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Aproveite As NovAs vANtAgeNs do Cartão SoLrED

Nenhum cartão lhe dá mais 
 do que o do Grupo DESportivo

Adira ao Cartão SOLRED e beneficie de ainda mais vantagens:

 Crédito médio de 30 dias, sem qualquer custo;
  Acesso à maior rede ibérica de postos de combustível - mais de 4000 postos de abastecimento. 

A segunda rede a nível Nacional: cerca de 420 postos. Forte presença nos Açores e Madeira;

  Cartão isento de anuidade;

  Desconto de 0,070 euros/litro, na aquisição de combustíveis REPSOL em Portugal; 
 desconto de 0,012 euros/litro, na aquisição de combustíveis repsoL em espanha;

  Produtos de qualidade – aditivos incorporados que garantem melhor performance das 
viaturas;

  Crédito na lavagem e na aquisição de óleos em qualquer posto repsoL aderente;

 Acesso 24 horas por dia, ao terminal exterior nos postos de abastecimento repsoL;

  pagamento de portagens (acrescendo comissão de 3% + ivA), com possibilidade de associação à 

via verde;

 Gestão de plafonds à medida – só consome até onde quiser, em cada mês;
  emissão de talão em cada pagamento, com discriminação de: número do cartão, local, data e hora 

de aquisição, tipo de combustível adquirido, quantidade e valor;

 Linha de atendimento 24 horas, no caso de roubo ou extravio de cartão ligue 800207831.

Estas condições não são acumuláveis com eventuais promoções nos postos de abastecimento. 
Nas transações prevalecerá o desconto superior porque o sistema REPSOL está preparado para fazer “the best of”.
o valor das despesas efectuadas com o Cartão soLred será deduzido no mês seguinte ao da sua realização, aquando do 
crédito do seu vencimento. Se ainda não aderiu, preencha e envie-nos hoje mesmo o seu pedido, utilizando a ficha de sócio, 
disponível no nosso site na internet, em <impressos>.

7 cêntimos/litro

AgorA
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Neste local tenho vindo de forma re-
corrente mas coerente a dar conta das 
profundas alterações que temos vindo 
a introduzir no nosso sistema informá-
tico e das vantagens e dos benefícios 
que daí todos podemos retirar – o 
Grupo Desportivo e os Sócios de for-
ma geral. Como é óbvio e facilmente 
compreendido, nada do que fazemos 
terá o impacto devido sem o apoio dos 
Associados, e daí que repetidamente 
venhamos solicitando alguma infor-
mação complementar, que permita de 
modo expedito e eficaz prestar um ser-
viço de qualidade superior, com custos 
bastante inferiores, quase residuais.
Sabemos que os Associados entendem 
as razões do Grupo Desportivo quando 
solicitamos informação sobre o telemó-
vel ou o telefone de rede ou o correio 
electrónico pessoal e sabem que só 
queremos estar cada vez mais próxi-
mo, e que estes dados estão seguros. 
Todos sabem que no Grupo Desportivo 
privilegiamos o contacto com os Só-
cios e que é enviada para todos uma 
mensagem de «feliz aniversário» que 
procuramos acerte no dia, o que nem 
sempre acontece, porque não domina-
mos variáveis como seja, por exemplo, 
a entrega pelos CTT. Hoje podemos 
fazê-lo acertando no dia, por SMS ou 
correio electrónico. É um exemplo pro-
saico mas muito importante para nós no 
relacionamento com os Sócios.
O extracto da conta-corrente com o 
Grupo Desportivo já está disponível na 

área pessoal de cada sócio, pelo que, 
por razões económicas, em breve dei-
xaremos de enviar o tradicional extrac-
to em papel, a não ser que o Associado 
expressamente no-lo solicite. São as-
sim várias as razões que nos levam a 
solicitar informação que trocamos por 
melhoria na qualidade do serviço pres-
tado aos Associados.
Em Maio deste ano o Grupo Desportivo 
participou numa iniciativa inédita e que 
nunca tinha sido realizada. Uma dele-
gação de cerca de 20 atletas do Grupo 
Desportivo do BFA visitou-nos, e duran-
te uma semana Lisboa foi palco do Tor-
neio Amizade e Desporto, entre várias 
equipas de futsal e basquetebol. Pelo 
meio, foi ainda possível proporcionar 
aos nossos colegas angolanos uma vi-
sita panorâmica de Lisboa, Sintra, Cas-
cais e Estoril, que muito apreciaram.
Quanto aos resultados desportivos, a 
equipa Os Compadres arrecadou o 1.º 
lugar do torneio, tendo os resultados 
finais sido favoráveis ao BFA, o que, 
tal como foi referido no almoço de des-
pedida, foi de somenos importância, 
porque o importante na verdade foi o 
lançamento desta ponte e a abertura 
desta porta. Chegaram desportistas e 
regressaram nossos amigos.
Realizámos de novo no Casino Estoril 
o jantar de aniversário do Grupo Des-
portivo, neste ano com uma adesão de 
cerca de 200 pessoas, que, para além 
da companhia e de uma excelente refei-
ção, puderam ainda assistir a um extra-

