, Adélio Chachim 33º  e Augusto Vieira 35º. 

 
 Mar (VIII Sargo de Prata, prova organizada pela Secção do Sul), 
 Colectivamente 6º lugar. Os melhores representantes foram Adélio  Chachim 21º 
 lugar e Hélder Monteiro 25º, é prova que nos merece  os melhores encómios. 

 
SUL  
 
A Secção, que incluí o sul e centro do país, manteve a adesão de anos anteriores, com os 
pescadores inscritos a participarem em quatro modalidades de pesca, Surfcasting (pesca de 
Praia), Pesca de Mar (pesca à bóia nas falésias ou na praia), Barco Fundeado e Pesca de 
Rio.  
O Núcleo da Marinha obteve excelentes resultados, sendo de sublinhar:  
- SBSI e SBC - Interbancário de Barco Fundeado, Mar, Praia e Rio (23 provas);  
- SBSI – Secção Regional de Tomar e Santarém – Rio (4 provas);  
- Serviços Sociais da CGD – XXVIII Peixe de Prata (barragem do Maranhão);  
- Concurso de pesca de Mar da Cimenteira Maceira-Liz;  
- Troféu da Académica Pinhalnovense de Barco Fundeado. 
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 Resultados desportivos de 2011:  
- Praia (Surf Casting):  
1. Regional SBSI, esta é a modalidade mais fraca, devido essencialmente aos poucos treinos 
efetuados, mas ainda assim, obteve-se o 7º lugar coletivamente e o melhor representante foi o 
Joaquim Ferreira em 17º;  
2. Regional SBC, na Zona Centro, Rogério Silva 2º, João José Veiga 3º, António Cairrão 5º e 
Maria Alexandra Batista em 6º;  
3. Nacional Interbancário, Joaquim Ferreira manteve a 17 posição.  
 
- Mar: 
1. Regional SBSI 3º e 6º lugar coletivamente e em termos individuais José Bernardino foi 3º e 
António Conceição Marques em 8º; 
2. Regional SBC, mais um vez na Zona Centro, Vitor Malheiros em 2º e Rogério Silva em 5º;  
3. Nacional Interbancário 2º e 6º lugar coletivamente e individualmente Vitor Malheiros em 6º, 
José Bernardino em 8º e António Conceição Marques em 9º.  
 
- Barco Fundeado: 
1. Regional SBSI 2010, 1º coletivamente e individualmente, António Valério em 1º e José 
Carlos Pacheco em 6º;  
2. Nacional Interbancário 2010, António Valério em 6º;  
3. Regional 2011, após algumas vitórias nas eliminatórias e boas classificações, foram 
apurados para a final de Alto Mar (a realizar em Março de 2012) António Valério, Américo 
Legathaux e João Canaverde.  
 
- Rio:  
1. Regional SBSI,  coletivamente 4º lugar, e individualmente Celestino de Brito em 10º e 
António Conceição Marques 12º; 
2. Regional SBC 2º lugar coletivamente e Paulo Figueiredo em 1º, José Ferreira em 3º;  
3. Nacional Interbancário classificações por zona, José Ferreira em 2º, António Conceição 
Marques em 4º e António Valério em 6º.  
4. Secção Regional de Tomar e Santarém, efetuaram-se 4 provas,  António Conceição 
Marques com um 1º e um 3º, José Bernardino com um 1º e Celestino Brito e Emídio Ribeiro 
com um 3º. 
 
Provas organizadas pela Secção:  
- II saída de Barco Fundeado do Clube Millennium bcp, em 29 de Janeiro, com embarque em 
Setúbal e contando com 11 pescadores;  
- III saída de Barco Fundeado do Clube Millennium bcp, em 12 de Fevereiro com embarque 
em Setúbal e com a presença de 10 pescadores; 
- VIII Encontro Regional com as Sucursais de Évora, na barragem da Oleirita-Arraiolos, a 10 
de Setembro, com a presença de 30 participantes. Na classificação 1º Marco Vinagre 2º José 
Vinagre e 3º João Trindade Varão; 
- O IXº Sargo de Prata, realizou-se a 22 de Outubro, com a presença de 75 pescadores do 
Clube Millennium bcp e de outros Grupos Desportivos, noticiada na revista da modalidade 
existente em Portugal nas edições de Dezembro; desportivamente foi um sucesso, o vencedor 
foi o João Agualusa, e os restantes lugares do pódio ocupados por pescadores do Clube, Vitor 
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Malheiros em 2º e António Conceição Marques em 3º, tendo o colega Vitor Malheiros ganho o 
trofeu de maior exemplar com um Sargo de 1,160 Kg. 
 
