RELATÓRIO & CONTAS 2012

Na observância das normas estatutárias, mencionam-se os mais relevantes factos ocorridos em
2012.
A atividade do Clube manteve-se a níveis elevados nos planos cultural, desportivo e de lazer,
atingindo 385 eventos, em 76 modalidades, envolvendo cerca de 24.000 participações, traduzindo
este número um ligeiro decréscimo em relação ao ano anterior.
Destaque para os mais novos, designadamente pelo lançamento em novos moldes de
funcionamento da MilPautas - Escola de Música, atualmente frequentada por cerca de 20 alunos,
e, também em Lisboa, da nova atividade do Judo, que dá agora os seus primeiros passos,
integrando primordialmente filhos de Associados.
No Porto também foram lançadas novas atividades: a Ginástica Laboral, as Danças Latinas e
Danças de Salão e foi criada a secção de Surf.
Numa perspetiva de alargamento da atividade para outros núcleos regionais, foram criadas novas
ofertas de cursos de Fotografia, nomeadamente na Guarda e em Guimarães.
Nos Benefícios, mantiveram-se em vigor os protocolos de cooperação com empresas
prestadoras, sendo de sublinhar a celebração para o novo cartão Galp Frota Business e de um
acordo global com o Holmes Place.
O Circo de Natal continua a ser o evento que congrega mais associados de todas as idades,
especialmente filhos e netos, com mais de 16.000 participantes.
Na área desportiva, o VI Campeonato Nacional de Futsal congregou a maior realização
desportiva do Clube, com mais de 340 participantes, destacando-se ainda no Atletismo a
participação em muitas corridas, pelo País fora, de centenas de associados.
No lazer, 24 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 acolher mais interessados.
Na vertente Solidária, salientamos o donativo de € 6.750,00 sócios à Acreditar - Associação de
Pais e Amigos de Crianças com Cancro, recolhido no âmbito das Festas de Natal, e o contributo
mensal regular de alguns sócios à UNICEF e à Acreditar. A Secção de Joalharia do Clube
Millennium bcp organizou uma exposição com peças dos seus alunos, revertendo o valor total
das vendas, € 1.074,40, a favor da Casa do Gaiato, em Maputo.

CONTABILIDADE
Manteve-se o garante da independência e observância do Sistema de Normalização
Contabilística.
SITE
Neste ano, o site registou 144.768 entradas, o que corresponde a uma média diária de 396
visitas, ou seja, “mais” 8,45 % do que em 2011 (132.541); com 2.096.951 páginas visitadas, mais
30,88% do que em 2011 (1.449.528); e cerca de 24.048 inscrições on-line (18.818 em 2011), 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

Coordenador Nacional da Área Administrativa:
-

Mário Henrique Rodrigues.

O número de sócios no final do ano atingiu 38.785, sendo 13.190 efetivos.

SECCIONISTAS
Cultura

Atividades Culturais Diversas

Francisco Zuzarte

Cultura

Coro

Carlos Mega/Firmino Matos / J. Teixeira

Cultura

Curso Introdução à Arte

Fernando Maia / Laurinda Santos

Cultura

Cursos de Informática

Fernando Maia / Laurinda Santos

Cultura

Cursos de Línguas - espanhol e inglês

Fernando Maia / Laurinda Santos

Cultura

Escola MilPautas

António Fadigas / João Correia

Cultura

Fotografia

Marco Barros

Cultura

Joalharia

Isabel Oliveira

Cultura

MilCordas

Fernando Costa

Cultura

MilFados

António Queiroz

Cultura

MilRaízes

Iva Vieira

Cultura

Recreativa

Fernando Maia / Francisco Zuzarte

Cultura

Visitas Guiadas

José Pereira

Desporto

Andebol

Amadeu José Guimarães

Desporto

Atletismo

Fernando Carvalho Ferreira / Humberto Ferreira

Desporto

Aventura

Humberto Lomba

Desporto

Basquetebol

Rodolfo Guimarães / Ricardo Paiva

Desporto

Caminhadas

José Pereira / António Filipe Silva

Desporto

Canoagem

Arlindo Freitas / João Vilaça

Desporto

Ciclismo

Manuel Rodrigues

Desporto

Clássicos

João Pedro Peixoto

Desporto

Dança

André barbosa

Desporto

Futebol 7

Manuel Fernando Morais

Desporto

Futebol 8

Nuno Dias Rosas

Desporto

Futsal

Manuel Fernando Morais / Rui Serrão

Desporto

Ginástica

João Mota

Desporto

Ginástica Laboral (Porto)

Eduardo Taborda

Desporto

Golfe

Manuel Brigas / Álvaro Dinis/ Noé Oliveira

Desporto

Health Clubs

João Pereira

Desporto

Judo

Vitor Pimenta

Desporto

Karaté

Luís Simão / Carlos Rodrigues

Desporto

Karting

Gaspar Couto / Nuno Miguel Rosa

Desporto

King

Joaquim de Sousa

Desporto

Mergulho

António Cordeiro/Jorge Lourenço

Desporto

Montanhismo

António Filipe Silva

Desporto

Motociclismo

Aires Pereira

Desporto

Natação - Águas Livres

João Silva

Desporto

Natação

Alírio Costa

Desporto

Orientação

António Filipe Silva/Jorge Soares

Desporto

Pesca

Helder Monteiro/Francisco Garcia/Américo
Legathaux/António João Marques/Paulo Figueiredo

Desporto

Pool

Anselmo Pinto / Pedro Correia

Desporto

Squash

Paulo Kellen

Desporto

Ténis

Rui Magalhães / Joaquim Guedes Costa

Desporto

Ténis de Mesa

Carlos Jorge Leitão Pereira / João Silva

Desporto

Tiro aos Pratos

José Coelho / Rui Valente

Desporto

Tiro de Precisão

Manuel Raposo /Jorge Capitão

Desporto

Trail

Eduardo Filipe Amaro Ferreira

Desporto

Triatlo

Humberto Lomba

Desporto

Vela

Vítor Beco

Desporto

Xadrez

Mário Marques

Lazer

Aquariofilia

Jorge Lourenço

Lazer

Campos de Férias

Oliveira Pina/Alírio Costa/Rita Conceição

Lazer

Colecionismo

Nuno Miguel Faritas Lobo

Lazer

Enofilia

Pedro Moreira e Nuno Oliveira

Lazer

Lazer e Tempos Livres – Norte

Eduardo Silva

Lazer

Lazer e Tempos Livres - Sul

Ubaldino Morgado

Outras

Administrativa

Fernando Maia / Nuno Dias Rosas

Outras

Protocolos e Patrocínios

Fernando Maia / Alírio Costa / Rita Conceição

DINAMIZADORES REGIONAIS

Em algumas zonas do País é de salientar a atuação profícua de dinamizadores regionais,
designadamente:
Açores

Rui Miguel Melo Branco

Faro

Lúcio Manuel Rita Jeremias

Leiria

Alexandre Manuel Campos Vieira

Madeira

Licínia Nunes Castro

CONTRIBUTO DO CLUBE PARA A RESPONSABILIDADE SOCIAL

O Clube manteve disponibilidade para divulgar iniciativas no âmbito de intervenção social, através
do seu site, possibilitando a ligação entre as entidades que as promovem e os Associados do
Clube, de que são exemplo a “Ação solidária de venda de Medicamentos, para as Crianças de
Moçambique”, "Um Livro por um Sorriso - Campanha de Recolha de Livros para Timor” e a
“Recolha de Sangue, no Taguspark”.

CULTURA

CORO
O Coro do Clube Millennium dirigido pelo Maestro António Leitão, participou durante o ano de
2012 em 18 concertos / eventos, envolvendo uma média de cerca de 40 coralistas, quer em
iniciativas do Clube ou em convites que lhe foram formulados pelas mais diversas entidades.
Apraz-nos registar que em todos os concertos / eventos onde participámos sempre fomos bem
recebidos pelos promotores respetivos que no final nos dirigiram sempre palavras de elogio e
agradecimento pela qualidade da sessão cultural proporcionada.

Atividade desenvolvida:


Lisboa – Igreja de Santa Catarina. IX Concerto de Reis (Coros Bancários);



Lisboa – Salão Nobre do Palácio da Independência. Concerto de Reis;



Tires – Igreja Paroquial de Tires – Concerto inserido no 25º aniversário da Paróquia;



Alcácer do Sal – Igreja de Santiago. Concerto Comemorativo do Dia Mundial do
Doente;



Alcácer do Sal – Igreja de Santiago. Solenização da Missa;



Lisboa - Museu Nacional de Arte Antiga – Concerto inserido no 1ª Encontro de Coros no
MNAA;



Lisboa – Igreja de Santa Catarina. VII Concerto de Páscoa (coros bancários);



Cova da Piedade - Igreja Nova – Nª Sª de Fátima – Concerto;



Cova da Piedade - Igreja Nova – Nª Sª de Fátima – Solenização da Missa;



Figueira da Foz - Salão da Sociedade Boa União Alhadense – Concerto;



Lisboa – Salão Nobre do Palácio da Independência. Concerto de encerramento das
atividades culturais do 1º semestre da Sociedade Histórica da Independência de
Portugal;



Labrugeira – Igreja Matriz – Concerto;



Lisboa - XX Encontro de Coros Bancários - Auditório do Colégio S. João de Brito;



São Bartolomeu de Messines – Igreja Paroquial – Concerto;



São Bartolomeu de Messines – Igreja Paroquial – Solenização da Missa;



Crato – Igreja de Nª Sª da Conceição. A convite da Junta do Freguesia do Crato.
Concerto comemorativo dos 780 anos do 1º Foral do Crato atribuído por D. Sancho II;
725 anos da Igreja Matriz do Crato; 500 anos da atribuição do Foral Novo do Crato por
D. Manuel; 350 anos da resistência do Crato às tropas de D. João de Áustria na Guerra
da Restauração;



Crato – Igreja de Nª Sª da Conceição – Solenização da Missa;



Lisboa – Basílica dos Mártires. Concerto de Natal. Concerto de encerramento da
atividade do Coro do Clube em 2012.

CURSO INTRODUÇÃO À ARTE
Durante o Ano de 2012, 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, assim como a introdução de
novas técnicas mistas que foram recebidas com entusiasmo por parte dos alunos, entre elas a
pintura a óleo sobre uma aplicação de folha de ouro, cobre ou prata. Houve também o
desenvolvimento da técnica hiper-realista com base em papel de grão médio e tendo como
utensílios, uma variedade de tipos de lápis de grafite.
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). As aulas decorreram num ambiente de agradável convívio e aprendizagem.
O interesse nas Aulas de Arte tem vindo a ser recorrente, com novas inscrições e a permanência
de alunos desde o início das aulas em 2003, alguns deles Artistas com um grau de prática e
autonomia, mas que permanecem nas aulas de modo a terem o apoio e troca de impressões que
continua a ser-lhes útil na execução dos seus trabalhos e, embora tendo em conta o período
difícil que se atravessa, houve um aumento nas inscrições das aulas de Arte, inscrições essas
que continuaram a ocorrer até ao final do ano de 2012.
A anual Exposição das Aulas de Arte do Clube Millennium BCP teve lugar em Março de 2012,
com trabalhos de mais de 35 alunos, representando algumas das técnicas que são parte do
programa de aulas, tais como o Óleo, o Acrílico, as Técnicas Mistas, a Aguarela, o Lápis de Cor e
o Pastel Seco, entre outras. Devido ao grande número de participantes, esta exposição foi
apresentada de forma rotativa.
Fica apenas um pequeno exemplo dum tipo de trabalho que tem sido aprofundado nas aulas de
Arte durante o ano de 2012, chamado técnica de pixelagem, um processo difícil e que representa
uma pintura fragmentada em pequenos quadrados, em forma de mosaico, que embora venha de
anos anteriores, tem sido cada vez mais consolidado este ano em particular.

OUTROS EVENTOS

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

Festejado tradicionalmente no dia 1 de Junho, que este ano quis o calendário fosse 6ª feira, é
uma das muitas datas que pode ser celebrada em qualquer dia do ano já que fazendo o afeto,
amor e compreensão parte de um dos direitos das crianças, devem ser proporcionados o ano
inteiro. Por isso 26 de Maio foi a data escolhida para a Feira do Millenito. Celebrado no Porto no
Trakinas e em Lisboa no Parque Desportivo de Monsanto, foi a forma de pais e filhos passarem
um dia onde a correria do dia a dia, por ser fim de semana, lhes desse o tempo necessário para
não andarem a correr.

NATAL 2012
Imagine por momentos que tem casas em vários sítios do País, Porto, Lisboa, Funchal, Ponta
Delgada, Faro, Bragança, para receber cerca de dezasseis mil amigos. Seria com certeza sua
preocupação principal preparar tudo para que nada falhasse. Afinal estamos a falar de Natal onde
a tradição impõe a distribuição de brinquedos aos mais pequenos (foram distribuídos mais de
5000). Sendo neste caso impossível respeitar a tradição, o melhor será levarem-no consigo à
medida que vão chegando.
Outra questão se coloca para receber tanta gente. Há que lhes oferecer uma sala confortável e
um programa animado que não podia estar completo sem a presença dos palhaços.
A concretização das Festas de Natal manteve elevado nível de satisfação e envolvimento dos
associados e suas famílias.

NORTE
CINEMA: Continuaram as sessões de cinema, focadas na população infantil, tendo-se realizado
7, incluindo a do posteriormente “oscarizado” Brave, e com participação assinalável dos filhos dos
Associados (os Marretas da Disney, Lorax, Men in Black 3, Madagascar 3, Força Ralph, e Hotel
Transilvânia foram os outros filmes exibidos).
TEATRO
Tendo em conta os preços praticados em grande parte dos espetáculos durante o ano de 2012,
optou-se pelo estabelecimento de protocolos com várias entidades, em vez da compra de lotes de
bilhetes como em anos anteriores. De destacar das já existentes há longa data, a parceria com o
Teatro Nacional S. João e teatros adjacentes e com Coliseu do Porto. Tendo o Teatro Rivoli
alterado o modelo de exploração, conseguiu-se estabelecer protocolos com as peças produzidas
naquele Teatro por outras companhias para um leque de público variado. De destacar para um
público mais adulto, O Cerco de Leningrado, Toda a gente que toda a gente sabe, Os canastrões,
A Curva da Felicidade, Perdi a Mão em Spokane e A Loja das Lamparinas. Para os mais jovens e
ainda neste Teatro, A ilha do Tesouro e Aladino - O Musical no Gelo. Apesar de muito velhinho e
a precisar de obras o Teatro Sá da Bandeira continua a levar à cena algumas peças,
essencialmente destinadas a um público mais infantil. De destacar D’Artagnan e os Três
Mosqueteiros e A Pequena Sereia.
FESTIVAIS
Marés Vivas – Havendo ao longo do ano vários festivais em vários sítios conseguiu-se um
protocolo com a produtora do Marés Vivas que movimentou ao longo de quatro dias cerca de 150
associados.

SUL
CINEMA, ESPETÁCULOS E TEATRO

Mediante a celebração de acordos e protocolos, o Clube proporcionou condições especiais de
acesso a um significativo número de espetáculos, promovidos por companhias diversificadas e
que foram destinadas também a todos os públicos:
- Judy Garland: O Fim do Arco-Íris - Teatro Politeama – Lisboa;
- Disney on Ice “Mundos de Fantasia” - Pavilhão Atlântico – Lisboa;
- Musical Infantil "Planeta Tupi" - Teatro Independente de Oeiras;
- Concerto Infantil “Winx ao Vivo” – Coliseu dos Recreios;
- “A Curva da Felicidade” – Teatro no Auditório Municipal Eunice Muñoz - Oeiras
- "Musical do Gomas" – nos cinemas ZON Lusomundo, em Lisboa e Cascais;
- "Segredo de Família" - Grupo de Teatro Artes Cénicas – Carnaxide
- "O Melhor de La Féria" - Casino Estoril;
- "A Ópera dos Três Vinténs" - teatroàparte – Lisboa;
- Indie Lisboa`12 - 9.º Festival Internacional de Cinema Independente;
- "Robin dos Jardins" - Grupo de Teatro Infantil AnimArte – Lisboa;
- Teatro da Trindade – Programação de junho;
- "Uma noite em casa de Amália" - Teatro Politeama – Lisboa;
- "A Bela e o Monstro", O Musical - Academia de Santo Amaro – Lisboa;
- "O Mercador de Veneza" - Teatro Municipal de Almada;
- "Quebra-Nozes" - Russian Classical Ballet – Lisboa;
- "Pipo o Maestro" - Auditório Municipal Eunice Muñoz – Oeiras.