ordinário espectáculo encenado por La 
Féria; depois – quem sabe? – gastaram, 
ou ganharam se estavam com sorte, al-
gum dinheiro nas slot-machines ou, no 
caso dos mais atrevidos, na roleta.
Não quero encerrar este contacto sem 
antes voltar a lembrar que: em Novem-
bro os Associados do Grupo Despor-
tivo vão ser chamados a escolher um 
novo elenco directivo; e que votar é um 
dever cívico, social e associativo, que 
solicitamos encarecidamente a todos 
que o cumpram, independentemente 
das opções que decidam tomar.
A actual Direcção não tem dúvidas de 
que tem realizado um bom trabalho, de 
qualidade, e que a orientação que tem 
seguido quer seja no desenvolvimento, 
a todos os níveis, quer seja no relacio-
namento com o Banco, é a correcta e 
a que permite garantir a indispensável 
estabilidade financeira do Grupo Des-
portivo. Em Novembro, lá estaremos 
em defesa da orientação que tem sido 
imagem de marca da Direcção.
Vou acabar como comecei. Já esta-
mos a meio do Verão. Para os que 
já foram de férias, um bom trabalho, 
para os que ainda hão-de ir, os nos-
sos desejos de boas férias.

O Grupo Desportivo 
já fez 15 anos

OSVALDO SILVA
DIRECTOR

Estamos a meio do Verão e é já no final do ano que o 
trabalho que a Direcção do Grupo Desportivo tem vindo 
a desenvolver vai ser escrutinado pelos Associados no 
processo eleitoral marcado para Novembro e onde se 
escolherão os novos órgãos sociais do Grupo Desportivo 
para o quadriénio 2016/2019. Como sempre dissemos 
parece que falta muito tempo, mas na realidade não é 
assim, porque o tempo pula e avança com muita rapidez.
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Agosto 

 22  Campo de férias Volta ao Algarve 

em Bicicleta I

Outubro

 01  Abertura dos cursos de formação 

artística

 09  Rally-Paper em S. Pedro 

 a 11  do Sul

 09  Encontro de Reformados

 a 11  no Porto

 03  O pára-quedismo 4 anos depois

 03  Campeonato Interbancário de 

Mar – final nacional – Peniche

 18  Corrida da Água
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 24  Visita guiada ao Museu dos 

Coches
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 25  Campeonato de Karting – 

6.ª prova

 31  VI Maratona de Jogos de Salão

 03  D. Loya e o Fimo amestrado

 04  Campeonato de Karting – 5.ª prova

 05  Viagem: Maravilhas de Dubai 

e Emirados

 11  Meia-Maratona Ribeirinha da Moita

 17  Atelier In-a-Box

 17  Visita guiada à freguesia de Vitória, 

parte II

Setembro

 02    TT Expedição a Marrocos 

 05  Karting – acção e adrenalina 2

 05  Visita guiada à exposição 

temporária Josefa d’Óbidos

 10  Convívio de reformados 

em Madrid

 12  Meia-Maratona de São João 

das Lampas
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 19  MEO Urban Trail Lisboa

 19  Campeonato Interbancário de 

Surfcasting – final nacional – 

Espinho

 19  Visita guiada à freguesia da Sé, 

parte II

 20  Corrida do Destak

 26  Campeonato Interbancário 

de Rio – final nacional – 

Montemor-o-Velho

 26  Vamos revisitar as vinhas 

de Carcavelos

 Novembro

 07   Vem aí o S. Martinho

 08  Maratona do Porto

 13  Assembleia Geral Ordinária para 

deliberar sobre o Orçamento e o 

Plano de Actividades

 20  Assembleia Geral Eleitoral 

Ordinária para o Quadriénio 

2016-2019

 21  Visita guiada à freguesia 

de Miragaia, parte II

 14  Visita guiada ao Lisbon Story 

Center e Capela de S. Roque,  

no Arsenal da Marinha

 14  Viagem: Colômbia e Panamá

 15  Meia-Maratona da Nazaré
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Porto, 11 de Agosto de 2015

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

(Artur Manuel Oliveira Ribeiro)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