POOL  
 
NORTE 
 
No fim de semana de 15 e 16 de outubro de 2011, realizou-se a VII Final Nacional de 
Snoocker no Salão de Jogos Bowlinkart de Ovar, com a participação de 8 atletas, sendo 4 do 
SBSI, 3 do SBN e 1 do SBC. 
Antes do início da final foram sorteados os atletas em duas séries de quatro, cabendo aos 
Campeões Regionais do Norte (Hélder Monteiro) e do Sul (Pedro Correia), a posição de 
cabeças de série, com os restantes atletas a serem sorteados aleatoriamente. 
Logo no primeiro jogo, percebeu-se de imediato que os jogadores que demonstravam uma 
maior consistência eram o Hélder Monteiro e o Pedro Correia que ganharam todos os jogos 
da sua série com grande eficácia, ficando assim apurados para a final four, conjuntamente 
com os segundos de cada série. 
Na final four, Hélder Monteiro derrotou o seu colega de equipa no Porto, Alberto Malheiro do 
MBCP Centro por 4-0 e o Pedro Correia derrotou o seu adversário por 4-1, apurando-se assim 
os primeiros lugares. O jogo do 3.º e 4.º lugares decorreu com grande equilíbrio, tendo o 
Alberto Malheiro sido derrotado por um renhido 4-3. 
No jogo da final, Pedro Correia começou melhor e chegou de imediato aos 2-0. A perder, 
Hélder Monteiro reagiu às adversidades e mudou o resultado para um 4-2 a seu favor, 
pressionando assim fortemente o seu adversário, dado que o jogo era disputado à melhor de 
9 (nove) partidas. Com a vitória desta partida o Hélder Monteiro sagrou-se pela segunda vez 
Campeão Nacional de Snoocker com o resultado final de 5-3. Os atletas do ClubeMBCP 
efetuaram um brilhante torneio, tendo-se classificado em 1.º (Hélder Monteiro), 2.º (Pedro 
Correia) e 4.º (Alberto Malheiro). 
 
José Pereira é o novo Campeão da Liga Interna de Pool 2011 – Porto, ao vencer o 2º torneio, 
disputado nas instalações do Leixões SC em Matosinhos. José Pereira que já tinha vencido 
em Abril o 1º torneio, não deixou os seus créditos por mãos alheias e bateu na final  João 
Oliveira por um renhido 5-4, totalizando 80 pontos, e por essa via, ficado em primeiro lugar no 
ranking de 201. 
Classificação do ranking 2011: 1º José Pereira; 2º Anselmo Pinto; 3º João Oliveira. 
 
SUL  
 
A exemplo de anos anteriores, foi organizada uma Liga Interna de Pool, composta por 4 
torneios disputados ao longo do ano e que contou com a participação de vários sócios. Na 
vertente de competição federativa, a equipa e os seus elementos competiram em várias 
provas organizadas pela Federação Portuguesa de Bilhar. A equipa de Pool do Clube 
Millenniumbcp em 2011 foi constituída pelos seguintes atletas: Eduardo Palma, Edmundo 
Carvalho, Fernando Fernandes, João Fonseca, José Malveiro, Paulo Fiúza e Pedro Correia. 
 
Na competição interna, o destaque foi para Ricardo Rosa que venceu a edição deste ano. Os 
restantes lugares do pódio foram ocupados, respetivamente, por Luís Peres e Carlos Antunes. 
Nas provas federativas em que participaram elementos da equipa de Pool, o destaque maior, 
a nível individual, foi o apuramento de João Fonseca para integrar a Divisão Elite da época 
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2011/2012, competição que irá reunir os 32 melhores atletas nacionais. A nível de equipas, o 
Clube Millenniumbcp esteve presente na fase final da Taça de Portugal, tendo atingido os 
oitavos-de-final da prova, tendo estado igualmente presente na fase nacional do Campeonato 
Nacional, depois de ter alcançado o respetivo apuramento na fase regional Lisboa/Setúbal. 
Nas provas organizadas pelo Sindicato SBSI, o grande destaque foi para Pedro Correia que, 
depois de se ter sagrado uma vez mais campeão regional, obteve o lugar de Vice-Campeão 
Nacional na fase final da competição realizada em Ovar.  
 