CURSOS DE LÍNGUAS
Realizámos dois cursos de aulas de Espanhol no Taguspark, com 12 alunos por turma, e três
cursos de Inglês em Lisboa, com cerca de 10 alunos por curso.
JOALHARIA
Durante o ano de 2012, a Secção de Joalharia do Clube Millennium bcp organizou vários eventos
em museus e Casas-Museu sediados em Lisboa, oferecendo aos sócios a possibilidade de aderir
a um curso temático sobre a especialidade - “Tesouros da Joalharia em Portugal e no Brasil” - na
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, conhecer a coleção de peças de joalharia e ourivesaria
da Casa-Museu Medeiros e Almeida e participar num workshop de ourivesaria no Museu
Nacional do Azulejo (MNAZ).
Para além de eventos culturais, concretizaram-se, ainda, workshops no atelier da ourives Tânia
Gil.
A atividade ocupacional, destinada a sócios que já tenham frequentado cursos e/ou aderido a
Workshops do ofício, teve por objeto um desafio acrescido: conceber uma coleção de peças, de
autoria própria, para expor e vender, revertendo o valor total das vendas a favor da Casa do
Gaiato em Maputo, Moçambique.
Esta instituição, que tem acolhido centenas de "meninos de rua" e lhes tem dado um lar e
facultado um sistema de educação que privilegia a "formação prática" encontra-se, atualmente,
numa situação financeira extremamente precária.
A exposição de joias do Clube deste ano, intitulada “Corrente”, patente de 29 de Novembro a 7 de
Dezembro de 2012, no Tagus Park, Edifício 5, piso menos um, Sala VIP 1. foi o resultado de um
ato de solidariedade, criatividade e entrega dos sócios Ana Barreiros, Ana Pimentel, Carla Silva
Carneiro, Catarina Pinto Magalhães, Cristina Dias Ferreira, Cristina Cardoso, Dulce Ramos,
Isabel Oliveira, Luís Miguel Pires, Natércia Serra e da ourives joalheira, Ana Raquel Fonseca
(consulte aqui).
As peças expostas, identificadas numa lista descritiva com o respetivo valor de venda, ficou
disponível no local de exposição, podendo o interessado adquirir e reservar o feito de seu gosto.

Venderam-se 53 das 70 peças expostas. A conta creditada foi a do Clube Millennium bcp e o
valor total de vendas, que reverteu a favor da causa, ascendeu a 1.074,40 Eur.

MILCORDAS
O Grupo MilCordas participou em dois eventos durante o ano, tendo aproveitado para trabalhar
com sentido no futuro.
A 1ª participação foi em Março na Sociedade Promotora em Lisboa, para angariação de fundos
para a Ass. Zoófila de Animais Abandonados (Focinhos e Bigodes).
Com a apresentação da locutora de rádio, Inga de Oliveira, os MilCordas abriram o evento com
todo o seu reportório, tendo-se seguido uma sessão de fados com 16 fadistas acompanhados por
um trio de guitarras no qual estava inserido um dos nossos elementos.
Durante uma semana, foi anunciado na Rádio Amália a realização deste espectáculo, tendo
havido uma grande referência aos MilCordas do Clube Millenniumbcp.
O público que esgotou o salão, aplaudiu de pé a nossa atuação, pedindo para bisar o que
demonstrou o seu apreço pelo nosso trabalho. Quer a Direcção da Promotora assim como da
Ass. Zoófila, elogiaram a nossa participação.
Correspondendo ao pedido da ANAC – Ass. Nacionais Aposentados da CGD, os MilCordas
participaram em Outubro nas comemorações do seu aniversário, na Culturgest perante uma
plateia de aproximadamente 600 pessoas.
As Direções da ANAC e dos Serviços Sociais da CGD, agradeceram de uma forma muito emotiva
a nossa colaboração, tendo ficado já apalavrada uma nova participação do grupo num grande
evento a realizar pelos Serviços Sociais.
A aposta do grupo em novas formas de cultura, levaram a iniciar uma parceria com elementos
ligados ao fado, para num futuro se poderem cruzar essas duas linguagens musicais.
Com a alteração de elementos do grupo, tendo havido uma grande melhoria na qualidade
instrumental, os MilCordas estão a apostar na renovação do seu reportório com temas novos de
sua autoria e de outros que apesar de não serem inéditos, estejam na sua linha melódica.
Iniciámos uma estreita ligação com a nova forma de ensino pela MilPautas, tendo participado na
Audição do Natal dos alunos de viola e piano.
Estamos a trabalhar para a reparação e aquisição de material que se torna imprescindível na
autonomia do grupo relativamente ao som.

MILFADOS
Como tem vindo a acontecer a adesão de pessoas ao Grupo MilFados não tem aumentado.
O grupo continua a contar com os mesmos elementos que têm possibilitado mantê-lo.
É um grupo reduzido que apenas permite atuações num formato de pequenos apontamentos.
Talvez pelo formato do grupo as solicitações têm sido raras.
À semelhança do ano anterior, a Delegação de Lisboa da ACAPO fez questão em ter de novo o
MilFados presente na sua “Festa da Cultura” que teve lugar no Auditório da Biblioteca Municipal
Orlando Ribeiro, em Lisboa, no dia 17 de Novembro de 2012.
Mais uma vez o Grupo MilFados foi calorosamente aplaudido pela assistência deixando assim
dignificado o Clube Millennium que representa.

Esperemos melhores dias.

MILPAUTAS
A Escola de Música MilPautas, foi reestruturada, tanto no plano pedagógico como de docentes
para o ano letivo de 2012/2013, com a admissão de dois professores de música, tendo-se iniciado
a reestruturação em Julho de 2012, com a apresentação do curso de verão, que serviu para
articular o ano letivo, e com a colaboração da professora Joana Wagner reestruturar o plano
musical e estrutural do Milcordas.
O início do ano letivo 2012/2013, da Escola de Música MilPautas destaca-se pela forte aderência
de alunos com o registo de matriculados 17 alunos no Curso de Piano, e 7 alunos no Curso de
Guitarra. Dos 24 alunos que frequentam a escola, 5 estão matriculados no Curso Completo, e os
restantes no Curso Livre. O Curso de Guitarra está à responsabilidade do professor Pedro Mata,
e o Curso de Piano, bem como as disciplinas teóricas do Curso Completo, estão à
responsabilidade da professora Joana Wagner.
O Curso Completo tem uma carga horária de 3 horas semanais, sendo uma para Formação
Musical, uma para Coro, e a outra para a aula (individual) do respetivo instrumento (piano ou
guitarra). O Curso Livre inclui apenas a aula de instrumento. As aulas de Formação Musical e
Coro têm sido de extrema utilidade, havendo em Formação Musical um ensino teórico exigente e
completo, e em Coro a capacitação dos alunos para criar harmonias, cantar em diferentes vozes,
coordenar palavras, ritmos e melodias, e entender o funcionamento da polifonia.
O aproveitamento dos alunos tem sido em geral muito bom, sendo que há alunos absolutamente
brilhantes e alunos com mais dificuldades, mas estão todos motivados e são todos muito
trabalhadores. Tem havido uma boa interação e comunicação entre professores, alunos e
encarregados de educação, o que facilita naturalmente o processo de aprendizagem dos alunos.
Houve uma audição por ocasião do Natal, em que participou apenas uma seleção dos alunos, e
em que a prestação dos alunos no palco foi muito satisfatória, considerando que quase a
totalidade dos alunos nunca tinha tocado piano ou guitarra, nem tão pouco tinha pisado um palco.
Com este registo, constata-se uma melhoria significativa, na aquisição de conhecimentos, que
podemos verificar nas audições do ano, que desde já convidamos os sócios a assistir.

MILRAÍZES
Em 2012 realizamos as seguintes atuações:
- RTP1 – Portugal no Coração – Lisboa:
A convite da Rádio e Televisão de Portugal o Grupo Etnográfico MilRaízes atuou no programa
Portugal no Coração, no dia 30 de Janeiro de 2012.
A temática do programa visava o mercado da Ribeira e o nosso grupo que divulga no seu
trabalho cultural os pregões de Lisboa, esteve presente desenvolvendo essa vertente.
Interveio bem desempenhando com a linguagem de cariz etnográfico bem definida que
naturalmente se impõe a um grupo com o nosso percurso que preserva e defende o património
de todos nós.
Como é nossa característica, a presença do MilRaízes dignificou mais uma vez todas as
entidades envolvidas.
- Fiartil - Feira do Artesanato do Estoril – Estoril:
Como habitualmente registamos mais uma participação neste evento, a convite da organização.
O Grupo atuou no dia 26 de Julho de 2012 para um público atento que manifestou interesse e
entusiasmo.
Tratando-se de um espetáculo de rua, inserido numa feira, o público faz pausa na sua visita para
assistir à atuação dum grupo que no palco vai contando uma história dos nossos e costumes de
uma forma única.
O grupo cria para os presentes um ambiente de alegria, interage com eles e integra-os numa
dança de roda.

A nossa presença foi correta e o Clube Millennium bcp ficou de novo bem representado por esta
atividade.
- Casa do Pessoal da Universidade de Coimbra – Coimbra:
Em 28 de Julho de 2012, a convite da organização participamos numa mostra de tradições.
Neste espetáculo estiveram presentes dois grupos: o da Casa do Pessoal da Universidade de
Coimbra e o MilRaízes.
Este evento teve lugar na frontaria da Igreja de Santa Cruz, na Praça 1º de Maio, em Coimbra.
Foi um serão muito rico no aspeto cultural, com a presença de muito público conhecedor e atento
que, no final da nossa participação, se manifestou fazendo sentir que passámos a mensagem de
uma Lisboa de outra época.
Fomos carinhosamente bem recebidos e, guiados por eles, visitámos espaços da Universidade
que habitualmente estão vedados ao público. Ficámos extremamente gratos por todas estas
atenções.
Acresce dizer que o Clube Millennium bcp foi bastante referenciado e que o Grupo MilRaízes teve
um belíssimo desempenho. Os elementos do grupo representaram o Clube com dignidade.
- Câmara Municipal de Penela – Penela:
A Câmara de Penela, sabendo da nossa presença em Coimbra, e pela proximidade, fez-nos
chegar um convite para atuarmos no dia 29 de Julho de 2012, no Auditório Municipal que
aceitamos.
Este espetáculo foi realizado à tarde e bem desempenhado pelo grupo.
Também aqui fomos muito bem recebidos e, acompanhados pelo vereador da cultura, visitamos
os locais de interesse da cidade e do concelho.
Trocaram-se lembranças e ficou a ideia de voltarmos para um espetáculo à noite.
- INATEL Social – Portugal no coração - Costa da Caparica:
A INATEL Social renovou o convite ao Grupo MilRaízes para atuar no dia 22 de Outubro de 2012
em mais um almoço de cariz social organizado por esta Fundação.
Portugal no Coração é um programa social que conta com os apoios do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, Ministério do Trabalho e da Solidariedade, TAP Portugal e Direcção Geral dos
Assuntos Consolares e Comunidades Portuguesas, dirigido à população emigrante com mais de
65 anos que residem fora da Europa.
Com todas as entidades envolvidas presentes o Grupo MilRaízes fez um trabalho de
apresentação específico e de acordo com as necessidades de animação para o tipo de evento.
O facto de apresentarmos uma característica tradicional e conseguirmos ser diversificados e
flexíveis na nossa intervenção justifica a preferência da Fundação INATEL.
A dinâmica com que o Grupo interagiu com os presentes e a alegria transmitida proporcionou a
todos momentos de boa disposição e reavivou memórias.
O Clube Millennium bcp poderá ficar de parabéns pela boa participação do Grupo MilRaízes.
Recebemos o reconhecimento da Fundação INATEL, na pessoa do Dr. Luís Oliveira, responsável
por esta área social, assim como do Presidente da Fundação, Dr. Vítor Ramalho.
Mais um excelente desempenho do Grupo.
- Notas Finais:
Esta atividade empenha-se sempre em defender o bom nome do Clube Millennium bcp e em
manter um trabalho de rigor no que apresenta.
Para isso temos podido contar com os elementos do grupo que têm respondido às solicitações
possibilitando as intervenções.
Num tempo em que nos diversos países se está a dar importância às questões etnográficas, há
que enaltecer e defender um grupo com as características do MilRaízes que, com perseverança,
há já 30 anos defende esses valores.

VISITAS GUIADAS
O ano de 2012 ficou marcado por ter havido um crescendo de sócios que se interessaram por
esta vertente ligada à cultura.
Em todas as iniciativas o número de vagas, em pouco tempo, esgotou.

Procurou-se repetir algumas para ir ao encontro de um maior número de sócios, o que nem
sempre foi possível.
Houve uma preocupação em realizar as visitas ao fim de semana mas, nalguns casos, não se
conseguiu, simplesmente porque os locais a visitar não o permitiam.
Com inscrições abertas a todos os interessados, a Seção assegurou, ao longo do ano, centenas
de sócios tivessem participado em pelo menos uma visita.
No conjunto destas, as inscrições aceites ultrapassaram as sete centenas
Muitas mais seriam não fora o facto, já acima referido, do limite imposto para cada visita.

As visitas realizadas foram as seguintes:
LOCAL

TEMA

Biblioteca Nacional de Portugal

Arquivo Histórico Ultramarino

Das partes do Sião - exposição comemorativa dos
Quinhentos anos das relações Portugal Tailandia;
Cuerpos de Dolor - a imagem do sagrado na escultura
Espanhola;
Salão Pompeia e o arquivo histórico do ultramar;

Instituto Hidrográfico

Convento das Trinas da Madragoa;

Aqueduto do vale de Alcântara
(esta visita fez-se três vezes)

O abastecimento de água a Lisboa;

Embaixada de França

O palácio dos Marqueses de Abrantes ou de Santos-o-Velho;

Galeria do Loreto – Príncipe Real
Realizaram-se duas vezes

O abastecimento de água a Lisboa;

Observatório Astronómico de Lisboa

História e observação astronómica em Portugal;

Oeiras – quinta do Marquês

O palácio e a quinta do Marquês de Pombal;

Oeiras – Barcarena

O povoado histórico do castro de Leceia;

Museu Nacional de Arte Antiga
(visita realizada por duas vezes)

O tesouro da Real Abadia de Alcobaça;

Loures – Quinta do Conventinho

Museu municipal de Loures e o convento dos frades
Arrábidos;

Mesquita Central de Lisboa

A arquitetura religiosa, não cristã, na cidade de Lisboa.

Museu Nacional de Arte Antiga

DESPORTO / OS NOSSOS CAMPEÕES
No campo desportivo, o Clube Millennium bcp e os seus Atletas conseguiram vários palmarés de
campeões, a saber:
Lista dos Campeões 2013:

- ATLETISMO

. Duarte Pignateli (escalão Veteranos/55), no lançamento do peso 6 kg, e António Valente
(escalão Veteranos/70), no lançamento do peso 4 kg, conquistaram dois primeiros lugares nos
Campeonatos Nacionais de Pista Coberta na Nave de Espinho.

. Abílio de Sousa obteve o 1.º lugar na classificação geral dos bancários, na 13.ª Corrida dos
Bancários, em Tomar.

. Duarte Pignateli, António Valente e Carvalho Ferreira conquistaram títulos nacionais nos
lançamentos do peso e do disco nos Campeonatos Nacionais de Atletismo realizados no
Complexo Desportivo do Luso.

. António Botão venceu escalão de juniores na Corrida da Católica-Lisbon.

. Abílio Sousa alcançou o 1.º lugar no escalão Vet/5 na 55.ª edição da Volta a Paranhos.