ORDEM DE TRABALHOS

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º dos Estatutos, convocam-se os sócios do Grupo Desportivo e Cultural 
dos Empregados do Banco BPI para uma Assembleia Geral Ordinária a realizar na sede do Grupo Desportivo, sita na 
Rua Sá da Bandeira, 70, na cidade do Porto, pelas 17.30 horas do dia 13 de Novembro de 2015, com a seguinte

1. Discutir e deliberar sobre o Orçamento e Plano de Actividades para o ano de 2016;
2. Outros assuntos de interesse geral.

A Assembleia Geral funcionará nos termos do n.º 2 do artigo 17.º dos Estatutos.

Nota: Os elementos a discutir na Assembleia Geral – Orçamento e Plano de Actividades – encontram-se à disposição 
dos sócios para consulta nas instalações do Grupo Desportivo e Cultural dos Empregados do Banco BPI sitas na Rua 
de Sá da Bandeira, 70, no Porto, e na Praça do Município, 31-4.º, em Lisboa.
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Porto, 1 de Maio de 2015

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

(Artur Manuel Oliveira Ribeiro)

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL 
ORDINÁRIA PARA O QUADRIÉNIO 

2016-2019

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do artigo 40.º, conjugado com o artigo 16.º e de acordo com o ponto 2 do artigo 15.º, convocam-se os sócios do 
Grupo Desportivo e Cultural dos Empregados do Banco BPI para a Assembleia Geral Eleitoral do dia 20 de Novembro de 
2015, para a eleição dos Corpos Sociais para o quadriénio 2016-2019.

Chama-se a atenção para uma leitura atenta dos estatutos, especialmente dos artigos que regulam o modo de apresen-
tação das candidaturas a serem enviadas à Mesa da Assembleia Geral.

Se necessário poderão dirigir um pedido à Mesa da Assembleia Geral para o envio de um conjunto de impressos para a 
apresentação da candidatura.



Rally-Paper em S. Pedro do Sul
E se desta vez o rali resolvesse mudar de ares e fosse a termas? 
Contamos com a vossa forte adesão, como vem sendo habitual.

As termas de S. Pedro do Sul, com 
mais de dois mil anos de história, con-
tam já com inúmeros casos de êxito e 
o regresso anual dos aquistas é uma 
realidade conseguida. São as maiores 
a nível nacional, e estão entre as maio-
res e melhores da Europa.
A frequência média anual de aquistas a 
estas termas ronda os 20 000, porque 
as propriedades da sua água, aliada à 
natureza esplêndida, fazem que cada 
vez mais este lugar seja procurado.
As termas estão rodeadas pelas serras 
de S. Macário, da Arada e da Freita, 
que, em conjunto com o rio Vouga, lhe 
conferem ainda mais a beleza natural.
Perdem-se no tempo os primeiros ves-
tígios da utilização das águas termais 
com fins curativos e de bem-estar. 
Estas termas foram historicamente fre-
quentadas pelos romanos, e pelos reis 
D. Afonso Henriques e D. Manuel I.
Será então nestas paragens que ire-
mos desenvolver os dotes de boa con-
dução, orientação e observação dos 
concorrentes, com a certeza de que 
este fim-de-semana ficará na vossa 
lista de locais a revisitar.
Contamos com a vossa forte adesão, 
como vem sendo habitual.
Por Amílcar Ferreira
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Programa
9 de Outubro – sexta-feira 
Chegada, check-in e alojamento 
10 de Outubro – sábado – dia da prova   
Almoço de piquenique, se o tempo 
o permitir 
Jantar no hotel, com animação
11 de Outubro – domingo  
Manhã livre para eventuais visitas locais
Almoço com entrega de prémios
Regresso

O pagamento poderá ser efectuado 

em até: 4 (quatro) prestações, com início 

em Setembro e final em Dezembro

Recomendações: Hotel do Parque – 

Health Club & SPA ****, Termas de São 

Pedro do Sul, telefone 232 723 461

Ficha de inscrição disponível: 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte: 

o Grupo Desportivo

Realização: de 9 a 11 de Outubro
Inscrição até: 18 de Setembro
Ponto de encontro: Hotel do Parque – 
Health Club & SPA****
Hora: a partir das 20.00h
Valor: 105 euros
Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
95 euros
Inscrição inclui: alojamento com 
pequeno-almoço, duas dormidas, almoços 
de sábado e de domingo, jantar de sábado



Rally-Paper do Vimeiro

Rally-Paper de 2016

Numa organização que juntou mais de 250 pessoas, 
o Grupo Desportivo mostrou que tinha, uma vez mais, 
pensado este rali com o cuidado e a dedicação 
que os sócios lhe merecem.