SKI/SNOWBOARD 
 
Uma equipa de dez associados esquiadores deslocou-se a Béjar (Salamanca) no período do 
carnaval (4 a 8 de Março) para umas férias na neve bem passadas. O tempo esteve bom e a 
neve apresentou-se com boa qualidade. O ski correu bem, sem lesões, e com descidas 
bastante audaciosas. A estância escolhida em Béjar, para além da qualidade das 
infraestruturas, apresenta também uma dimensão muito satisfatória em termos de pistas 
(cerca de 26 km de pistas, repartidos por 19 vermelhas, 8 azuis e 3 verdes). O grupo ficou 
bastante agradado com a experiência, até porque, a localização de Béjar possibilita a visita a 
algumas cidades espanholas muito interessantes e típicas (Salamanca, Cáceres e Mérida).  
 
SQUASH 
 
SUL  
 
A equipa de Squash Sul, participou nas seguintes provas: 
- V Circuito Interbancário de Squash de que foi campeão o nosso atleta Luís Valente, com o 
Clube a ter 11 jogadores a representá-lo. A Fase Final Nacional deste Circuito, foi 
brilhantemente vencida pelo José Carlos Faria .  
- Encontro Nacional de Squash Interbancário que se disputou no Algarve, cujo vencedor foi o 
José Carlos Faria, tendo ficado Miguel Estiveira em segundo lugar.  
Leonel Rodrigues, Vitor Ferro, Pedro Pereira e Francisco Madureira e Tiago Mendes 
participaram em provas do Circuito CIMAI, assim como provas internas nas Olaias. Para além 
destes jogadores, o Clube foi também representado pelo João Fragoso, Paulo Kellen, 
Fernanda Barroso e António Tavares.  
 
TÉNIS  
 
NORTE  
 
Principais acontecimentos em 2011: 
Campeonato Nacional dos Sindicatos dos  Bancários 
José Maria Santiago – Campeão Nacional escalão de veteranos +45 anos 
Fernando Cunha – Vice-Campeão Nacional escalão 55 anos e pares homens. 
Campeonato Regional SBNorte 
José M. Santiago- Campeão escalão de veteranos +45 anos 
Joaquim Guedes da Costa-Vice-campeão escalão de veteranos +45 anos 
Fernando Cunha – Campeão veteranos +55 anos 
Paulo Horta -Vice-campeão veteranos +55 anos 
 
SUL  
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O ano ficou marcado pelo arranque de uma nova equipa de interclubes no escalão de 
veteranos +35 e com ela, o Clube passou a fazer-se representar por duas equipas no 
Campeonato Nacional de Equipas, uma no escalão de veteranos +35 e outra no escalão de 
veteranos +55. No total, o Clube passou a estar representado por 15 jogadores federados na 
Federação Portuguesa de Ténis. 
O Clube participou na 1ª fase do Campeonato Nacional de Equipas e nos seguintes torneios 
oficiais:  Clube Ténis Paço Lumiar; Clube Ténis Belas; Clube Ténis Torres Vedras; Nova 
Morada; Clube Ténis Carcavelos; Sport Flow Academy. 
O Clube participou no torneio do Sindicato Bancários Sul e Ilhas (SBSI), movimentando mais 
de 30 associados. 
Em termos classificativos, o Clube chegou aos quartos-final na maioria dos torneios sob a 
égide de organização da Federação Portuguesa de Ténis e participou na fase regional do 
torneio SBSI e na fase final do Torneio de Ténis Interbancário, tendo, em ambas, obtido 
excelentes resultados. 
 
TÉNIS DE MESA 
 
NORTE  
 
Há mais de cinquenta anos que participámos  nas provas organizadas pela Inatel. 
Competimos nas provas de veteranos organizadas pela Associação de Ténis de Mesa do 
Porto e pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. Também competimos em alguns 
torneios como convidados por outros clubes.  
Resultados em destaque: 
Nas provas federadas: Paulo Ribeiro o 1º lugar em pares e António Leitão 3º lugar individual e 
Carlos Leitão em 4º. 
Nas provas Associativas Jorge Caldas vice-campeão regional individual e 3º, 4º  e 7º P. 
Ribeiro, A. Leitão e C. Leitão, e em pares C. Leitão e J. Caldas foram vice campeões 
regionais. 
 