- AVENTURA

. Clube Millennium bcp sagrou-se Campeão Nacional de Corridas de Aventura em Vila Velha de
Rodão.

- CANOAGEM

. Sara Sotero conquistou os seguintes títulos: Campeã Regional da Zona Centro em Coimbra;
Campeã Nacional de Fundo em Gondomar; Campeã Nacional de Esperanças 2012 em Óis da
Ribeira; e saiu vencedora do 1.º Circuito de Canidelo.

. Micaela Rolla sagrou-se Campeã Nacional em K2 e Campeã Regional de Maratonas em
Alhandra.

- CICLISMO

. Rui Silva alcançou o 1.º lugar na IV Taça ZON Açores e o 1.º lugar da categoria BTT no "IV
Circuito - Ponta Delgada Concelho Feliz".

. Manuel Rodrigues alcançou dois primeiros lugares nas provas de “Scratch” e "Eliminação" no
Campeonato Regional de Pista da Associação de Ciclismo do Porto.

. Raquel Rodrigues saiu vencedora da prova em linha no 7.º Prémio Juvenil da Junta de
Freguesia da Silveira e da última prova do Troféu de Sintra em BTT.

- FUTSAL

. Equipa do Clube Millennium bcp de Coimbra sagrou-se Campeã do Campeonato da Zona
Centro do XXXVI TNIFS.

. Seleção do Sul venceu a I Taça Norte/Sul do Clube Millennium bcp.

. "BCPGrupo" sagrou-se Campeã do VI Campeonato Nacional de Futsal do Clube Millennium bcp.

- GOLFE

. Clube Millennium bcp venceu o 1.º Torneio Interbancário por Equipas na Beloura (Sintra).

. Miguel Campos conquistou o 1.º lugar Net no Torneio do 10.º Aniversário do Clube Millennium
bcp realizado na Aldeia dos Capuchos (Costa da Caparica).

. António Domingues Francisco venceu a Ordem de Mérito de 2012.

. Mário Afonso venceu a classificação Net no 3.º Torneio do Circuito Clubes Golfe Empresas
2012.

- KARTING

. Pedro Figueiredo conquistou o 11.º Campeonato Nacional de Karting do Clube Millennium bcp.

- KING

. David Mina venceu o VII Campeonato Interno de King.

- NATAÇÃO

. João Silva sagrou-se Campeão Nacional da Fundação Inatel dos 200 metros livres no Parque de
Jogos 1.º de Maio, e venceu os 50 metros livres no escalão 45-49 anos no Torneio 1.º de Maio da
Fundação Inatel, em Lisboa.

- PESCA MAR

. Manuel Oliveira sagrou-se vencedor absoluto do V Campeonato Regional de Surfcasting, em
Ofir.

. Clube Millennium bcp da Marinha Grande obteve o 1.º lugar por Clubes e por Equipas em prova
organizada pelo Centro de Cultura, Recreio e Desporto da Burinhosa (Pataias).

. Clube Millennium bcp sagrou-se Campeão Regional de Surfcasting no V Campeonato Regional
do SBN, em Ofir.

. Alexandra Baptista saiu vencedora, na categoria de "senhoras", no 2.º Concurso de Pesca de
Mar do Clube Recreativo Amieirinhense.

- POOL

. Pedro Correia venceu o Torneio do Snooker Club, em Lisboa, e sagrou-se Campeão Nacional
do Sindicato dos Bancários em "Snooker", em Cantanhede.

. David Mina venceu a Liga Interna de Pool Sul 2012.

. João Oliveira sagrou-se campeão da Liga Interna de Pool Norte 2012.

- SQUASH

. Francisco Madureira vitorioso no Interbancário de Squash 2012, em Tomar.

- TÉNIS DE CAMPO

. José Maria Santiago, Fernando Cunha e José Frazão venceram, respetivamente, os escalões
de Veteranos + 45 anos, Veteranos + 55 anos e Veteranos + 60 anos, no XXIX Torneio Nacional
Interbancário.

. Olga Alfaiate, José Santiago, Fernando Cunha e José Frazão venceram, respetivamente, os
escalões senhoras, veteranos singulares, veteranos +55 singulares e veteranos +60 singulares,
no XXIX Torneio Nacional Interbancário de Ténis.
. No 9.º Torneio de Ténis de Campo do Clube Millennium bcp singraram: Sandra Fernandes, 1.ª
classificada no escalão seniores femininos; Diogo Palma, 1.º classificado no escalão seniores
masculinos; Nelson Fernandes, 1.º classificado no escalão veteranos; Diogo Palma/Francisco
Palma, 1.º classificado no escalão pares; e Carlos Fernandes, 1.º classificado no escalão
consolação.
. Clube Millennium bcp venceu o Torneio Clube Escola de Ténis de Oeiras.
. Nuno Mesquita conquistou o Torneio Outono 2012 do Clube Millennium bcp.
. José Maria Santiago (escalão +45 anos) e Fernando Cunha (escalão +55 anos) sagraram-se
Campeões Regionais no 30.º Torneio Regional Interbancário de Ténis do SBN na Maia.
. Na Final Regional do XXX Torneio do SBSI singraram: Gonçalo Aniceto (Jovens 14/16); Diogo
Palma (Seniores); José Matos (Veteranos); José Nobre (Veteranos +55); José Frazão (Veteranos
+60); Diogo Palma e Campos Palma (Pares); Rui Prata (Consolação).

- TÉNIS MESA

. Shan Kai foi 1.º classificado em 2.ªs categorias no XIV Torneio Cidade de Castelo Branco.
. Carlos Leitão sagrou-se Campeão Nacional em Pares nos Campeonatos Nacionais de
Veteranos, no Seixal.

- TIRO PRATOS

. José Coelho sagrou-se Campeão Regional na Contagem de Tiro aos Pratos do SBN.

- TIRO PRECISAO

. Bárbara Bedino alcançou os seguintes resultados: 1.º lugar em Carabina de Ar Comprimido
(Femininas Juniores) no Troféu Rui Ramalho; 1.º lugar em Carabina de Ar Comprimido
(Femininas Juniores) na Taça 42.º Aniversário SREF; 1.º lugar em Carabina de Ar Comprimido
SJuniores na X Taça de Cascais; 1.º lugar em Carabina Ar Comprimido SJuniores na Taça
Cidade de Almada.
. Élia Capitão: 1.º lugar em Carabina de Ar Comprimido (Femininas Juniores) na Taça 50.º
Aniversário CDA; 1.º lugar em International Sporter (Senhoras) na Taça A. Montez em Benchrest
50; 1.º lugar em Light Varmint (Senhoras) na 2.ª prova do Campeonato Nacional de Benchrest 50;
1.º lugar em Carabina Ar Comprimido (Mulheres Juniores) no XXI Torneio Internacional de Tavira;

1.º lugar em International Sporter (Senhoras) na 3.ª prova do Campeonato Nacional de Benchrest
50; 1.º lugar em International Sporter (Senhoras) na 4.ª prova do Campeonato Nacional de
Benchrest 50; 1.º lugar em Carabina de Ar Comprimido (Femininas Juniores) no 3.º Torneio da
Associação Recreativa e Desportiva dos Bons Amigos; 1.º lugar em Heavy Varmint (Senhoras) na
5.ª prova do Campeonato Nacional de Benchrest 50; 1.º lugar em Carabina Ar Comprimido
(Femininas Juniores) no Torneio Sporting 2012.
. Élia Capitão e Bárbara Bedino sagraram-se Campeãs Nacionais nas categorias Juniores B e A,
respetivamente.
. Manuel Bedino conquistou o 1.º lugar em Carabina Deitado na Taça Dr. António Martins e o 1.º
lugar em Heavy Varmint (Cavalheiros) na 5.ª prova do Campeonato Nacional de Benchrest 50.
. Manuel Raposo alcançou o 1.º lugar em Carabina Cano Articulado HSeniores na X Taça de
Cascais.
. Luís Silva conquistou o 1.º lugar em Pistola de Ar Comprimido HSeniores na X Taça de Cascais.
. Jorge Capitão foi 1.º lugar em International Sporter (Cavalheiros) na 5.ª prova do Campeonato
Nacional de Benchrest 50.
. A Equipa do Clube Millennium bcp: 1.ª classificada na 1.ª prova do Troféu FPT Carabina
Standard Pequeno Calibre; 1.º lugar por equipas na classe Heavy Varmint na 4.ª prova do
Campeonato Nacional de Benchrest 50; 1.º lugar por equipas na 2.ª prova do Troféu FPT
Carabina Standard Pequeno Calibre; 1.º lugar em Heavy Varmint na 5.ª prova do Campeonato
Nacional de Benchrest 50; 1.º lugar em Carabina Ar Comprimido HSeniores na Taça Cidade de
Almada; 1.º lugar na 3.ª prova do Troféu FPT Carabina Standard Pequeno Calibre.

- TRAIL

. Maria Gabriel Ribeiro venceu a prova feminina na XIV Edição das LXVII Milhas Romanas (100
km) e alcançou o 1.º lugar da geral feminina no Ultra Trail Serra de São Mamede (USTM).

TRIATLO

. Fernando Feijão conquistou o 1.º lugar em Veteranos 4 no I Triatlo Longo de Vila Real de Santo
António e o título de Campeão Nacional na categoria de Veteranos 4 no Campeonato Nacional de
Triatlo Longo em São Jacinto (Aveiro).
. Gonçalo Rodrigues alcançou o 1.º lugar do escalão Sub-23 no Campeonato Nacional de Duatlo
(Torres Vedras).
. Equipa do Clube Millennium bcp venceu na Estafeta no Lisboa International Triathlon.
. Maria Gabriel Ribeiro conquistou o 1.º lugar no escalão Veteranos Femininos no Lisboa
International Triathlon.

- XADREZ

. Clube Millennium bcp sagrou-se Campeão Distrital do Porto por Equipas.
. João Pacheco alcançou a 8.ª vitória nos torneios do SBSI e conquistou o Torneio Nacional de
Honra do Algarve 2012.
. Pinto Monteiro conquistou o título de Campeão do Clube Millennium bcp nos 3 Torneios Internos
(Rápidas, Semi-Rápidas e Lentas), no Porto.

DESPORTO

AÇORES
Das atividades desenvolvidas em 2012 nos Açores, é de realçar as diversas participações dos
nossos ciclistas:
IV Taça ZON Açores (participação de Rui Silva):
– Cancela do Cinzeiro - 1º Lugar
– Batalha - 1º Lugar
Taça RESISTENCIA 4H – BTT (Participações de Rui Silva, Bruno Correia, João Silva e Mário
Furtado):
– Sete Cidades - 5º Lugar c/ Bruno Correia
– Furnas - 7º Lugar c/ Bruno Correia
Taça ANIMA / Sport Zone – Estrada (Participação Rui Silva)
IV Circuito – Ponta Delgada Concelho Feliz - 1º Lugar

ANDEBOL
NORTE
. Participação no Campeonato do Inatel:
Treinos duas vezes por semana com os atletas que jogam no Campeonato e os atletas mais
novos que estão em formação nos clubes;
Participação de 20 Atletas;
Classificação: 4º Lugar.
. Realização de jogos Andebol com equipas de empresas (ex. Banif, Quimigal)
. Participação em eventos promovidos pela Dragon Force no Pav. Rodrigues Freitas.
. Participação no Torneio andebol de Estarreja.
. Torneio realizado no fim de semana 16 Junho, com a participação de 12 atletas.

Classificação: 2º Lugar.
. Participação em torneios de Andebol de Praia no mês de Julho e Agosto.
. Participação em várias provas do calendário da A. A. Aveiro de Andebol Praia:
Treinos na Praia Marbelo de Andebol de Praia aos atletas mais jovens do Clube;
Participação de 10 Atletas;
Participação no 72 Horas de Andebol de praia.

ATLETISMO
NORTE
A secção de atletismo do Clube Millennium bcp na época de 2011/2012 contou com a presença
de 260 atletas que participaram em diversas provas em estrada e pista.
Destacamos a participação dos nossos atletas em 15 provas de estrada, em que obtivemos
excelentes resultados entre eles alguns 1º lugares nos seus escalões, bem como, destacamos
também a nossa presença nos torneios e Campeonatos Distritais e Nacionais do Inatel onde
conquistamos vários títulos Nacionais e algumas presenças no podium com segundos e terceiro
lugares.
O Clube esteve também presente nos Campeonatos Nacionais federados de pista coberta que se
realizaram na nave de Espinho com a obtenção de dois títulos Nacionais e nos Campeonatos
Federados Veteranos ar/livre realizados no complexo desportivo do Luso com três títulos
Nacionais e dois segundos lugares.
Devemos destacar também a participação de 340 associados inscritos nas caminhadas, número
que tem vindo a aumentar substancialmente de época para época.
SUL
O ano de 2012 foi um ano de consolidação da secção de atletismo, mantendo-se no entanto o
habitual aumento de novos sócios que se querem iniciar na sua prática.
Salientam-se os três grandes vetores que sobressaíram este ano: o crescente aumento de novos
praticantes, os bons resultados obtidos e o aparecimento de novos maratonistas.
A secção registou um número de cerca de 1070 participações de associados que ao longo de
2012 praticaram atletismo, distribuídas pelas mais de 50 provas em que o clube participou. São
cerca de 550 os associados que, de forma mais ou menos assídua, participam em provas de
atletismo.
Foram obtidos muito bons tempos a nível individual, destacando-se um 2º lugar na corrida Urban
Night Race em Lisboa, pelo nosso colega Pedro Martins.
A prova rainha do atletismo, a maratona, continua a cativar os nosso sócios, tendo a última
edição da maratona de Lisboa contado com a nossa presença com excelentes resultados dos
novos praticantes da disciplina.

AVENTURA
O Clube Millenniumbcp marcou presença em todas as provas da Taça de Portugal de Corridas de
Aventura bem como nos Campeonatos Nacionais e Ibérico.
O principal destaque: O titulo de Campeões Nacionais de Corridas de Aventura.
Digamos que melhor era difícil. Parabéns aos atletas Pedro Silva, Manuel Rodrigues e Francisco
Reis, com Américo Ferreira na assistência.
Na prova de Almada destaque do 2 lugar no escalação Elite da equipa Mbcp2 e da equipa Mbcp
InBicta que venceu o escalão de Promoção.
Na prova da Lousã, a equipa Mbcp Porto obteve o 3º lugar no escalão de Aventura.

Na classificação final da Taça de Portugal a equipa Mbcp Porto classificou-se em 2º lugar entre
20 equipas no escalão de Aventura.

BASQUETEBOL
SUL
No passado ano estivemos inscritos no Campeonato do Inatel tendo realizado cerca de 25 jogos,
somando algumas vitórias. Nesta época verificámos uma forte adesão por parte dos
colaboradores a este nosso projeto. Hoje em dia temos uma equipa só com 2 "convidados" e 16
colegas.
Muito embora os resultados desportivos tenham ficado um pouco aquém do desejado nesta
primeira fase (fruto também das muitas alterações de jogadores), impera o companheirismo e a
vontade de fazer mais e melhor, dignificando sempre o nome do Clube, dando sempre tudo em
campo até ao último segundo de jogo.

CANOAGEM
NORTE
A secção de canoagem do Clube Millennium bcp neste ano de 2012 pautou-se pelas seguintes
atividades:
- Organização da regata das vindimas em parceria com o Ginásio Clube de Alpendorada em 16
de setembro de 2012. O evento constou numa descida bastante agradável em canoas no rio
Douro, entre Paços de Gaiolo e a praia de Bitetos, que contou com a participação de mais de 80
canoístas, 15 dos quais sócios do Clube MBCP. A finalizar houve um a almoço convívio entre os
canoístas, familiares e a organização.
- Passeios de lazer, em que o Clube MBP disponibilizou canoas e equipamentos para os seus
sócios, que durante os fins de semana do passado ano foram disfrutando em passeios no rio
Douro e foz do rio Paiva.

