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XXXIV Torneio do Sindicato Bancários Sul e Ilhas (SBSI)           Outubro 2016 
 

Torneio aberto a todos os Associados do Clube Millennium bcp e exclusivamente aos sócios do 
sindicato. 
 
Disputa-se nas modalidades de: 
• Singulares Masculinos (escalões: Seniores, Veteranos, Veteranos +55, Veteranos +60 e Veteranos 
+65); 
• Singulares Femininos (escalão: Feminino); 
• Singulares Jovens (escalões: Jovens 10/13, Jovens 14/16 e Jovens 17/18); 
• Pares. 
 

Nota: para informação mais detalhada (ex: regulamento e boletins de inscrição no torneio), 
recomenda-se a consulta do site do SBSI, através do seguinte link: 
http://www.sbsi.pt/atividadesindical/Servicos/temposlivres/Desporto/Pages/default.aspx 
 

 
 
 

O Torneio tem início previsto para 15 de outubro de 2016. 
Os jogos efetuam-se aos fins de semana, nos courts do Complexo de Ténis do Jamor, em Oeiras. 
 

 
 
Gratuito. 
 

 
Pré-registos limitados e até 3 de outubro de 2016. 
A 6 do mesmo mês informaremos os Associados cujos pré-registos forem considerados. 

 
 
Notas Importantes: 
 
• As inscrições no torneio SBSI são realizadas pelo Associado do Clube Millennium bcp diretamente 
junto dos serviços de secretaria do SBSI. O pré-registo no site do Clube não substitui/dispensa este 
passo; 
• O pré-registo no site do Clube tem apenas por objetivo identificar os Associados cujo o custo da sua 
inscrição será alvo de uma eventual comparticipação pelo Clube Millennium bcp; 
• Por forma a poder ser comparticipado do valor da inscrição, o Associado, no boletim de inscrição 
disponibilizado pelo SBSI, deve mencionar que o recibo deve ser emitido em nome do Clube 
Millennium bcp (selecionar opção “Grupo Desportivo”); 
• Após o pagamento, o sindicado envia recibo comprovativo do mesmo. Uma vez na posse do recibo, 
o Associado deve entregá-lo ao cuidado do seccionista da Secção de Ténis de Campo (Campos Palma 
ou Isaac Lourenço), para uma eventual comparticipação por parte do Clube Millennium bcp. 

 
Não será comparticipada, na totalidade ou parcialmente,  qualquer inscrição que não tenha  
sido alvo de pré-registo inicial e confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
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