Nas provas da Inatel Jorge Caldas foi duas vezes à final na prova do Ranking List e 5º lugar 
no Ranking Nacional e Carlos Leitão em 16º. Obtivemos dois segundos lugares por equipas 
em primeiras categorias, nas segundas Joaquim Monteiro teve uma prestação meritória, 
tendo-se classificado num honroso 2º lugar.  
Nos nacionais por equipas obtivemos o 4º lugar em primeiras categorias e individualmente 
Jorge Caldas 8º lugar e Carlos Leitão 13º.  
Provas Regionais, em 1ªs Categorias: segundo lugar por equipas e sextos em 3ªs Cat.  
Individualmente 3º lugar J. Caldas, 4º C. Leitão e 6º A. Leitão em 1ªs categorias em 2ªs 
categorias; J. Monteiro 6º Lugar; nas terceiras categorias, J. Pinheiro, Arsénio, Miranda. J. 
Lopes e C. Alberto tiveram participações discretas. 
Jorge Caldas venceu o Torneio do Sindicato dos Bancário do Norte. 
No Torneio do Sindicato de Seguros obtivemos o segundo lugar por equipas. 
 
SUL  
 
Em 2011 estivemos presentes nos torneios do Ranking List, assim como nos torneios distritais 
e respetivo Campeonato Nacional, destacando-se as seguintes classificações: 
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- Campeonato distrital: 2º classificado individual em 3ª categoria 

- Torneios do ranking list: 

- C. M. Caldas da Rainha:  3º classificado individual em 2ª categoria 
 
 - B.V. Seia:  1º classificado individual em 2ª categoria 
 
           - Leões da Floresta: 1º classificado individual em 3ª categoria 
                                            4º classificado individual em 3ª categoria 
 
           - SSP Caldas da Rainha: 3º classificado individual em 2ª categoria 
                                                    5º classificado individual em 2ª categoria 
                                                    7º classificado individual em 3ª categoria 
 
           - Soares da Arca: 3º classificado individual em 2ª categoria 
                                        7º classificado individual em 3ª categoria 
 
TIRO AOS PRATOS  
 
Os vinte e cinco atiradores do Clube, federados na FPTAC, participaram nos seguintes 
eventos: 

- Campeonato Interbancário (CIT) – composto por seis contagens na modalidade de 
Fosso Universal 
-   Final do CIT  
-   Grande Prémio SBSI 
-   II Torneio Interno do Clube Millenniumbcp 
-   Sete contagens do Campeonato de Fosso Universal da FPTAC 

  
 
Esta actividade teve início no dia 5 de Fevereiro com uma prova de treino no Campo de Tiro 
de Vale das Pedras - OTA, a qual serviu para transmitir aos atiradores as condições de 
participação nas provas previstas para o ano. 
O Campeonato Interbancário (CIT) composto por 6 contagens realizadas nos campos de Tiro 
de Pegões (duas), Montijo, Beja, Ota e Pinhal/Armação de Pera, foi disputado na modalidade 
de Fosso Universsal e decorreu entre os meses de Fevereiro e Junho. Neste campeonato 
participaram 143 atiradores representativos de 7 entidades Bancárias. Sendo uma prova onde 
a regularidade é importante para passar à fase final, onde só estão presentes os 14 melhores 
atiradores da Zona Sul, conseguiram esses objetivos os associados Luís Casadinho, Carlos 
Coelho, Carlos Raposo e Salvador Ribeirinha. 
A Final Nacional, realizada em Viseu, teve a participação dos atiradores melhores 
classificados nas zonas Norte, Centro e Sul, sendo o melhor classificado Carlos Coelho no 7º 
lugar. 
O Grande Prémio SBSI realizado na modalidade de Compak Sporting no Campo de Tiro de 
Vale das Pedras a 2 de Julho, foi um novo desafio para a maioria dos nossos atiradores, que 
participaram pela 2º ano nesta prova. Contrariando as previsões, o atirador Luis Tomaz 
conseguiu um honroso 3º lugar 
A época terminou com a participação dos nossos atiradores no II Torneio Interno do Clube, 
realizado a 19 de Novembro no Campo de Tiro de Èvora, sendo vencedor o António Moura. 
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TIRO DE PRECISÃO  
 