SUL
Ao longo do último ano os associados do Clube Millennium bcp participaram em múltiplas
atividades de lazer e competição.
Com 2 centros de apoio aos associados a modalidade pode abraçar a vertente do kayak de mar e
Surfski no Porto de Recreio de Oeiras e Maratona e Pista no Complexo Desportivo do Jamor.
A Federação Portuguesa de Canoagem reconhecendo o valor desportivo dos associados mais
jovens disponibilizou o acesso ao CAR (Centro de Alto Rendimento), aqui os jovens desportistas
têm acesso a um conjunto de infraestruturas frequentadas pelos atletas de elite, tais como ginásio
e piscina.
A participação no plano nacional de competição o Clube Millennium bcp, através dos seus atletas
ascendeu por várias vezes aos lugares cimeiros nas várias especialidades desportivas.
De relevo:
Micaela Rolla:

Campeã Nacional de maratona em k2
5ºlugar no campeonato nacional de Fundo
4ºlugar em k2 1000 metros, Final Nacional
Medalha Bronze k2 200metros Final Nacional
Henrique Marcelino:
2ºlugar Taça Portugal Kayak de Mar
4ºlugar Campeonato nacional de Maratona
João Vilaça:
2ºlugar Taça de Portugal de Maratona em k2
Sara Sotero:
Campeã Nacional Esperanças
Campeã Nacional de Fundo
Vice Campeã Nacional 500metros Nacional de velocidade
Vice Campeã Nacional de 1000metros Nacional de Velocidade
Vencedora do Trofeu do Canidelo
Campeã Regional de Fundo (Zona centro e Sul)
A Sara demonstrou ser uma referência nacional na modalidade criando mesmo muita expetativa
no seu futuro.

CAMINHADAS
No exercício de 2012 procurou-se dar seguimento ao trabalho realizado em anos anteriores
tendo-se conseguido esse objetivo.
Continuou-se com as "caminhadas às terças" no parque florestal de Monsanto, na Primavera e no
Outono.
Naturalmente, sendo em dia útil, que a maioria dos sócios estão ocupados com o trabalho, ou a
prestar apoio a elementos do seu agregado familiar, esta iniciativa não teve a adesão comparável
à dos fins de semana mas, mesmo assim, um número regular de sócios nela participou.
Quanto às efetuadas ao fim de semana o interesse dos sócios por esta modalidade desportiva
aumentou.
As inscrições, em média, foram sempre muito superiores à meia centena, razão pela qual, nos
casos em que houve necessidade de utilizar autocarro, muitos sócios não puderam participar por
limite de lotação da viatura.
Procurou-se e conseguiu-se fazer aproximadamente duas caminhadas por mês exceto no verão
em que devido ao calor e às férias não houve atividade.
Realizaram-se 19 caminhadas, ao fim de semana tendo, em algumas, as inscrições ultrapassado
a centena.
Às terças efetuaram-se 18 com uma regularidade que andou pelos 12 participantes.
As caminhadas realizadas, para além das “ terças no Monsanto “, foram as seguintes:
Concelho
Lisboa
Lisboa
Oeiras
Almada
Reguengos Monsaraz
Sintra
Sintra
Figueiró dos Vinhos

Local
Belém/Moinhos do Restelo/Alto do Duque
Miradouros do parque florestal de Monsanto
Algés/Vale do Jamor
Fonte da Telha/Lagoa de Albufeira
Sto. António do Baldio/Corval/Monsaraz
Almoçageme/Praia Grande/Adraga
Capuchos/Vale do rio da Mula
Aldeia de xisto de São Simão

Lisboa
Sintra
Tondela
Sintra
Lisboa
Sintra
Almada
Porto de Mós
Lisboa
Loures
Loures

Rota da água no parque florestal de Monsanto
Capuchos/Peninha
Caramulinho - Rota dos Caleiros
Peninha/Azoia
Baixa/Mouraria/Castelo/São Vicente/Alfama
São Pedro/Santa Eufémia/Seteais
Caparica/Praia da Rainha/Capuchos
Porto de Mós/Bezerra - rota da mina do carvão
Belém/Real Tapada da Ajuda
Trilhos dos Arrábidos
Os Trilhos do Tejo e do Trancão

CICLISMO
A secção de ciclismo do Clube Millennium bcp, em 2012 esteve novamente muito ativa, com
participação em inúmeras atividades ligadas às 2 rodas em praticamente todas as vertentes e por
todo o território nacional, incluindo a região autónoma dos Açores. Nas B.T.T., estivemos em
maratonas, passeios, em várias competições sob a égide da Federação Portuguesa de Ciclismo,
nas vertentes de ciclismo de estrada, de BTT, de pista e nos Encontros de escolas de ciclismo.
Foi pelo segundo ano consecutivo, o ano em que as participações do clube voltaram a crescer e
como consequência disso, foi alcançado mais um record em termos de participações e de
presenças. Os associados a marcaram presença no maior número de eventos até agora
registados num só ano - 83 e também o maior número de presenças em eventos oficiais 480
participações através de 163 associados.
Destas participações destaque para os 2 maiores eventos a nível nacional – Portalegre e
Santarém, onde fomos, mais uma vez, dos clubes com mais atletas em prova, sendo que no caso
de Portalegre fomos mesmo o clube com mais elementos presentes.
Como reflexo do crescimento da atividade da secção continuámos a atribuir equipamentos de
ciclismo aos associados, o que acabou por fazer com que as nossas cores estejam presentes, na
maioria dos eventos que se realizam de norte a sul do país.
No que respeita à atividade da escola de ciclismo, conseguimos com apenas 5 atletas continuar a
mostrar e dignificar as cores do clube, de tal forma que neste momento já somos parte integrante
do projeto de escolas de ciclismo da Federação Portuguesa de Ciclismo e que nos permite
aceder aos apoios financeiros da Federação.
Entre provas de estrada e de BTT, a Escola de ciclismo Millenito esteve presente em 15 provas,
onde obtivemos 1 vitória e 21 lugares no pódio, com a particularidade de em todas as provas se
ter alcançado, pelo menos, um lugar no pódio.

Marcámos presença com a equipa de pista no Festival de pista, no Campeonato Nacional e no
Campeonato Regional do Porto, cujas provas se disputaram no velódromo nacional em
Sangalhos, onde obtivemos algumas vitórias e vários lugares no pódio.
Este ano e pela primeira vez, marcámos presença em todas as provas da taça de Portugal de
maratonas através do atleta Paulo Fonseca, com este a alcançar o 26º lugar na classificação final
da competição entre os mais de 80 atletas que marcaram presença.
O clube esteve presente em 3 Campeonatos Nacionais – C.N. de Pista, C.N. XCO olímpico e
C.N. de Maratonas.
Embora os objetivos da secção continuem a ser prioritariamente a divulgação e o crescimento
das atividades ligadas ao ciclismo, registaram-se esta época vários resultados desportivos de
destaque:
Medalha de bronze - Campeonato Nacional Pista, vertente eliminação – Manuel Rodrigues
1º lugar Campeonato Regional do Porto de pista, vertente Eliminação – Manuel Rodrigues
1º lugar Campeonato Regional do Porto de pista, vertente “scratch” – Manuel Rodrigues
2º lugar Campeonato Regional do Porto de pista, vertente critério – Manuel Rodrigues
2º lugar Troféu Sintra (BTT), escalão de Juvenis – Rita Vaz
2º lugar Troféu Sintra (BTT), escalão de Infantis – Raquel Rodrigues
3º lugar Troféu Sintra (BTT), escalão de Juvenis – Afonso Barreiros
3º lugar Troféu Sintra (BTT), escalão de Iniciados – Inês Nascimento
3º lugar Troféu Sintra (BTT), escalão de Sub-23 – Gonçalo Rodrigues
3º lugar Troféu Sintra (BTT), escalão de Veteranos B – Manuel Rodrigues
Clube com mais atletas em prova, na Maratona de Portalegre.

DANÇA
NORTE

A modalidade de Dança do Clube Millennium bcp – Delegação Norte em 2012, através da
divulgação dos canais existentes obteve um crescimento do número de inscrições, mantendo
ainda os alunos de anos anteriores, alguns desde a abertura da secção em Janeiro de 2011.
O grupo é constituído por uma diversidade de praticantes, em género e idade, a cargo do
professor João Bertoquini, que continua a proporcionar aos praticantes um conjunto variado de
conhecimentos e técnicas da dança, permitindo a evolução da condição física, técnica e bemestar geral.
Foi criada uma nova turma de iniciados em Novembro com a ajuda do seccionista André Barbosa
e com o professor Vadim.
O ano terminou com um lanche de Natal, que teve lugar na sede da Delegação Norte do Clube, e
como não podia deixar de ser, ainda houve espaço para um pé de dança, terminando assim o
ano de 2012 em grande estilo!

FUTEBOL DE 8
O ano de 2012 chegou e com ele mais uma entusiasmante aventura do Clube Millennium BCP .
Após vários anos a ganhar consistência, maturidade e competência, tinha chegado a altura de
disputar a primeira liga do mundo Allstars, fruto de nova subida de divisão na época anterior ( 3
em 4 épocas ).
As dificuldades a enfrentar eram óbvias: na primeira divisão jogam as melhores equipas e os
melhores jogadores. Em época de estreia, o objetivo a atingir era a manutenção. Foi com todas
as forças apontadas em o conseguir o mais depressa possível que técnicos e jogadores deram as
mãos. Demonstrando uma garra e atitude de assinalar o Clube Millennium BCP foi alcançando
uma importante série de vitórias (após um começo complicado) tendo a equipa terminado o final
da primeira posicionada a meio da tabela (venceu inclusivamente os três últimos campeões).
A segunda volta foi sendo gerida de forma a evitar qualquer sobressalto. A três jornadas do final
do campeonato era matematicamente impossível a nossa equipa descer de divisão. Estava
oficialmente alcançado, mais uma vez, o objetivo inicialmente proposto. Paralelamente, a equipa
teve uma prestação brilhante na competição da Taça, eliminando inúmeros candidatos à vitória, e
só tombando nas meias-finais, na marcação dos penalties.
Após os festejos de uma época muito competente, o Clube Millennium BCP começou a preparar
a segunda época na Divisão Allstars. Agora, os adversários já nos conheciam melhor e o nível
competitivo continuava a aumentar. Foi decidido que os objetivos seriam mais ambiciosos. Ficar
nos 4 primeiros lugares e conseguir a entrada direta na Champions (competição extra onde só
jogam os melhores classificados de todas as competições do mundo Allstars ).
A primeira volta foi promissora e regular, tendo a equipa alcançado lugar na primeira metade da
tabela, sempre dentro dos objetivos perseguidos. Mas a melhor performance estava para vir na
segunda metade da temporada, em que a equipa ganhou a vários competidores diretos. Com
ingredientes como concentração, uma defesa bastante sólida (a melhor de todo o campeonato) e
o ataque mais produtivo de sempre na história do Clube Millennium BCP, o campeonato terminou
com a equipa em 4º lugar!
Mas ainda há mais para contar relativamente a esta época histórica e que abre portas para um
futuro muito risonho. Na competição da Champions, a equipa foi avançando com segurança e
jogos de enorme qualidade, tendo atingido a final. Perdeu-a com o atual campeão por 1-2 mas a
performance alcançada e o potencial revelado por esta equipa onde impera a juventude são
sinais claros de que, no ano de 2013, a equipa de futebol de 8 do Clube Millennium BCP lutará
por troféus!

FUTSAL
NACIONAL

A 13 de Fevereiro teve início o VI Campeonato Nacional de Futsal do Clube Mbcp, com a
participação de 30 equipas, 13 da Delegação Norte e 17 da Delegação Sul. Registou-se
novamente a participação de várias equipas fora do Porto e Lisboa, destacando-se as 4 equipas
que representaram as Regiões Autónomas da Madeira (1) e Açores (3).
A Fase Final foi realizada na linda cidade de Guimarães. O evento englobou ainda a realização
de jogo convívio entre os nossos mini associados, familiares dos nossos colaboradores. O
Milenito abrilhantou e encantou a pequenada.
A vitória a nível Nacional foi para a equipa nortenha do “BCP Grupo” que venceu a sua rival do
Porto “Os Tripeiros”, através da marcação de pontapés da marca de grande penalidade depois de
um empate a 2 bolas, num jogo com muita emoção.
As duas equipas da Delegação Sul discutiram entre si o terceiro e quarto lugares tendo a FAPOC
levado a melhor.
Em 29 de Setembro, em Montemor-O-Velho, teve origem a I Edição da Taça Norte / Sul, que visa
a confraternização entre as secções de Lisboa e Porto. Assim foram criadas 2 seleções, uma de
cada zona, tendo a seleção do Sul ganho por 2-1, num jogo onde se viu bons momentos de
futsal, ou não estivessem a jogar alguns dos melhores jogadores do Clube.
A título de resumo, 2012 foi mais uma vez um ano de grande atividade no Futsal Nacional do
nosso Clube com o envolvimento de centenas de sócios de todo o País.
NORTE
Equipa de Coimbra: Presença no VI Campeonato nacional de Futsal do Clube Millenniumbcp,
esteve no torneio do Sindicato Bancários do Centro tendo sido campeão, foi à final nacional dos
TNIFS e teve uma boa participação, disputou o torneio da Câmara Municipal de Coimbra e foi
vencedor com o 1º lugar.
Equipa Pára e Chuta (Aveiro): Presença no VI Campeonato Nacional de Futsal do Clube
Millenniumbcp, participou no torneio do Sindicato Bancários do Norte (TNIFS), e também
participou no Torneio do Sport Clube Beira Mar (Aveiro).
Equipa do BcpGrupo (Porto) Presença no VI Campeonato Nacional de Futsal do Clube
Millenniumbcp, campeão nacional do Clube em 2012, participou no torneio do Sindicato
Bancários do Norte (TNIFS).
Equipa da Ocidental Vida( Porto): Presença no VI Campeonato Nacional de Futsal do Clube
MIllennimbcp, participou no Torneio de Futsal do Inatel Norte.
Equipa do Challenge (Porto): Presença no VI Campeonato Nacional de Futsal do Clube
Millenniumbcp, participou no torneio do Inatel (Porto).
Equipa de Os Tripeiros (Porto): Presença no VI Campeonato Nacional de Futsal do Clube
MIllenniumbcp, foi vice-campeão nacional do Clube e participou no torneio de Alfena cuja
participação foi muito boa e conquistou a Taça Disciplina.
No ano de 2012 tivemos um evento muito importante, que foi a realização da Final Nacional do
VI Campeonato nacional de Futsal, na cidade de Guimarães, capital europeia da cultura, cuja
organização esteve a cargo da Delegação Norte do Clube, secção de Futsal.
Este evento realizou-se nos dias 26 e 27 de Maio de 2012.
SUL

O ano de 2012 iniciou-se em Janeiro, com o XXXVI TNIFS (Torneio Nacional Interbancário de
Futsal do Sindicato dos Bancários) organizado pelos 3 Sindicatos verticais, tendo o Clube
apoiado 7 equipas, FAPOC e Foot A Mill de Lisboa, DOC de Évora, MBCF FC de São Miguel, os
Craques da Bola da zona do Entroncamento/Torres Novas, os MG Foot da Marinha Grande e o
MBCP de Beja, tendo todas as equipas prestações aquém das expectativas.
Entre meados de Outubro e meados de Dezembro realizou-se a XXIV 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 as 2 equipas prestações modestas, não tendo passado à
Fase Final.
Destaque ainda para a participação da equipa Foot A Mill, no torneio “Tagus Cup”, entre 24 de
Janeiro e 15 de Maio, em que alcançou um brilhante 3º lugar, entre 16 equipas participantes.
O Clube dentro da sua política de forte descentralização, continua a dar apoio a equipa da zona
da Marinha Grande.
A título de resumo, 2012 foi mais uma vez um ano de grande atividade no Futsal do Sul, Centro e
Ilhas, com o envolvimento de centenas de sócios em vários eventos.