O Rally-Paper de 2016 já está na estrada. Para além 
de já estar pensado, está já a ser trabalhado.

Depois do êxito do ano passado,  
muitos foram aqueles que fizeram 
questão de participar neste rali. Na 
ficha de inscrição constavam 56  
carros, e a azáfama era grande no 
momento da partida.
Logo à partida, separámos as equi-

Quando no dia 2 de Maio anunciámos 
que o próximo rali para 2016 já estava 
a ser pensado, viram-se alguns sorri-
sos e ouviram-se alguns comentários 
na sala. Pois é, não estávamos a brin-
car, até porque não brincamos com 
coisas sérias.
Já sabemos o local, já sabemos que vai 
acontecer no fim-de-semana do 25 de 
Abril, já temos o hotel, já temos algumas 
perguntas feitas e garantias seguras de 
que o tempo vai estar um espectáculo.
Parece que falta muito tempo, mas 
olhem que não, e os nossos sócios 
merecem todo o nosso empenho e 
respeito.
Será que vamos para Monte Gordo? 

pas, aumentando significativamente 
a dificuldade da prova, primeiro com 
o passeio de barco nesse tesouro es-
condido que se chama Escaroupim,  
o segundo vivido pelo condutor  
enquanto atravessava a Ponte da  
Rainha D. Amélia.

Será que vão ter de falar espanhol? 
Será que vamos pedir uma moeda de 
2 pesetas? Será que vamos fazer ape-
nas praia ou vamos fazer também uma 
incursão ao interior algarvio? Se calhar, 

Depois de Valada, a equipa já com-
pleta rumou ao Cartaxo e à Quinta da 
Broeira, onde muitos experimentaram 
o slide pela primeira vez na vida; no 
Vimeiro, a organização tinha reserva-
da mais uma surpresa: a bola gigante.
Mais uma vez tivemos o prazer de re-
ceber equipas de todos os cantos de 
Portugal; desde o Algarve até à Póvoa 
de Varzim, passando por Lisboa, Se-
túbal, Leiria e Porto, todos quiseram 
participar neste evento que é cada 
vez mais uma bandeira do Grupo 
Desportivo e uma festa dos sócios.
Porque é muito importante, não po-
demos deixar de salientar a forma 
brilhante como a equipa Os Algarvios 
– formada por Tiago Sequeira, Cláu-
dia Pereira, Rafael Sequeira, António 
Pereira e Luísa Pereira – conseguiu 
chegar ao final do dia com mais res-
postas certas que todos os outros, em 
competição.
Por Rui Duque

vamos antes escolher o barlavento, ou 
talvez não.
Tantas perguntas...! Temos resposta 
para todas elas, mas vão ficar no se-
gredo dos deuses. Os nossos sócios 
vão ter de fazer o favor de se mante-
rem atentos à nossa informação, para 
se aperceberem, em primeira-mão, de 
quais as “maldades” boas que lhes es-
tamos a preparar.
Por Rui Duque
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Museu da RTP

Pelas linhas de Torres (Vedras)

Esta visita ao Museu da RTP foi sobretudo a visita das nossas memórias

Descobrimos o Hospital 
Militar de Runa, edifício 
neoclássico pioneiro no 
assistencialismo moderno 
em Portugal e na Europa.