A atividade da secção de tiro de precisão em 2011 desenrolou-se nos mesmos moldes que 
nos anos anteriores: participação nas provas de tiro do INATEL e em múltiplos torneios sob a 
égide da Federação Portuguesa de Tiro, divididos em três “famílias”: modalidades ISSF 
(organismo internacional de tiro desportivo), Benchrest 50, e em provas de recreio fora dos 
parâmetros internacionais, regulamentadas pela própria FPT. Têm sido regularmente inscritas 
nessas provas equipas representativas do Clube, resultando na conquista de vários troféus 
coletivos. A secção também participou numa demonstração da modalidade de Benchrest 25 
m, de AC (realizada com armas de ar comprimido em vez das armas de bala da variante de 
50 metros), prespetivando-se a potencial participação em mais uma modalidade em 2012. 
Em destaque, a nível individual, tivemos as nossas atletas Juniores  Elia Capitão (Campea 
nacional de Carabina de Ar Comprimido 10m, Campea Nacional de InterSporter de BenchRest 
50m)  e Barbara Bedino ( Campea Regional de Carabina de Ar Comprimido 10m). A 
participação destas duas jovens permite que o Clube tenha um peso significativo no escalão 
de Senhoras Juniores, sendo que os escalões juniores  são aqueles que têm sempre  uma 
atenção especial da Federação Portuguesa de Tiro, por ser nestas idades que se pode 
maximizar o potencial de desenvolvimento de um atirador de  nível  internacional.  
Também nos regozijamos com a estreia do Luis Silva em provas de pistola de ar comprimido, 
modalidade onde obteve, logo no ano de estreia, medalhas no regional e nacional de 2ª 
categoria, sendo imediatamente promovido à 1ª categoria. Finalmente é de mencionar os 
bons resultados que os nossos atletas seniores obtiveram em Benchrest 50, onde Jorge 
Capitão foi ao pódio nas  três categorias que existem do campeonato nacional de Benchrest 
50 : Inter Sporter - 2º lugar, Ligth Varmint-3º lugar e Heavy Varmint- 3º lugar, destaca-se ainda 
a título individual o nosso atleta Manuel Raposo onde obteve o registo único no Clube de 
Mestre atirador em Benchrest 50 m. 
 
TRAIL  
 
2011 foi o ano da loucura das corridas de montanha. O Clube esteve representado nas 
maiores provas em Portugal: Freita, Sico, Alvados, Abutres, Sesimbra, Almourol, Pastor, 
Arrábida, Ultra Areia. É com imenso orgulho que podemos dizer que o clube ajudou na 
implementação desta modalidade em Portugal.  
Oito associados tiveram na prova mais importante do Mundo, Ultra-trail do Mont-Blanc, 
devendo ter sido o clube mais representado da prova. Em termos competitivos, destacam-se 
as classificações da Maria Gabriel (Gabi) e Arlindo Dias, no pódio em praticamente todas as 
provas que participaram. 
 