GINÁSTICA
NORTE
Foi criada a modalidade de Ginástica do Clube Millennium bcp – Delegação Norte em Setembro
2012.
Obteve um grande número de inscrições, sendo necessário em Outubro abrir uma nova turma.
O projeto de ginástica laboral surgiu com a crescente necessidade de implementar melhorias a
nível da qualidade de vida dos sócios, de forma a promover o melhor rendimento no tempo de
trabalho, através de libertação de stress acumulado pela rotina imposta, muitas vezes
desgastante mais a nível mental que físico.
O Clube Millenniumbcp organizou um lanche de natal, com a participação das classes de
ginástica do Porto.
Tendo sido este o primeiro ano que o Clube Millenniumbcp do Porto tem classes de ginástica, o
objetivo é manter/ou até expandir a prática da modalidade.
SUL
Entre as atividades que o Clube Millennium bcp disponibiliza aos seus sócios, encontra-se a
Ginástica.
Esta atividade, que conta com a estimada colaboração e experiência do professor Carlos Oliveira
há quase uma década, proporciona aos seus praticantes a melhoria da sua condição física,
através de diferentes e variados exercícios, num ambiente descontraído e divertido.
A ginástica encontra-se disponível para praticantes de todas as idades e formas físicas, uma vez
que os exercícios são realizados tendo em atenção a capacidade individual de cada aluno.

GOLFE
A secção de Golfe do Clube Mbcp que tem por objetivo fomentar e promover a modalidade junto
dos seus associados, colaboradores do Millennium bcp - no ativo e na reforma - e seus familiares
diretos. O Clube é filiado da Federação Portuguesa de Golfe e faz a gestão de handicaps dos
seus associados.

No ano de 2012, foram realizadas as seguintes atividades:











6 Torneios da Ordem de Mérito
1 Torneio de verão
1 Torneio de Encerramento
1 Torneio Noturno que marcou o 10º Aniversário da Secção de Golfe do Clube
1 Clinica de iniciação e aperfeiçoamento
Competição em match-play individual
3 Torneios Inter-Empresas
1 Torneio Inter-Clubes sem campo
2 Torneios Inter-Bancário por equipas
Participação com 3 equipas no torneio de Empresas Expresso-BPI

A Ordem de Mérito de 2012 foi a décima que o Clube organizou desde a sua fundação. António
Domingues Francisco foi o grande vencedor deste ano, que sucede assim a Noé Oliveira
vencedor do ano passado.
Neste ano de 2012, os torneios da Ordem de Mérito foram disputados nos seguintes campos:
Ribagolfe, Beloura, Belas, Penha Longa, Campo Real e Santo Estêvão. Já o torneio de verão foi
disputado na Quinta do Lago no campo de San Lorenzo e o torneio de Encerramento foi no
Onyria da Quinta da Marinha. Nos torneios de equipa, visitámos os campos de Ribagolfe I e II,
Belas e Beloura. O torneio noturno foi disputado na Aldeia dos Capuchos.
Os sócios vencedores dos torneios da Ordem de Mérito de 2012 foram:







Ronald Steiner em Ribagolfe,
Paulo Santamaria Gouveia na Beloura,
Álvaro Dinis em Belas,
António Domingues Francisco na Penha Longa,
José Alvares Cabral no Campo Real e
António Curto em Santo Estêvão.

Recordamos a galeria de vencedores das competições do Clube:
Ordem de Mérito









António Domingues Francisco - 2012
Noé Oliveira - 2011
Carlos Guerra da Silva – 2010
Luís Fernandes - 2009, 2007 e 2006
Álvaro Dinis - 2008
Carlos Felício – 2005
José Romão Eusébio - 2004
António Pedrosa - 2003.

Matchplay Individual






José Luís Livro – 2011
Luís Costa – 2010
José Luís Abrantes - 2009 e 2008
Eduardo Catarino – 2007 e 2005
Carlos Ribeiro – 2006

O vencedor de 2012 ainda não está apurado.

JUDO
O Judo iniciou a sua atividade, enquanto modalidade do Clube, apenas em Setembro do ano
findo.
Naturalmente que a primeira preocupação incidiu sobre a captação que se desenrolou pouco
antes do Verão e que permitiu que as aulas regulares se iniciassem com cerca de meia duzia de
atletas.
A aquisição de tapetes de quedas foi o primeiro investimento efectuado no sentido de permitir
uma correta aprendizagem dos primeiros passos da modalidade.
Tendo em conta o empenho dos mais novos e, porque serão estes os primeiros a entrar em
competição ao serviço do Clube, tem sido prestada formação adicional nas instalações do Judo
Clube de Lisboa de cuja equipa técnica faz parte o Mestre Vitor Pimenta, em face do elevado
número de atletas ali permanentemente presente e que contribui para a valorização destes
nossos judocas.
No dia 24 de Novembro, no Encontro de Benjamins promovido pela Associação Distrital de Judo
de Lisboa, o atleta Guilherme Lopes tornou-se o primeiro representante do Clube a participar em
eventos oficiais, precisamente num treino dado por atletas olímpicos nacionais e internacionais.
No dia 15 de Dezembro, a classe de Judo participou no primeiro sarau de artes marciais do
Clube.
A classe mantem-se particularmente ativa na preparação da estreia em competições oficiais de
judocas do Clube, precisamente do judoca Guilherme Lopes no Distrital de Benjamins marcado
para o próximo dia 2 de Março, não descurando o planeamento para desenvolvimento dos
demais atletas nas variadas faixas etárias que constituem a classe.
Divulgar e desenvolver a modalidade no Clube, melhorar as condições de treino e continuar com
o apoio formativo do Judo Clube de Lisboa, são as linhas pelas quais a modalidade vai a seu
tempo impor-se no panorama desportivo do Clube.

KARATÉ
NORTE
A modalidade de karaté do Clube Millennium bcp – Delegação Norte em 2012, através da
divulgação dos canais existentes obteve um crescimento do número de inscrições, mantendo
ainda os alunos de anos anteriores, alguns desde a abertura da secção em fevereiro de 2009.
A continuação do apoio por parte do Clube, para a prática desta atividade, tem contribuído para a
boa forma física, emocional geral dos praticantes. O grupo é constituído por uma diversidade de
praticantes, em género e idade, a cargo do instrutor Carlos Rodrigues, que continua a
proporcionar aos praticantes um conjunto variado de conhecimentos e técnicas do karaté,
permitindo a evolução da condição física, técnica e bem-estar geral.
O trabalho desenvolvido permitiu o aumento de participação de eventos desportivos, quer
associativos ou federativos bem como em provas de carater competitivo de interestilos no
panorama nacional. Os atletas marcaram presença nos diversos eventos formativos planeados
com vista ao melhoramento de conhecimentos e na obtenção de novas competências técnicas.
Beneficiaram da participação no Gashuku Internacional Mocifal-Sintra; Estágio de Verão, em Vila
do Bispo, Sagres; Estágio Internacional de Inverno, na Lousã, eventos estes que contam sempre
com a participação de muitos atletas, provenientes de vários “Dojos” espalhados pelo país.
Graduaram no Gashuku Internacional Mocifal-Sintra, para 8º Kyu – Cinto Amarelo, Barbara
Gomes; Francisco Gomes; Mário Miranda; Miguel Rodrigues; José Fernandes. Para 7º Kyu (Cinto
Laranja), Pedro Pinto; Júlio Pinto. Para 6º Kyu (Cinto Verde), Helena Rodrigues; Ana Rodrigues.

No estágio de verão em Sagres efetuaram exames os atletas: Filipe Marques; Sofia Marques;
Ana Marques; onde obtiveram a graduação de 8.º Kyu (cinto amarelo), Dora Folque, 7º Kyu (cinto
laranja), Júlio Pinto; Pedro Pinto, 6º Kyu (cinto verde).
No Gashuku Internacional de inverno os praticantes, Sara Pinto, Joana Cândido, obtiveram a
graduação de 8.º Kyu (cinto amarelo), para 7º Kyu (cinto laranja), graduaram, Filipe Marques;
Sofia Marques; Ana Luísa Marques; Francisco Gomes; Barbara Gomes; Miguel Rodrigues; Mário
Miranda; José Carlos Fernandes; para 5º Kyu (cinto azul), Júlio Pinto; Pedro Pinto; Ana
Rodrigues; Helena Rodrigues; também o instrutor do Clube Millennium bcp, Carlos Rodrigues
efetuou exame para 4º Dan.
Com o objetivo de introduzir aos poucos a componente competitiva aos seus praticantes a secção
participou nas diversas categorias de Kata iniciados femininos e masculinos, nos seguintes
torneios: XII Maia Open Internacional 2012, Open CSK, Gaia.
Esteve ainda presente nos diversos treinos de graduados que ocorreram na época 2012.

SUL
Iniciou-se a 5ª época da classe de adultos com 15 inscrições e 3 treinos por semana (2f, 4f, 6f) de
1h30m cada; Lançamento do projeto da classe infantil com a inscrição de 6 crianças, com aulas
às 4f e 6f com 45 min cada; A classe infantil teve início em out/2012 com 6 alunos e em janeiro
2013 já tinha 9 alunos.
Foi adotado o método de ensino "alfabetização motora da criança", modelo este que se baseia no
desenvolvimento da coordenação, força, flexibilidade, orientação espacial, reflexos, etc. Este
modelo esta enquadrado no modelo de
desenvolvimento do treino do karaté desenvolvido pela federação nacional de karaté.
Eventos: A 1ª atividade de 2012 foi o evento " karateca do futuro" em Abril/2012. Este evento é
uma organização minha em conjunto com 2 Mestres da AKS. Tivemos presentes com um grupo
fantástico de 78 crianças e foi um enorme orgulho; 1ºestagio técnico dos nossos "príncipes" em
Maio 2012, onde efetuaram com distinção a graduação para "barra amarelo"; Cerimónia de
entrega dos cintos em Junho 2012, um momento muito feliz onde os pais observaram orgulhos os
seus filhotes; No evento do final da época desportiva, juntou-se os pais aos filhos e os Pais...
levaram uma tareia!; evento " karateca do futuro 2", onde estiveram presentes 131 crianças! O
nosso dojo contou com 19 alunos; 3 estágios técnicos; Primeira participação do clube no
campeonato nacional de Portugal- João Varejão; Cerimonial de entrega de cintos; Sarau do clube
para o canal de TV do Millenniumbcp.
Redefinição dos horários e das classes: Face ao crescimento de todas as classes, em especial a
infantil e considerando as diferenças e necessidades dos diversos escalões etários, optamos por
acrescentar uma classe extra no Clube, a classe juvenil para alunos entre os 10 e os 13 anos que
necessitam de um trabalho específico e completamente diferente do escalão infantil e adulto;
Assim, o clube passou a dispor da classe adulta com 4.30h de treino semanal, a classe juvenil
com aproximadamente 3h de treino semanal e, por último, os mais novos 2h de treino semanal.
Objetivos cumpridos: Crescimento da secção; Maior sustentabilidade e equilíbrio orçamental;
Aumento da heterogeneidade do grupo, com alunos dos 5 aos 50 anos; Feedback muito positivo
dos pais.
Desafios futuros: Solidificação da secção; Representatividade do clube
ao nível da competição nos escalões mais novos; Passar os 50 alunos no início da próxima
época.
Momentos altos da época: Há vários momentos... mas realçamos 4:
a classe infantil; o 1 aluno cinturão negro do dojo: António Garcia; o 1 aluno de karaté federado
do clube: João Varejão; o maravilho tatami! um prémio, o qual a secção muito agradece!
Lema do Mestre Ricardo Lopes: Missão, Orgulho, Ambição, Humildade e Carisma.

KARTING
Mais uma época de demonstração do elevado valor competitivo individual e coletivo dos
pilotos que participam nas provas desenvolvidas pela Secção e representam oficialmente o
Clube.
O 11.º Campeonato Nacional do Clube Millennium bcp desenvolveu-se em torno do
aprimorado sistema de provas que constitui um fator de distinção entre vários os
campeonatos desenvolvidos a nível nacional.
Durante os 10 eventos realizados nos kartódromos da Batalha (Euroindy), Fátima
(Funpark), Almeirim e Palmela o comportamento do grupo proporcionou uma
demonstração indiscutível do franco e elevado companheirismo vivido ao longo de cada
evento, tendo os níveis de exibição individual sido marcados pela constância da
capacidade competitiva o que nos apraz enaltecer e que possibilitou uma luta continuada
pelos diversos lugares em disputa na Classificação Geral ao longo de todo o ano.
Assim pudemos chegar à nona prova pontuável com uma indefinição em quase todos os
lugares da classificação geral, tendo os lugares do podium sido conquistados apenas na
última prova, tendo cabido ao Pedro Figueiredo, o título de Campeão.
Refiram-se alguns dados estatísticos para o ano de 2012, que servem de testemunho para
a posteridade a vitalidade desta modalidade no seio do Clube:




35 pessoas inscritas no Campeonato de 2012;
224 participações no total das dez provas do campeonato realizadas;
23 participantes em média por evento.

Os vencedores deste ano foram os seguintes:
1º Pedro Figueiredo

486

2º Miguel Ramada

478

3º Nuno Rosa

443

Nos Troféus, a Equipa Oficial do Clube Millennium bcp participou na disputa das provas
mais importantes do calendário kartistico para empresas e troféus de resistência tendo
obtido resultados de elevado relevo nos seguintes eventos:
A “11ª edição da Edição da Taça Inter-Troféus (TIT)” de Karting foi organizada, este ano,
no Kartódromo de Oiã e a equipa oficial do Clube deu provas da sua real distinção e do
valor individual de cada piloto participante, ao marcar com a sua ímpar qualidade
competitiva, e a já imensa experiência conquistada, arrecadando coletivamente o quarto
lugar neste troféu e o 1º lugar individual através do piloto Miguel Ramada, vencedor da
finalíssima.

Ao alcançar novo lugar de destaque nesta prova, o Clube concretizou três objetivos:
 defrontou os melhores representantes dos 12 melhores Campeonatos disputados a nível
nacional, com 72 pilotos em disputa/luta eliminatória direta;
 defendeu o prestígio conquistado com as vitórias de 2004, 2007 e 2008 e os
pergaminhos granjeados no meio kartístico pela excelência do nosso Campeonato;
 lutou pela conquista definitiva de um trofeu único nesta modalidade, uma vez que
conquista a grandiosa Taça, a primeira equipa que ganhar 3 vezes seguidas o título, ou
5 vezes interpoladas.
Foi no Kartódromo da Batalha, que a verdadeira valia coletiva do Clube veio ao de cima.
No Troféu Inverno, o Clube, entre 24 participantes conquistou uma importante e difícil
vitória, num trofeu discutido até á ultima curva, da última prova.
Esse domínio viria a manter-se no Trofeu Honda Sprint, pois entre 15 equipas
participantes, o Clube patenteou um domínio ao longo das 6 provas, que compunham o
troféu e alcançou novamente a VITORIA, conquistando ainda o 3º lugar da geral.
Nas provas de longa Resistência, o Clube cimentou os bons resultados com a participação
nas 24 Horas da Batalha, alcançando um 3º lugar entre 27 equipas participantes.
Voltou a repetir presença no lugar mais baixo do pódio, na prova das 6 Horas da Batalha.
A competitividade foi tal, que os três primeiros classificados terminaram com uma diferença
de 15 segundos, e á frente das restantes 14 equipas participantes.
Já no Kartódromo de Almeirim, e na prova das 12 horas, após uma acesa disputa o Clube
terminou a corrida no 2º lugar, entre 23 das melhores equipas nacionais.

KING
A secção de King do Clube realizou em 2012 mais um campeonato interno da modalidade, desde
vez o VII, e contou com a presença de cerca de 20 participantes.
A prova decorreu de 29 de setembro a 01 de Dezembro e foi do agrado de todos os jogadores.

MERGULHO
NORTE
Começamos 2012 com a necessidade de reestruturar toda a Secção de Mergulho face à
realidade que estávamos a viver pelo facto de não estarem asseguradas as condições mínimas
de oferta junto dos nossos Associados. A implementação de novas medidas bem como a procura
de uma piscina que oferece-se as condições para a prática de mergulho na vertente de ensino e
de treinos esbarrou com a dificuldade de ofertas por via de preços não alcançáveis para uma
estrutura que se pretende maximizar. Desdobrou-se a secção em várias reuniões com diferentes
operadores e ao mesmo tempo tentou-se implementar o orçamento aprovado para 2012, por via
de calendarização definida e divulgada junto dos Associados:
Eventos:

Expedição Açores. Pediu-se aos Mergulhadores que elegessem um de três locais como destino
de expedição. A forte adesão de participação recaiu na ida aos Açores e em Setembro fomos
confrontados com o seu cancelamento devido à passagem do ciclone nessa região que
inviabilizou a ida dos Associados aos Açores.
Infelizmente o encontro alto do ano em que se pretende juntar os Mergulhadores de todo o País
veio também a ser cancelado por alterações bruscas das condições de mar na nossa ida às
Berlengas, uma vez que não ficaram asseguradas as condições mínimas de segurança para a
prática de Mergulho.
Cursos:
O curso de Patrão obteve por parte dos participantes a não ocorrência de qualquer desistência
em horário pós-laboral com certificação de todos no curso de Patrão Local e de Radiotelefonista
classe A.

SUL
Em 2012 continuámos a apostar nas ações de formação certificada, nomeadamente os cursos: SSI Open
Water, SSI Advanced Adventurer, SSI Enriched Air Nitrox e GUE Fundamentals.
É cada vez maior o número mergulhadores credenciados que pretendem consolidar os conhecimentos
adquiridos no curso básico de mergulho.
Estabeleceu-se um protocolo de cooperação com o CPAS - Centro Português de Actividades
Subaquáticas, permitiu-nos promover cursos das Escolas de Mergulho SSI e GUE, ao longo dos últimos
anos, em todo o mundo, têm sido sinónimo de segurança, qualidade na tarefa de treinar mergulhadores.
Em parceria com Subnauta promovemos o 3º Mini-Liveaboard no Algarve (Rota dos Naufrágios).

MONTANHISMO
O ano de 2012 trouxe-nos alguns passeios já conhecidos mas que não nos cansamos de repetir,
razão pela qual de longe a longe lá voltamos; outros sendo novos não deixam de nos surpreender
pelas belezas com que nos brindam.
Fafe/Barragem da Queimadela, 47 Colegas e Amigos lançaram-se à reconquista desta PR, as
Aldeias e a paisagem montanhosa não cansa e dá-nos sempre a mesma sensação de plenitude,
o almoço é que desta vez ocorreu com alguma chuvinha miúda, mas a senhora do Café que abriu
só para nós, aqueceu-nos a alma com um simples cafezinho.
Serra da Feita PR7 – Descer a Frecha da Mizarela desta forma é digno de atletas, o declive é
acentuado, o trilho é estreito, mas o almoço no leito do rio foi dos melhores até hoje. Os 37
caminheiros(as) bem suaram para regressar tal era o declive da subida também, por alguma
razão a Força Aérea lá estava também em exercícios, bem como outras empresas de desportos
radicais que ocupavam os diversos espaços das modalidades que a paisagem propicia. Mais uma
vez um rico cafezinho no fim para nos despedirmos no Parque de Campismo do Merujal.
Vila de Esposende (Castro de S. Lourenço) – Vila Chã, Esta caminhada possibilitou-nos
experiências diferentes, pois permitiu aos 14 participantes o contacto com edificações que nos
transportam para períodos da história em que as sociedades se suportavam noutra estrutura bem
diferente das atuais aglomerações urbanas, desde os espaços bem preservados aqueles que
foram entretanto recuperados e nos permitem ter uma ideia mais concreta dos modos de vida á
época e os caminhos usados pelos locais na suas deslocações à volta da urbe.
Sever do Vouga – Rota das Laranjeiras, mais uma vez Sever do Vouga, só que desta vez não
fomos à Cabreia mas andámos lá perto, percorremos caminhos agrícolas e uma constante era a
observação de laranjeiras que pululam na região, que também é local ideal para os mirtilos, uma
boa parte da caminhada decorreu ao longo da desativada Linha do Vouga, percorrendo alguns
dos seus tuneis e inclusive a passagem da ponte sobre o Vouga, o almoço decorreu no parque da

Quinta do Barco próximo das antigas instalações da Fábrica de Massas Alimentícias Vouga.
Eramos 30 nesta jornada.
Caramulo – Rota dos Caleiros, começar uma caminhada numa aldeia é começar junto dos locais
e partilhar alguns dos locais habitualmente frequentados pelos mesmos, são experiências lindas,
percorremos alguns caminhos que acompanhavam os Caleiros ou estruturas artificias que se
destinavam a conduzir fios de água até aos campos onde iam regar as culturas. No final tivemos
um contacto ao vivo com o gado Vacuum da região e no Restaurante com um magnífico cabrito
da zona que fazia chorar por mais qualquer um dos 45 participantes.

MOTOCICLISMO
Em 2012 o Motoclube calendarizou dois eventos.
De facto ainda antes do primeiro evento, planeado para Junho, o Octávio Silva organizou um
evento bastante aplaudido pelos participantes, tendo por mote “Passeio dos Morangos”. Tratou-se
de um passeio a Trás-Os-Montes, mais concretamente a São Pedro O Velho nos dias 5 e 6 de
Maio onde se revisitou a gastronomia local, muito apreciada pelos enchidos, os monumentos
locais e, obviamente a festa do morango. Foram 9 os participantes neste evento que todos os
anos tem uma sequela e que o Octávio nunca se esquece de publicitar.
Para o Passeio da Primavera estava planeada uma deslocação até Mértola nos dias 1,2 e 3 de
Junho. Mais uma vez o número de participantes não se afastou do habitual, com 8 almas a
ocorrerem ao chamamento. Desta feita tivemos oportunidade de viajar pelo rio Guadiana entre
dois pontos-chave do leito do mesmo, com início e fim em Pomarão, uma povoação com “1/2
dúzia” de habitantes, mas com um porto muito importante na altura da extração do minério em S.
Domingos. E a visita a esta localidade seguiu-se ao almoço, com a visita às Minas de S.
Domingos (explicação de uma técnica da preservação local). O calor apertava de tal maneira que
ninguém recusou uma passagem pela praia fluvial (das melhores que temos visto), onde nos
dividimos entre a soalheira esplanada e a morna água da barragem. O último dia era livre, mas
ainda houve possibilidade de passar pela Barragem do Alqueva com a respectiva visita ao museu
da aldeia da Luz, aldeia esta que foi completamente transplantada do local original para o actual
local, por ocasião do enchimento da barragem.
Por último faltava o Passeio do Outono o qual optámos por fazer num só dia como medida de
contenção de custos. O cenário para este passeio foi a Serra da Estrela com o nosso colega
Filipe Massano a voluntariar-se para nos guiar pelos meandros desta bonita região. Infelizmente
tal não se mostrou possível, pelo que o Gonçalo Fernandes tomou as rédeas da excursão e fez
de cicerone pois tratava-se de uma região frequentemente visitada por ele. Tivemos oportunidade
contudo de nos reunirmos na Covilhã para uma prova de queijos e vinho locais, tendo depois
partido em direcção à Torre para um cafezinho, descendo depois a Manteigas onde almoçámos
numa esplanada do restaurante A Cascata. No fim e já com alguns participantes ausentes, quem
rumou para sul ainda teve oportunidade para visitar o parque de aventuras local onde, entre
outras atrações temos a pista de neve artificial. Para este passeio contou-se com 9 convivas.
NATAÇÃO – ÁGUAS ABERTAS
A equipa de Natação do Clube Millennium BCP, participou em 2012 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, que se realizou em
Tomar no mês de Janeiro e nos XIV Campeonatos Nacionais de Masters que tiveram lugar nas
piscinas municipais de Reguengos de Monsaraz em Agosto.
Destacam-se as classificações obtidas nos Campeonatos Nacionais de Masters, competição mais
importante da época.

Os nadadores João Silva, Adriano Barradas e António Vilela estiveram presentes e conquistaram
para as nossas cores 2 lugares de pódio. João e Adriano foram 3 º classificados nas provas de
200 metros bruços e 200 metros costas, respetivamente, no escalão 45-49 anos.
A equipa de natação participou ainda nos Campeonatos de natação organizados pela Fundação
Inatel, tendo ao longo de toda a época conquistado 23 lugares de pódio, tendo a maior fatia de
lugares cabido a João Silva com 7, logo seguido de António Vilela com 6 e Filipe Horta com 5.
Adriano Barradas conquistou 3 lugares de pódio e por fim Fernando Serra conseguiu 2 lugares de
pódio.
Os campeonatos nacionais individuais da Fundação Inatel deram a João Silva o titulo de
campeão nacional na prova de 200 metros livres no escalão 45-49 anos e a António Vilela o titulo
de vice-campeão nacional nas provas de 50 e 100 metros bruços no escalão 30-34 anos.
Quanto à vertente de Águas Abertas, a equipa do clube teve também um comportamento muito
positivo.
A equipa do CMBCP participou durante os meses de Verão em 10 provas de mar / rio ( Circuito
do Algarve - 6 , Sesimbra - 1, Guadiana – 1 e Zona de Lisboa - 2 ).
João Silva foi vice-campeão do Circuito de Mar do Algarve 2012, no escalão 40-49 anos.
Este evento que funciona como um "campeonato", somando os nadadores pontos, conforme a
sua classificação em cada uma das provas, teve a presença de 2 nadadores do clube que
participaram nas diferentes etapas. João Silva e Marcelino Barreto foram os nossos dignos
representantes.
Por último, de salientar o 2º lugar do nadador João Silva, nos V Campeonatos Nacionais de
Masters em Águas Abertas 2012, que se realizaram em Montemor-o-Velho no mês de Agosto, na
distância de 2,5 kms, sagrando-se assim vice-campeão nacional de Masters em águas abertas.

ORIENTAÇÃO
O Clube Milleniumbcp, participou, mais uma vez, de forma bastante alargada e premiada, durante
o ano de 2012, nas provas de Orientação em BTT, organizadas pela Federação Portuguesa de
Orientação.
Num total de 6 atletas divididos por vários escalões, foram várias as provas que de norte a sul do
país fizeram parte do calendário da Taça de Portugal e do Campeonato Nacional, tendo o clube
Millenniumbcp estado representado em todas elas.
Nas provas que fizeram parte da Taça de Portugal, o clube esteve representado no podium, com
um primeiro lugar na prova de Soure, pelo atleta Fernando Feijão, no escalão H55, no segundo
lugar, na prova de Loulé, pelo atleta Nuno Paiva, no escalão H45 e na mesma prova, no terceiro
lugar do escalão H50, pelo atleta Filipe Silva. Na prova Ibérica, realizada em Espanha, mas a
pontuar para a Taça de Portugal, o atleta Fernando Feijão alcançou também o terceiro lugar do
seu escalão.
No Campeonato Nacional , que decorreu em Pombal, o clube alcançou um primeiro lugar, pelo
atleta Fernando Feijão, na modalidade de Sprint, escalão H55 e o terceiro lugar no escalão de
veteranos, modalidade de estafetas, com os atletas, Fernando Feijão, Filipe Silva e Nuno Paiva.
De destacar ainda a classificação final na Taça de Portugal, de alguns atletas nos seus escalões.
Fernando Feijão, 8º classificado em H55; Filipe Silva, 6º classificado em H50; Mário Torneiro, 9º
classificado em H50; Alberto Sabino, 12º classificado em H50 e Nuno Paiva, 11º classificado em
H45.
Além de fomentarem a aptidão física e mental, as competições de orientação em BTT, permitiram
um contacto profundo com a natureza, conhecimento das serras portuguesas e a partilha
associada a um grande espírito de equipa e convívio.

PESCA
SUL

A Secção de Pesca do Clube Millennium bcp - zona sul, que incluí o Sul e Centro do País, no final
de 2012 participou em quatro modalidades de pesca, Surfcasting (pesca de Praia), Pesca de Mar
(pesca à boia nas falésias ou na praia), Barco Fundeado e Pesca de Rio.
Estivemos representados em várias provas organizadas pelas seguintes entidades:
- SBSI e SBC - Interbancário de Barco Fundeado, Mar, Praia e Rio (23 provas)
- SBSI – Secção Regional de Tomar, Santarém e Portalegre – Rio (5 provas)
- Serviços Sociais da CGD – XXIX Peixe de Prata (barragem do Maranhão)
- Concurso de pesca de Mar da Cimenteira Maceira-Liz
Resultados desportivos de 2012:
Praia (Surf Casting):
- Regional SBSI, nesta modalidade individualmente há a destacar o 7º lugar de Vitor Rodrigues e
0 11º Jacinto Mestre, coletivamente obteve-se um 3º lugar.
- Regional SBC, na Zona Centro obtivemos melhores resultados, 2º António João Marques e
coletivamente obeteve-se a primeira posição
Mar:
- Regional SBSI – individualmente 4º por José Carlos Bernardino e 8º por António Conceição
Marques, coletivamente conseguimos o 2º e 6º lugar.
- Regional SBC, mais um vez na Zona Centro se obteve bons resultados, Vitor Malheiros em 2º e
Rogério Silva em 5º
- Nacional Interbancário – individualmente 4º José Carlos Bernardino, 5º António Conceição
Marques e 9º José Carlos Pacheco, coletivamente repetimos o resultado do Regional e
ocupámos a segunda posição.
Barco Fundeado:
- Regional SBSI 2012, esta prova só se vai desenrolar em Março de 2013, entretanto e após
vitórias em eliminatórias, encontram-se apurados para a final Antóno Valério, Américo Legathaux,
José Carlos Pacheco e Mário Pereira.
- Final Regional SBSI 2011, esta prova realizou-se a 11 de Março em Vilamoura e o Clube
sagrou-se campeão Individual e Coletivamente, Sendo campeão António Valério e 3º Américo
Legathaux
- Nacional Interbancário 2011, a prova realizou-se na Nazaré tendo António Valério ficado em 2º.
Rio:
- Regional SBSI, o ano de 2012 obstante boas prestações nas provas no final obtivemos
resultados inferiores ao esperado, coletivamente 7º lugar, e individualmente Luis Lains em 14º e
José Vinagre em 16º
- Regional SBC 3º lugar coletivamente, Paulo Figueiredo em 3º, José Ferreira em 9º.
- Nacional Interbancário classificações por zona, Paulo Figueiredo 2º e José Ferreira em 4º.
- Secção Regional de Tomar de Santarém e Portalegre, efetuaram 5 provas e os resultados foram
bons, António Conceição Marques com um 1º um 3º, José Bernardino com um 1º e Celestino
Brito e Emídio Ribeiro com um 3º.

POOL
NORTE
Durante o ano de 2012 a equipa de Pool – Norte, participou por convite no Torneio “José Vilaça”
em Perafita – Matosinhos, onde conseguiu um excelente 2º lugar em oito equipas.
A equipa no campeonato da 3ª divisão ficou em 5º lugar na sua série.

Nos dois torneios internos realizados, João Oliveira foi o campeão de 2012 ao superiorizar-se a
Anselmo Pinto (2º) e José Amorim (3º). De salientar a participação de 20 atletas em cada um dos
torneios, que evidencia a crescente participação nesta modalidade de bilhar.
Quatro atletas participaram em Lisboa no 1º torneio de bancários, organizado pela secção de
Lisboa do Clube Millenniumbcp onde o Alberto Malheiro alcançou o 5º lugar e o Anselmo Pinto o
7º. O João Oliveira e o José Coelho ficaram no 16º.

SUL
A secção de Pool da zona sul do Clube Millenniumbcp, a exemplo de anos anteriores, organizou
eventos em duas vertentes, competição interna e competição federada.
Na competição interna o destaque foi para David Mina, vencedor da Liga Interna 2012,
classificando-se Pedro Araújo e Luís Peres nos restantes lugares do pódio, respetivamente.
Já na competição federada, a equipa do Clube Millenniumbcp, representada por Pedro Correia,
João Fonseca, José Malveiro, Paulo Fiúza, Eduardo Palma, Edmundo Carvalho e Fernando
Fernandes, esteve presente na Taça de Portugal e no Campeonato Nacional de Equipas e
também nalgumas das provas a título individual.
A nível individual de destacar a presença de João Fonseca no mais alto escalão de Pool da
federação - Liga Elite - onde estão presentes alguns dos melhores jogadores nacionais, onde se
classificou a meio da tabela.
Na variante de Pool Português Pedro Correia obteve classificação relevante, obtendo o 2º lugar
no 2º open da zona de Lisboa.
Na variante de Pool masculino, Edmundo Carvalho também esteve em evidência com bons
resultados o que lhe permite assegurar para já o lugar cimeiro do ranking da zona de Santarém.
Além das provas federativas, alguns dos jogadores participaram em provas organizadas por
outras entidades como o torneio do Mucifalense, do Snooker Club ou do SBSI.
Aqui há a destacar a vitória de Pedro Correia na fase final nacional dos bancários, o que lhe
permitiu arrecadar o título que lhe faltava em provas organizadas pelo SBSI.
Na prova organizada pelo Snooker Club, Pedro Correia voltou a vencer sem averbar qualquer
derrota.