TRIATLO 
 
O ano de 2011 foi provavelmente um dos melhores anos em termos de destaque dos nossos 
triatletas no panorama competitivo nacional. 
A primeira prova de Duatlo no Jamor, em 30 de janeiro, contou com a habitual presença da 
família Rodrigues através de Manuel Rodrigues, Gonçalo Rodrigues e Raquel Rodrigues. 
Estiveram em destaque ao terminarem na 8º, 9º e 10º posições dos seus escalões 
respetivamente. Marcaram também presença no Duatlo das Lezírias, em 13 de fevereiro, 
através de Manuel Rodrigues e Gonçalo Rodrigues.  
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A primeira prova de Triatlo da época aconteceu a 28 de março, na ilha de Porto Santo, com 
João Lucas Coelho a fazer a sua estreia num Triatlo Longo, formato Half Iron Man, tendo 
obtido o 32º da geral e 4º lugar no seu escalão Veteranos 1. A segunda prova da época teve 
lugar no Parque das Nações, no Triatlo Internacional de Lisboa, a maior prova de Triatlo 
Longo em Portugal, com cerca de 600 atletas (cerca de metade estrangeiros), sendo o Clube 
representado por João Lucas Coelho e Pedro Quaresma e por uma equipa de estafetas com o 
João Silva (Natação), Manuel Rodrigues (Bicicleta) e José Albano (corrida), tendo alcançado o 
1º lugar. João Coelho e Pedro Quaresma ambos terminaram a prova com 5:17:00 e 5:21:00, 
respetivamente. 
Em Peniche teve lugar o Campeonato Nacional de Grupos de Idade, onde Paulo Quintino 
logrou obter o 12º lugar no escalão V1. 
No dia 17 de abril, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, teve lugar o 
Campeonato Nacional Individual de Aquatlo, prova que atribui os títulos de campeões 
nacionais nas diferentes categorias. João Silva conquistou o 3º lugar do pódio do escalão V2. 
Em 27 de maio teve lugar em Aveiro a terceira prova do Campeonato Nacional de Triatlo 
Longo, formato Half Iron Man, com a participação de João Lucas Coelho e Pedro Quaresma. 
O tempo final de participação de ambos foi de 5:08:03. 
10 de junho é a data em que tradicionalmente a Federação Portuguesa de Triatlo e a Câmara 
de Oeiras escolhem para realizar uma das mais emblemáticas provas de Triatlo nacionais. 
Esta prova é efetuada em duas partidas distintas: 
- a Prova Aberta, escolha natural dos Não Federados e ainda das equipas de estafetas, com 
arranque às 9:30; 
- e às 11 da manhã, a Taça de Portugal, escolha natural dos Federados. O Clube obteve 
várias posições de destaque: Gonçalo Rodrigues - 1.º lugar no Escalão Júnior; Eduardo 
Ferreira - 1.º lugar no Escalão Seniores (entre mais de 50 atletas); Veteranos 1 - Rui 
Ramalho, Octávio Lopes e Paulo Marau, nos 3 primeiros lugares; Veteranos 2 - Manuel 
Rodrigues 1.º lugar e Pedro Caeiro o    
3.º lugar; Veteranas 1 - Maria Gabriel 1.º lugar. 
No dia 26 de junho de 2011 o Clube esteve representado no Campeonato da Europa de Age 
Groups de Triatlo em Pontevedra por João Lucas Coelho tendo ficado em 35º lugar do seu 
Age Group. 
O Clube esteve representado no Triatlo de Vila Viçosa por João Lucas Coelho, José Albano e 
Pedro Quaresma, que para além da classificação individual obtida, conseguiram também 
pontuar como equipa. 
A Federação de Triatlo de Portugal e a Câmara Municipal de Ílhavo organizaram, no dia 27 de 
agosto, o Campeonato Nacional de Aquatlo por Clubes 2011. João Silva, Humberto Lomba e 
Paulo Quintino conquistaram o título de Vice-Campeão Nacional de Clubes em Aquatlo no 
escalão de veteranos. 
No Triatlo de Lisboa, em 18 de setembro, na prova aberta, estiveram presentes Vitor Gomes, 
Sónia Rodrigues, Rogério Araújo, Pedro Caeiro e José Teixeira e na prova Olímpica José 
Albano, João Lucas Coelho e Fernando Serra. 
De sublinhar ainda, o Atleta José Albano, que conseguiu no duatlo de Torres Vedras, alcançar 
o pódio, revelando-se assim uma promessa para novos feitos na época que se avizinha, na 
vertente Duatlo. 
O Clube estreou-se na época de 2011 na vertente do triatlo denominada Aquabike pelo 
Aquatleta Fernando Serra. Esta modalidade é composta por uma primeira parte em natação e 
uma segunda em ciclismo. 
No dia 10 de dezembro decorreu em Montemor-o-Velho a entrega das medalhas aos Atletas 
que conseguiram títulos no decorrer de 2011, tendo os nossos atletas recebido 3 medalhas: 
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João Silva, 3º lugar no Campeonato Nacional de Aquatlo; João Silva, Humberto Lomba e 
Paulo Quintino, 2º lugar no Campeonato Nacional de Aquatlo por Equipas; e João Lucas 
Coelho 2º lugar no Campeonato Nacional de Triatlo Longo Veteranos I. 
 
VELA  
 
NORTE  
 
A secção de Vela do Clube continuou a sua atividade ao longo de 2011, a qual se repartiu por  
Iniciação/aperfeiçoamento de Vela Infantil e de Vela Adultos.  
No âmbito da Vela Infantil – aperfeiçoamento - o Clube manteve o apoio a 3 jovens 
associados que ao longo do ano participaram com regularidade em diversas competições 
nacionais da classe Optimist. Nesta componente da vela infantil consideramos ser oportuno 
explorar em 2012 novas formas de apoio e envolvimento que permitam captar mais crianças e 
jovens para a modalidade nas componentes iniciação e aperfeiçoamento/competição. 
Na componente da Vela de Adultos, vimos consolidar-se o trabalho efetuado nos anos 
anteriores com vários cursos de iniciação, tendo sido possível a participação competitiva em 3 
regatas de Vela de Cruzeiro, com 3 equipas de 7 tripulantes: Regata S. João; Regata Subida 
a Póvoa e Regata José Régio.  
Esta participação nas regatas foi precedida dos respetivos cursos/treinos de aperfeiçoamento, 
sendo que os resultados obtidos: 
1º lugar (classe ANR 2) – Regata S. João e  2º lugar (Classe ANR 2) - Regata José Régio, 
Estas classificações foram um prémio muito saboroso para o trabalho realizado e motivador 
para novos desafios que se esperam e desejam em 2012.  
 