SQUASH
MADEIRA
O balanço do ano resulta numa 11.ª posição final no Ranking Regional por parte do João
Gonçalves, que faz supor que não foram as lesões que o limitaram, poderia ter alcançado um
lugar cimeiro da classificação. Já Marco Spínola terminou a época no 26.º lugar do Ranking
Regional, muito aquém daquelas que eram as suas expetativas no início da temporada e muito
por força também de menores condições físicas que o condicionaram seriamente.
SUL
A equipa de squash do Clube Millennium bcp, participou no VI Circuito Interbancário, dividido em
três partes.
A primeira, um conjunto de 4 torneios foi ganha por Luís Valente. A segunda, a grande final do
sul, disputada em Tomar, teve como vencedor Francisco Madureira. E por último, a final nacional
em Coimbra, que viu a vitoria sorrir a José Carlos Faria, que assim repetiu a vitória de 2011.
A representação do Clube Millenniumbcp no Interbancário foi a mais numerosa, com 9 atletas,
que enfrentaram 4 jogadores da CGD, 5 do Clube BANIF e 2 da SIBS.
Em 2012 alguns jogadores do clube participaram em provas disputadas nas Olaias, entre as
quais destacamos o Nacional de Veteranos, conseguindo alguns resultados interessantes.

TÉNIS DE CAMPO
NORTE
Relativamente ao Ténis de Campo no Ano de 2012 no que concerne à seção Norte as atividades
desenvolvidas foram reduzidas, salientando-se as seguintes participações:
Equipa do MBCP no 1º Torneio das Empresas realizado nos campos do Clube Ténis Espinho
constituída por Joaquim Guedes da Costa / Fernando Cunha / Pedro Boanerges e que terminou
com a obtenção do 1º lugar no Torneio.
A participação de diversos membros do Clube MBCP no XXIX Torneio Nacional do Sindicato
Bancários (Febase) (realizado em Fevereiro 2012 em Santo André), onde foram conseguidas as
Seguintes Classificações:
SINGULARES VETERANOS + 45
1º Lugar - José Maria Santiago (campeão nacional)
3ºs Lugares – Joaquim Guedes da Costa e Adalberto Ribeiro
SINGULARES VETERANOS + 55
1º Lugar – Fernando Cunha (campeão nacional)
SINGULARES VETERANOS +60
2º Lugar - Paulo Horta (vice-campeão nacional)
A participação de diversos membros do Clube MBCP no Torneio Regional do Sindicato Bancários
do Norte (realizado em Outubro/Novembro 2012 na Maia), onde foram conseguidas as Seguintes
Classificações, com o consequente apuramento para o XXX Torneio Nacional do Sindicato
Bancários (Febase) a realizar-se em Fevereiro de 2013 na cidade de Guimarães:
SINGULARES VETERANOS + 45
1º Lugar - José Maria Santiago (campeão regional)
2º Lugar - Joaquim Guedes da Costa (vice-campeão regional)
3º Lugar – José Adelino Silva
SINGULARES VETERANOS + 55
1º Lugar – Fernando Cunha (campeão regional)
SINGULARES VETERANOS +60
2º Lugar - Paulo Horta (vice-campeão regional)
Também foi o Ano em que se preparou 2013 com um calendário de atividades bastante
ambicioso (decorrem negociações para a celebração de protocolos com clubes de ténis para a
prática da modalidade em condições especiais para os associados do Clube MBCP e também se
irão realizar diversos torneios internos).
SUL
O arranque do ano de 2012 ficou marcado pela entrada de funções de uma nova equipa para a
gestão da Secção de Ténis de Campo. Equipa jovem e apostada em dar continuidade ao bom
trabalho realizado, nos últimos anos, pelos, até então, anteriores seccionistas. Como principais
objetivos da recente equipa de gestão, destacam-se o retomar do torneio de ténis do Clube

Millennium bcp, o aumento do número de associados a participar em eventos organizados pela
secção, o aumento do número de eventos internos, o aumento de participações em eventos
oficiais (organizados pela Federação Portuguesa de Ténis), estabelecimento de parcerias com
outros clubes e rigorosa execução orçamental de todas as rubricas adstritas à secção de Ténis de
Campo.
No capítulo desportivo, internamente, foram disputados três eventos: o torneio Clube
Millenniumbcp, teve uma participação global de 36 atletas (aumento de 50% em relação às
últimas edições), distribuídos por um total de 5 escalões distintos: seniores femininos, seniores
masculinos, veteranos masculinos, pares e consolação. Em termos globais, realizaram-se um
total de 51 encontros. O torneio de Outono, realizado sob a forma de grupos, nos quais os
jogadores são inseridos e jogam no sistema de todos contra todos (“round robin”), o qual contou
com a presença de 16 jogadores tendo o mesmo decorrido nos campos cobertos do centro de
alto rendimento do Jamor. Lançou-se, pela primeira vez no seio da nossa secção, a realização de
um torneio Escada. os jogadores inscritos são sorteados e colocados como degraus de uma
escada, os quais se desafiam entre si com o objetivo de alcançarem o degrau mais elevado da
escada. Este torneio é realizado durante um período de 6 meses e conta com um total de 20
associados.
Em relação a eventos oficiais (organizados pela Federação Portuguesa de Ténis), o nosso Clube
participou num total de 9 eventos, distribuídos, ao longo do ano, da seguinte forma:










Campeonato Nacional Equipas (Interclubes – veteranos +35 e +55);
Torneio Lumiar;
Torneio Paço de Arcos;
Torneio Peniche;
Torneio CETOeiras;
Torneio Torres Vedras;
Torneio Carcavelos;
Torneio Active Life,
Torneio CIF.

Em termos classificativos, os nossos atletas chegaram aos quartos-final na maioria dos torneios
organizados pela FPT mas é de realçar os diversos lugares nos pódios alcançados pelos nossos
atletas. Dos quais se destacam: cinco 3ºlugares (meias-finais) obtidos pelos atletas nas
categorias de veteranos +55 e +35 em cinco torneios distintos (Campos Palma, Nelson
Fernandes e Rui Magalhães); dois 2ºlugares (finalistas) obtidos pelos atletas Nelson Fernandes e
Rui Magalhães (alcançaram as finais dos torneios Paço de Arcos e Peniche, respetivamente); e o
1º lugar obtido pelo nosso atleta José Matos pela vitória na final do torneio de Carcavelos. De
salientar que este foi um feito alcançado pela primeira vez por um atleta em representação do
nosso Clube.
Como tem vindo sendo hábito, os nossos diversos atletas participam, anualmente, no torneio do
SBSI (prova não oficial). Mais uma vez, os nossos atletas aderiram em peso e os resultados
obtidos, podemos mesmo afirmar, foram notáveis. O Clube fez-se representar por um total de 28
atletas, distribuídos por um total de 9 escalões, nos quais alcançou vitórias em 7 (Jovens 14/16,
Seniores, Veteranos, Veteranos +55, Veteranos +60, Pares e Consolação).
Outro ponto marcante no ano de 2012, foi o estabelecimento de parcerias com clubes/escolas de
ténis. Os objetivos das parcerias assentam sobre dois vetores base: melhorar a formação na
modalidade através da realização de aulas de ténis e utilização de instalações desportivas
(aluguer de campos de ténis). A secção de Ténis de Campo do Clube Millennium bcp, no ano de
2012, realizou 3 parcerias: Clube Ténis de Alfragide - Ace Team (Alfragide), Centro de Ténis de
Belas e Clube Ténis Nova Morada (Paço de Arcos).

TÉNIS DE MESA
NORTE
Modalidade tradicional do Clube, em que competimos a nível Federado no Inatel e em provas que
somos convidados.
Resultados principais a salientar:


Federado:

Temos um Campeão Nacional em Pares "Carlos Leitão" e um Vice Campeão "Paulo Ribeiro".
Individual no Nacional, de salientar o bronze para Carlos Leitão e 4º lugar para António Leitão, em
veteranos.


Inatel:

- Nacional :
Excelente 4º lugar no por equipas em 1ªs categorias.
Individualmente Bronze para Luís Caldas e 20º Carlos Leitão.
- Ranking :
Luís Caldas 8º lugar e Carlos Leitão 20º em 1ªs Categorias.
- Distrital :
Por Equipas em 1ºas Categorias ficamos em Vice Campeões e 5º lugar em 3ªs Categorias.
Individualmente Luís Caldas 3º Carlos Leitão 5º e António Leitão 7º, em 2ªs Prata para Joaquim
Monteiro.
Particulares:
Luís Caldas, vencedor do Torneio do Sindicato Bancários do Norte.
SUL
Campeonato distrital:
3º classificado individual em 2ª categoria
2º classificado individual em 3ª categoria
Torneios do ranking List (2ª categoria)
Soares da Arca:
3º classificado individual em 2ª categoria
Quinta da Lomba:
3º classificado individual em 2ª categoria
Sº Martinho:
3º classificado individual em 2ª categoria
C. M. Caldas da Rainha: 3º classificado individual em 2ª categoria
Torneio da EDP:
2º classificado individual em 2ª categoria
Ribeiro das Perdizes:
1º classificado individual em 2ª categoria
Torneios do ranking List (3ª categoria)
Leões da Floresta:
1º classificado individual em 3ª categoria
4º classificado individual em 3ª categoria
C. M. Caldas da Rainha: 5º classificado individual em 3ª categoria
Torneio da EDP:
3º classificado individual em 3ª categoria
Ribeiro das Perdizes:
3º classificado individual em 3ª categoria

TIRO AOS PRATOS
SUL
Os vinte e cinco atiradores do Clube Millenniumbcp, federados na FPTAC, participaram no ano
2012 nos seguintes eventos:
-

Campeonato Interbancário (CIT) – Composto por cinco contagens na modalidade de Fosso
Universal
Final do CIT
Prato de Ouro – Prova BES
Campeonato de Fosso Universal da FPTAC – 5 contagens

Esta atividade teve início no dia 18 de Fevereiro com uma prova de treino no Campo de Tiro de
Vale das Pedras – OTA. Este evento também serviu para transmitir aos atiradores as condições
de participação nas provas previstas para o ano de 2012.
O Campeonato Interbancário (CIT) composto por 5 contagens realizou-se nos seguintes Campos
de Tiro: Pegões, Montijo, Beja, Ota e Pinhal/Armação de Pera.
Disputado na modalidade de Fosso Universal decorreu entre os meses de Fevereiro e Junho.
No Campeonato Interbancário de Tiro, participaram 140 atiradores representativos de 7 entidades
Bancárias.
A pontuação nas diversas contagens foi importante para passagem à fase final onde só estiveram
presentes os 14 melhores atiradores da Zona Sul. Conseguiram esses objetivos os nossos
colegas Luís Casadinho, Carlos Coelho, Salvador Ribeirinha e Teixeira Campos.
A Final Nacional realizada em Beja, teve a participação de 24 atiradores, os melhores
classificados nas zonas Norte, Centro e Sul.
Na disputa do título de Campeão Nacional, esteve o nosso atirador Luís Casadinho que acabou
num honroso 3º lugar. Destacamos também as boas classificações do Carlos Coelho em 5º e o
Salvador Ribeirinha em 7º lugar.
O Prato de Ouro prova organizada pelo Clube BES, e realizada no Campo de Tiro de Vale das
Pedras em Julho, teve como nosso melhor atirador o Luís Casadinho em 7 lugar.
Por equipas o Clube classificou-se em 3º Lugar.

TIRO DE PRECISÃO
SUL
A atividade da secção de tiro de precisão do Clube Millenniumbcp no ano de 2012 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. Nestas ultimas
destaca-se o começo da participação regular em provas de Pistola Sport 9mm, alargando ainda
mais o leque de disciplinas em que o Clube está presente.
Ao nível das provas reguladas pela FPT destaca-se a participação regular da Barbara Bedino e
Élia Capitão em provas de carabina de precisão, em que alternaram na ocupação dos dois
lugares mais altos do podium, não tendo encontrado concorrência à altura no seu escalão de
idade.
De entre os muitos bons resultados destacam-se ainda:








Nacional de Ar Comprimido: Barbara Bedino e Élia Capitão Campeãs Nacionais nos
respetivos escalões Juniores, terceiro lugar em equipas de carabina de precisão e medalha
de bronze individual em carabina de cano articulado para Manuel Raposo.
Torneio FPT de Carabina Std pequeno calibre: vitória na classificação por equipas e
terceiro lugar individual para Manuel Serra .
Regional Centro de Ar Comprimido: segundos lugares na classificação por equipas tanto
de carabina de precisão como de carabina de cano articulado.
X Taça de Cascais (organiz. CDA). Vitórias individuais de Luis Silva em pistola, Manuel
Raposo em carabina de cano articulado e de Barbara Bedino em carabina de precisão
juniores, este ultimo resultado merecendo destaque devido à elevada pontuação que por
pouco qualificaria para provas internacionais.
Taça Dr António Martins em carabina deitado 50 m : vitória de Manuel Serra

Ao nível das provas organizadas pelo INATEL destacam-se
 Campeonato Nacional: terceiro lugar de Jorge Capitão em carabina de precisão e terceiro
lugar de Luís Silva em pistola
 Torneio de Regularidade: segundo lugar de Luís Silva em pistola, terceiro lugar de Manuel
Raposo em carabina de cano articulado e segundo lugar por equipas nas três
modalidades.

TRAIL
O Clube Millennium BCP pode-se honrar de ser um dos grandes responsáveis pelo nascimento e
Crescimento do Trail em Portugal.
Em 2009 quando a secção nasceu praticamente não havia atletas nem provas, hoje todos os finsde-semana existe uma prova de Norte a Sul. A modalidade teve um crescimento incrível em dois
anos.
Hoje, já existe uma associação com mais de 500 atletas inscritos, sendo já a nível Internacional
uma referência (atletas e provas nacionais)
Em 2012 o clube esteve representado nas maiores provas nacionais e algumas internacionais
(em termos coletivos e individuais), tendo obtido excelentes participações e resultados e quais se
destaca as participações nas provas:
Trilhos dos Abutres (45km), Alvados (42km), Almourol (43km), Serra Da Estrela (100km),
Sesimbra (50km), Tilenius (105km), Aldeias de Xisto (82km), Portalegre (100km), Mérida
(100Km), Madeira (105km), Ronda (100Km) e para finalizar teve um atleta na prova mais dura da
Europa em termos desportivos Andorra Ultra Trail (170km), Vitor Gomes demorou cerca de 57
horas para fazer esta distância em terrenos bastante duros.
Em termos de resultados destaque para as vitórias da Gabi na classificação feminina nas provas
de Mérida e Portalegre.

TRIATLO
O ano de 2012 registou um conjunto muito interessante de participações dos nossos atletas nas
diversas vertentes do triatlo.
A nível das participações individuais, o destaque para alguns dos nossos “veteranos”, Fernando
Feijão e Manuel Rodrigues que conseguiram marcar presença num número significativo de
provas, nas vertentes de duatlo e triatlo, sendo que nesta vertente realizaram todo o tipo de
distâncias, desde os “sprints” até aos “halfs”. Nos mais novos, destaque ao Gonçalo Rodrigues,
que para além das suas participações nas provas de ciclismo, sempre que pode “faz uma
perninha” nos duatlos e triatlos.
Nas distâncias longas, o João Lucas Coelho e o Paulo Quintino realizaram algumas das principais
provas nacionais (VRSA, Aveiro) e no caso do João Lucas Coelho contou com mais uma

participação no Half Ironman de Lisboa, a prova mais internacional de triatlo que se realiza em
Portugal.
No Half Ironman de Lisboa na vertente estafetas e pelo segundo ano consecutivo o Clube
alcançou o primeiro lugar, com os repetentes João Silva (natação), José Albano (corrida) e o
estreante Paulo Fonseca (na bike). Mas a nossa participação contou ainda com mais um motivo
de orgulho e satisfação pelo 1º lugar obtido pela Maria Gabriel (Gabi) no seu escalão.
Ao nível das provas onde marcámos presença, destaque para os duatlos do Jamor e das
Lezírias, duas provas especiais, por fazerem parte da Taça de Portugar PORterra, que contam
sempre com um número muito significativo de atletas.
Ao nível do triatlo, nas distâncias longas, o destaque vai para os triatlos longos de Vila Real Sto.
António, Aveiro e o Half Ironman de Lisboa que já referenciámos.
Marcámos ainda presença no Aquatlo (natação e corrida), em Coruche onde o nosso “master”
João Silva defendeu as nossas cores.
Destaque para o Triatlo do Ambiente em Oeiras, em que mais uma vez marcámos uma presença
significativa em número de atletas presentes e mais importante do que isso, tivemos estreantes
no triatlo: Bernardo Torres, Bruno Vaz e Miguel Cruz.
Nas distâncias olímpicas, a prova de Montemor-o-Velho assistiu à estreia de dois atletas nossos
na distância: Manuel Rodrigues e Rogério Araújo.
Pelo 2º ano consecutivo tivemos um atleta nosso a representar Portugal, -João Coelho -incluído
na seleção nacional que participou no Campeonato do Mundo de Triatlo Longo em Vitória Gasteiz
(País Basco).
Outro desafio ultrapassado pelos atletas Fernando Feijão e Pedro Quaresma foi o Ironman de
Barcelona, que pela 2ª vez realizaram a distância mais dura do triatlo, melhorando os seus
tempos pessoais e com destaque para o 3º lugar do FF no seu escalão.
Para além das numerosas participações dos nossos atletas ao longo da época, nas diferentes
vertentes do triatlo, importa ainda destacar as classificações finais obtidas pelo Fernando Feijão
nos campeonatos nacionais de Duatlo e Triatlo:
Campeonato Nacional Duatlo “Age-Groups” – 1º lugar escalão 55-59
Campeonato Nacional Triatlo “Age-Groups” – 2º lugar escalão 55-59
Campeonato Nacional Individual Triatlo Longo – 1º lugar Veteranos 4
E por último, o relato da época de 2012 não ficaria completo sem uma referência às eleições na
FTP e que elegeram uma nova equipa, coordenada pelo Fernando Feijão, que assumiu a
presidência da federação, com o apoio de uma equipa que conta com a colaboração de alguns
associados do nosso clube.

VELA
NORTE


Férias com o Vento 2012, Julho e Agosto, com 5 participações.



Escola de vela de Optimist iniciação, ao longo do ano, com uma Atleta a praticar.



Escola de vela de Optimist aperfeiçoamento, ao longo do ano, com uma Atleta a praticar
(Sofia Beco), com participação em:
Campeonato Regional Norte de Optimist tendo-se apurado para o Campeonato de
Portugal de Juvenis 2012;
Campeonato de Portugal de Juvenis 2012, terminando na 26ª posição em 120 velejadores.



Curso Vela Ligeira Raquero Vaurien, Setembro a Novembro, com 3 participações.



Curso Vela Ligeira Raquero Vaurien, Outubro a Janeiro, com 4 participações.



Curso Aperfeiçoamento de Vela Ligeira Raquero Vaurien, Novembro a Janeiro, com 3
participações.



Curso de aperfeiçoamento Vela Cruzeiro /Regata S.João - Junho - 7 participantes



Participação na Regata Internacional - The Tall Ships Race - Jovens e o Mar - Cádiz Ílhavo - Julho - 2 participantes jovens

XADREZ
NORTE
Durante o ano de 2012 a secção de Xadrez da Delegação Norte do Clube Millennium BCP esteve
envolvida em competições oficiais e particulares.
Relativamente às competições oficiais, participámos em 2 competições: na Taça AXP, onde
resistimos até à 4ª jornada, e no Campeonato Distrital (da Associação de Xadrez do Porto), no
qual nos sagrámos Campeões. Nestas circunstâncias no próximo ano iremos participar de novo
no escalão seguinte (Campeonato Nacional da 3ª Divisão), do qual abdicámos em 2012 por
opção própria, relacionada com o calendário federativo, já que a classificação obtida em 2011
permitia-nos a manutenção.
Vários jogadores do Clube participaram também nos Torneios Interbancários de Xadrez,
promovidos pelos Sindicatos dos Bancários do Norte, Centro e Sul. Para a Final Nacional
contámos com 5 jogadores – num total de 16 fomos, tendo sido o Banco mais representado –
tendo a melhor classificação (5º lugar) pertencido a João Pacheco (da zona Sul).
Em termos da atividade interna desenvolvida pela secção há a realçar a organização, pelo 3º ano
consecutivo, do Torneio Xeques Bancários, aberto à participação de todos os trabalhadores
bancários, no ativo ou reformados. Disputado por 17 jogadores, foi conquistado por Joaquim
Brandão Pinho, do Banco de Portugal (e Presidente do Grupo de Xadrez do Porto), repetindo
assim a vitória da 1ª edição, numa luta “ombro a ombro” com o nosso jogador Alberto Pinto
Monteiro, que terminou em 2º lugar com a mesma pontuação do vencedor.
Demos continuidade aos nossos Torneios Internos, tendo sido organizados 3 torneios, um em
cada um dos ritmos em que se joga o xadrez: rápidas (partidas de 5 minutos); semi-rápidas
(partidas de 20 minutos) e lentas (partidas de 1h30m, com incremento de 30 segundos por lance).
Esses torneios foram disputados por um total de 11 jogadores e tiveram os seguintes vencedores:
Rápidas: Pinto Monteiro; Semi-Rápidas – Pinto Monteiro; Lentas: Alfredo Sampaio. Alberto Pinto
Monteiro conquistou o título de Campeão do Clube Millennium bcp, já que um dos requisitos para
a atribuição desse título era a participação nas 3 provas e, ponderadas as respetivas pontuações,
foi o jogador que obteve melhores resultados.

LAZER E TEMPOS LIVRES
ENOFILIA
NORTE
No decurso do ano de 2012, a secção de Enofilia da zona norte estabeleceu um protocolo com a
Sociedade Agrícola da Quinta do Castro, produtora de vinhos de referência da Região
Demarcada do Douro, com o objetivo de poder oferecer aos associados do clube a aquisição de
vinhos de grande qualidade a preços inferiores aos de mercado. A oferta é constituída por vinhos
de mesa DOC, incluindo vinhos Reserva e por vinhos do Porto Reserva e Vintage.

Durante a quadra de Natal, foi proposta uma oferta especial de aquisição três packs de Natal,
especialmente desenhados para os associados do clube, a preços muito vantajosos.
Ainda no âmbito deste acordo, realizou-se em 13 de Outubro, uma visita à Quinta do Crasto, na
localidade de Ferrão, Régua, reservada aos elementos diretivos do clube, os quais foram
excecionalmente bem recebidos por todos os elementos da Quinta do Crasto. Durante a visita foi
possível efetuar um passeio pela quinta, observar as instalações de produção e armazenagem
dos vinhos e a explicação dos pormenores relativos à sua produção e, por último, ter a
oportunidade de almoçar com o Dr. Jorge Roquette, proprietário da quinta.
Em 22 de Outubro, por convite da Heritage Wines, empresa distribuidora e parceira comercial da
Quinta do Crasto, muitos associados do clube foram convidados a participar num evento de
divulgação dos produtos distribuídos pela Heritage Wines, que decorreu na Alfândega do Porto.
Como resultado de todas estas ações com estes novos parceiros do clube, ficou a vontade de
aprofundar a oferta dos seus produtos aos associados do clube e a de organizar durante o ano de
2013 nova visita à Quinta do Crasto, agora durante o período das vindimas do Douro, e alargada
desta vez aos associados do clube.

LEIRIA:
Foram três os eventos direcionados para os associados de Leiria, realizados ao longo do ano de
2012.
Em Julho, a embarcação Castro Júnior acolheu cerca de 40 pessoas para um passeio no Tejo,
com partida e chegada a Vila Franca de Xira.
No final de Setembro mais 55 sócios rumaram ao norte, mais propriamente à zona do Alto Douro
Vinhateiro, para participarem numa Lagarada Tradicional.
A viagem foi de 2 dias, com passagem por Vila Nova de Gaia, com visita às Caves Calém,
Régua, onde se efetuou um passeio de barco, Pinhão e Lamego.
O fecho das atividades ocorreu em Outubro, na pitoresca vila da Nazaré, onde conjuntamente
com uma Caminhada, o grupo visitou o Forte de S Miguel Arcanjo, antiga fortaleza para defesa da
costa, então aberto ao público por ocasião de algumas exposições ali patentes.
Um ano de 2012 do agrado geral de todos aqueles que participaram nas atividades.

OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES
A criação de espaços que permitam ocupar os filhos dos Sócios sempre que as atividades
escolares são interrompidas é um desiderato que tem norteado as Direções do Clube.
Neste ano de 2012, para além de se dar continuidade às atividades de Campos de Férias com 21
inscrições (23 semanas) desenvolveram-se esforços na criação de ATL’S.
Nesse sentido fez-se um Inquérito junto dos Sócios com filhos passíveis de participar nestes
espaços de convívio que enviamos a cerca de 4000 destinatários mas que só 457 é que
participaram no seu preenchimento.
Por razões de “timing” não foi possível organizar internamente os ATL’s no passado ano, mas
criámos alternativas junto de Instituições da Especialidade, designadamente junto do Tagus
Parque, onde trabalha um número significativo de Sócios.
Os resultados foram também pouco significativos com 13 inscrições (17 semanas).
Neste ano de 2012, ano de início de atividade desta Direção, criaram-se os alicerces para que no
próximo ano de 2013 o Clube possa disponibilizar uma melhor oferta de Ocupação de Tempos
Livres, sobretudo com ATL’S.

VIAGENS E PASSEIOS

NORTE
Apesar da crise e da austeridade neste ano de 2012 foi possível concretizar 11 viagens com
destinos muito variados para a Europa e para a América do Norte, correspondendo ao interesse
demonstrado pelos associados e continuando a verificar-se que a grande maioria dos
participantes estão na situação de reforma.
Das viagens programadas a Secção realizou as seguintes: AÇORES (S: Miguel), LONDRES e
PARIS, NOVA YORK, REPUBLICA CHECA, POLÓNIA (com extensão a Dresden e Praga),
CROÁCIA BÓSNIA E ESLOVENIA, OESTE AMERICANO, BARCELONA, BERLIM e CRUZEIRO
DE ROMA A TERRRA SANTA, com o total de 361 participantes, um número um pouco inferior
em relação a 2011.
De destacar as viagens ao Oeste Americano e o Cruzeiro de Roma à Terra Santa 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 regressado com interesse em voltar a conhecer novas
paragens.

SUL
- Viseu e Caramulo – 23 a 25 de Março - Participantes: 16
O número de inscritos ficou abaixo do esperado. Contudo, os Sócios que participaram tiveram
oportunidade de visitar uma região de enorme beleza com os seus monumentos e museus. A
gastronomia superou as melhores expetativas.
- Tomar – 14 e 15 de Abril - Participantes: 29
Inscrições dentro do inicialmente orçamentado. A viagem decorreu com normalidade e foi do
agrado dos Associados. Saliente-se o jantar Medieval com a participação ativa de todos os
participantes.
- Galiza – 27 a 29 de Maio - Participantes: 33
Uma viagem com participação significativa de Sócios e que correspondeu às expectativas iniciais.
Passeio na Ria de Aveiro, visita a Santiago de Compostela e Cruzeiro na Ria Arosa com prova
de mexilhão, foram etapas marcantes da viagem que satisfez os participantes. Organização
impecável.
- Vila Viçosa – 12 e 13 de Maio - Participantes: 41
A participação excedeu as previsões iniciais. O Alentejo desperta sempre o interesse dos
Associados e a viagem correspondeu ao esperado, nomeadamente nas visitas programadas ao
Palácio Ducal aos Museus da Arqueologia e da Caça e aos Castelos da Região. A gastronomia
ficou um pouco aquém das expectativas.
- Passeio no Tejo com almoço a bordo – 30 de Junho – Participantes: 38
Excelentes momentos de convívio entre todos os participantes com possibilidade de apreciar a
paisagem ribeirinha e uma diversidade de aves migratórias assim como alguns cavalos
selvagens. Desta vez subimos o Tejo de modo a proporcionar uma paisagem diferente das
viagens anteriores.
- Suíça e Floresta Negra - 14 a 21 de Julho – Participantes: 24

As lindas cidades e belas paisagens da Suíça deixaram maravilhados os participantes na viagem.
O programa foi muito bem organizado e decorreu de uma forma impecável que agradou a todos
os participantes. Apesar de terem sido integrados no Grupo participantes alheios ao Clube dado
que o número de inscritos não permitia efetuar a viagem, tudo correu com normalidade e num
bom ambiente.
- Idade Média na Península – 29 de Agosto a 02 de Setembro – Participantes: 20
Apesar do número reduzido de inscritos foi possível realizar a viagem autorizando a integração de
um pequeno Grupo de reformados bancários que não comprometeu o espírito do Clube. A
viagem foi bastante agradável e proporcionou aos Associados a visita a uma Região em que a
história de Portugal está sempre presente nas lutas travadas com Castela e Leão e onde as
invasões Francesas também marcaram forte presença na zona. Saliente-se as vistas a Ciudad
Rodrigo, Salamanca, Almeida e Guarda. Na parte gastronómica e cultural a visita a Alberca foi um
ponto alto da viagem em que nos foi proporcionado um jantar Medieval que foi do agrado de
todos.
- A Magia do Douro e das Vindimas – 29 e 30 de Setembro – Participantes: 33
À semelhança do Alentejo o Douro desperta bastante o interesse dos Sócios. A viagem foi
bastante preenchida permitindo um minicruzeiro no Douro, viagem de comboio e visita a uma
Quinta onde nos foi dado conhecimento pormenorizado da produção do vinho do Porto desde a
vindima à comercialização. A gastronomia correspondeu às expectativas dos Associados
inscritos.
- Viagem ao Sul de Espanha – 20 a 25 de Outubro – Participantes: 19
Também nesta viagem o número pouco significativo de inscritos obrigou a integrar um pequeno
Grupo de reformados bancários para a sua realização. Pelo agrado dos Associados ainda bem
que se realizou. Foi possível por um preço acessível ficar muito bem instalado com refeições
dentro da normalidade e efetuar bastantes visitas a uma zona em que o turismo e a história se
integram na perfeição. Saliente-se as visitas a Ronda, Málaga, Granada e Sevilha não
esquecendo a vila típica de Mijas que ficava muito perto do Hotel onde ficaram instalados os
participantes na viagem.
- Viagem à China/HongKong/Macau – 13 a 22 Novembro – Participantes: 30
Apesar do número de dias previsto para uma viagem a tão longa distância e com
visitar tão distantes uns dos outros, foi possível realizar uma viagem maravilhosa
enorme com uma história milenar em que as expectativas foram superadas
participantes encantados com a viagem. A presença de Portugal no Oriente foi um
altos da visita.
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- Viagem Fim do Ano à Madeira – 29 de Dezembro a 01 de Janeiro – Participantes: 5
Apesar do número reduzido de participantes foi possível cumprir a viagem sem alterar o programa
inicialmente previsto. Por esse facto a viagem foi do agrado dos participantes que tiveram
oportunidade de se deliciar com paisagens deslumbrantes, gastronomia variada e tendo o seu
ponto máximo no jantar de fim do ano em local privilegiado para assistirem ao mundialmente
famoso fogo-de-artifício.