XADREZ  
 
NORTE  
 
Realizaram-se os seguintes torneios: 
- 2º Torneio “Xeques Bancários”: promovido pela Secção de Xadrez do Clube Millenniumbcp 
com o apoio técnico e logístico do Grupo de Xadrez do Porto e em cujas instalações decorreu. 
Foi um torneio aberto a todos os bancários, disputado em sistema suíço por 10 participantes 
oriundos de 4 instituições, e que se prolongou por 5 sessões. No final Mário Massena, do 
Banco Santander Totta, foi o justo vencedor, ganhando todos os jogos disputados, terminando 
com um ponto de vantagem sobre Álvaro Brandão (BBPI), e dois pontos sobre Mário Marques 
(MBCP).  
- Torneio Interno de Partidas Rápida: Realizou-se na sede do Grupo de Xadrez do Porto o 
Torneio Interno de Partidas Rápidas do Clube Millennium BCP. Foi o 1º dos 3 Torneios 
Internos previstos para 2011. Participaram 6 jogadores tendo sido realizado o torneio em duas 
voltas. Todos os jogadores se defrontaram duas vezes, uma conduzindo as peças brancas, e 
outra as negras. Vitória clara de Pinto Monteiro, que apenas cedeu um ponto entre os 10 
possíveis. Mário Marques, com 7, e Eduardo Ferreira, com 5, completaram o pódio. 
- Torneio Interno de Semi-Rápidas: Compareceram 6 jogadores, pelo que foi jogado no 
sistema de todos-contra-todos. O Torneio decorreu com grande equilíbrio, tendo-se verificado 
um empate pontual a 4 pontos entre os 3 primeiros (Alberto Pinto Monteiro, Mário Marques e 
Eduardo Ferreira). Como tal houve que recorrer aos critérios de desempate previstos no 
regulamento. Os dois primeiros critérios não proporcionavam qualquer desempate. O terceiro 
critério, no entanto, já excluía Eduardo Ferreira, já que tinha realizado 2 partidas nessas 
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condições, contra 3 de Pinto Monteiro e Mário Marques. Dado manter-se o empate entre estes 
dois, foi acordado proceder a mais dois jogos entre ambos, com cores alternadas. Desse 
match de desempate saíu vencedor Alberto Pinto Monteiro. 
- Torneio Interno de partidas lentas: Terminou em 2 de Dezembro o último dos 3 Torneios 
Internos do Clube Millennium BCP, que decorreu nas instalações do Grupo de Xadrez do 
Porto com 9 participantes que decorreu em sistema suíço, em 5 sessões. O vencedor foi 
Mário Marques, que ganhou folgadamente tendo vencido todos os jogos disputados. Em 2º 
classificou-se Pinto Monteiro, tendo Eduardo Ferreira completado o pódio.  
Mário Marques conquistou também o título de Campeão do Clube Millennium bcp, seguido de 
Pinto Monteiro, que foi o vice campeão.  
 
 

LAZER E TEMPOS LIVRES 
 

AQUARIOFILIA  
 
Na secção de Aquariofilia, 2011 foi marcado pelas actividades efectuadas em parceria com o 
Oceanário de Lisboa, a destacar: 
- A participação de 25 Associados de todas as idades na visita guiada aos Bastidores e ao 
Oceanário, visitando-se zonas habitualmente interditas ao público; 
- A visita à exposição temporária “Tartarugas Marinhas. A Viagem.” Os segredos da vida 
destes misteriosos animais, foram revelados numa viagem inesquecível através dos oceanos. 
 
COLECIONISMO  
 
2011 foi ano de crescimento da Secção em número de colecionadores, de encontros e de 
participantes nos nossos encontros. Demos início às representações em vários encontros de 
colecionadores a nível nacional (Tomar, Pombal, Covilhã, Barreiro, Viseu e Alvaiázere) onde 
levámos bem longe o bom nome do Clube e dos nossos colecionadores. Lançámos também 
várias parcerias com duas referências na área da numismática (Notafilia Numismática 
Diamantino e Euronumis) criando oportunidades para que os nossos associados numismatas 
possam ampliar as suas coleções a preços e condições vantajosas. 
Ajudámos seis crianças (de Lisboa, do Porto, das Caldas da Rainha, de Elvas e de Viseu) 
através da recolha de tampinhas e de leilões de peças das nossas coleções individuais. 
 
VIAGENS E PASSEIOS 
 
NORTE  
 
Em 2011 realizámos as seguintes viagens: Picos da Europa (Espanha), India e Nepal, Itália, 
Cruzeiro à Dinamarca, Turquia, Circuito no Douro, Escandinávia, Inglaterra e Escócia, Suiça, 
Alemanha, Madeira, Minho e Cruzeiro ao Brasil, com o total de 376 participantes, 
representando mais 20% o número em relação ao ano transato. 
De destacar as viagens  à Itália, Escandinávia e à Madeira que tiveram um número de 
Associados muito superior ao previsto. 
Em todas as viagens realizadas criou-se um ambiente de grande simpatia, confraternização e 
entusiasmo entre os participantes, tendo sido demonstrado o interesse em voltar a conhecer 
novas paragens. Muitos dos Associados têm vindo a sugerir outros destinos para futuro, 
contributo que o Clube acolhe com muito interesse. Foi programada ainda este ano ida à 
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República Checa, mas a mesma não se pôde efetuar atendendo ao reduzido número de 
participantes inscritos.  
 
SUL  
 
Eventos Realizados: 
- Foz Côa e Aldeias Históricas – 25 a 27 de Março  
Os Sócios que participaram tiveram oportunidade de desfrutar da visita às gravuras rupestres 
e às diversas aldeias históricas da Beira Interior Norte. Também a gastronomia superou as 
melhores expetativas. 
 
- Açores Natural – 13 a 17 de Abril  
Os Sócios que embarcaram para a Ilha de S. Miguel levavam na bagagem a vontade de 
conhecer as belezas naturais desta bela ilha, assim como, a esperada saída para o mar para 
o avistamento de baleias e golfinhos. Apesar de só terem sido avistados diversos golfinhos, 
ficou na memória de todos a aventura marítima vivida. 
 
- Escapadinha Alentejana – 21 e 22 de Maio  
Mais uma viagem a que se pretendeu dar um cunho cultural, tendo os participantes ficado a 
conhecer melhor uma das mais belas regiões do Alentejo, numa viagem marcada também 
pela elevada qualidade de toda a logística. 
 
- Viena de Áustria – 9 a 13 de Junho  
Viagem a uma das mais importantes capitais europeias, com um passado recheado de figuras 
e acontecimentos marcantes nas artes, em especial na música clássica. Os participantes 
ficaram a conhecer uma cidade recheada de motivos de interesse. 
 
- Passeio no Tejo com almoço a bordo – 25 de Junho  
Excelentes momentos de convívio entre todos os participantes conjugados com as excelentes 
paisagens ribeirinhas e o avistamento de diversas aves marinhas. Após o almoço, tempo 
também para participar na animação que os 8 jovens Sócios proporcionaram a todos os 
participantes, fruto da contagiante vivacidade e alegria que só as crianças conseguem 
transmitir. 
 
- Roménia – 16 a 23 de Julho  
Os participantes ficaram positivamente agradados com a beleza do país e com a forma como 
decorreram as visitas previstas no programa. De realçar o excelente ambiente vivido entre 
todos os participantes. 
 
- Passeio à Barragem de Alqueva – 10 de Setembro  
Viagem que superou as expetativas iniciais, tendo em conta o reduzido espaço de tempo 
disponível para a sua organização, quer em termos do número de inscrições, quer em termos 
da qualidade dos meios logísticos colocados ao serviço dos Sócios. 
 
Praga – 7 a 10 de Outubro  
A reduzida adesão dos Sócios e a desistência de alguns participantes inscritos foram as 
causas que tiveram como consequência o pequeno grupo que viajou para a capital da 
República Checa, mas a excelente colaboração do operador permitiu manter as condições 
inicialmente divulgadas.            
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- Cruzeiro ao Dubai – 20 a 28 de Novembro  
Viagem que decorreu de forma muito positiva a uma região do Mundo que, apesar de toda a 
instabilidade vivida recentemente, continua a exercer o fascínio das mil e uma noites e a 
curiosidade sobre a sua cultura tão diversa. A excelência do navio de cruzeiro em que 
viajaram, o esplendor e glamour das novas capitais das marcas de luxo e as belezas naturais 
de alguns dos sete emirados visitados, contribuíram, certamente, para que esta viagem tenha 
ficado gravada na memória de todos os participantes. 
 
Em alguns dos eventos, o número de sócios participantes ficou aquém do esperado. 
 
 
 

   