Quem não se lembra do Zequinha e 
da Lelé, do Vasco Santana e do Fer-
nando Pessa, da Maria Leonor, do 
Fialho Gouveia, do Artur Agostinho, 
dos Festivais da Canção e do 25 de 
Abril, seguidos na rádio e na televi-

Tão perto e tão longe de Lisboa, Tor-
res Vedras é ainda um concelho de 
encantadora ruralidade, de hortas e 
pinhais, pequenas aldeias, vinhedos 
e pomares.
Num desses lugarejos esquecidos 
descobrimos o Hospital Militar de 
Runa, edifício neoclássico pioneiro no 
assistencialismo moderno em Portu-
gal e na Europa; a Quinta das Lapas, 
requintado palácio da primeira nobre-
za nacional, e o convento preferido de 
D. Afonso V, o Convento do Varatojo, 
onde ainda hoje se mantém uma co-
munidade franciscana.

são, a preto-e-branco e a cores?
Foi esta a história – que é sobretudo 
a das nossas memórias – que o Mu-
seu da RTP nos serviu numa visita 
diferente, que não deixou de incluir, 
além do riquíssimo espólio de peças 

Das Linhas de Torres, cuja visita fica 
para outras núpcias, sentimos pelo 
menos o cheiro e o sabor das panelas: 
num almoço memorável conseguimos 

únicas, uma gravação em estúdio do 
grupo, onde pontuaram algumas es-
trelas inesperadas, e uma pequena 
excursão aos bastidores dos grandes 
cenários da informação.
Por Miguel Soromenho

provar pelo menos cinco dos pratos 
servidos às tropas, uma ementa histó-
rica de encher o olho e a barriga!
Por Miguel Soromenho
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Um fim de época em Portalegre

Passeio a Lisboa

Uma visita inesquecível à manufactura das famosas tapeçarias, 
produto de (alto) luxo único no mundo.

Foi com enorme prazer que passámos um belíssimo 
fim-de-semana no chamado Triângulo Dourado.

Desta cidade branca, erguida nas 
faldas da serra de S. Mamede como 
uma ilha na planície alentejana, trou-
xemos excelentes recordações: uma 
visita inesquecível à manufactura 
das famosas tapeçarias, produto de 
(alto) luxo único no mundo; a poesia 

Saímos do Porto a caminho do Inatel de 
Oeiras, nosso alojamento nestes três 
dias. À noite, e de acordo com o progra-
ma do passeio, fomos contemplados 
com um magnífico espectáculo musical 
de Filipe La Féria, no Casino Estoril.
No segundo dia começámos por visitar 
a vila do Estoril, seguindo para o cabo 
da Roca, o ponto mais ocidental do 
continente europeu, e regresso ao Ina-
tel para o almoço no restaurante, com 
vista para o Tejo e para o Atlântico.
De tarde, saímos para a romântica vila 
de Sintra, com os seus palácios e cas-
telo, mas em especial visitámos o colo-
rido Palácio da Pena, no cimo da serra, 
uma das 7 maravilhas de Portugal e o 
primeiro do seu género (romantismo) 
na Europa. 

atormentada de José Régio, o poeta 
que não sabia aonde ia, só sabia que 
não ia por ali…; o sabor de produtos 
gourmet em versão regional (e expe-
rimental) numa paisagem de sonho; 
a gravidade da sé catedral; o túmulo 
monumental de um bispo maroto; o 

Para completar este belo percurso, 
terminámos com as queijadas e os tra-
vesseiros, guloseimas que nos caíram 
muito bem. À noite, fomos para Lisboa, 
jantar num restaurante com fados.

invulgar mosteiro-fortaleza da Flor 
da Rosa, com as suas ressonâncias 
médio-orientais; e, fazendo jus à fama 
da cidade, em dois fins-de-semana de 
quase-Verão, o frio e um calor abra-
sador.
Por Miguel Soromenho

No último dia, deixámos Oeiras pela 
manhã, em direcção a Lisboa, passan-
do pelos pastéis de Belém e com o res-
to do tempo livre para cada um fazer o 
que melhor lhe aprouvesse.
E foi assim, resumidamente, um fim-
de-semana passado em boa com-
panhia, com um programa cultural, 
paisagístico e divertido, que merece 
nota máxima.
Por Raul Soares
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Istambul em 4 dias
Em 2014 a Turquia recebeu mais de 37 milhões de turistas, e em 2015 alguns sócios 
do Grupo Desportivo já contribuíram para aumentar esse número.

Na hora estipulada pela agência de 
viagens, lá estávamos todos no aero-
porto, preparados para embarcar no 
voo da Turkish Airlines.
Nas apresentações iniciais ficámos 
a saber que cerca de 50% do grupo 
tinha viajado do Norte do País e os 
outros 50% eram da região de Lisboa.
A viagem decorreu sem incidentes, e 
nos 4 dias seguintes foi possível com-
provar tudo aquilo que se diz sobre 
uma cidade que é considerada centro 
económico, financeiro e cultural do 
país.
Foi excelente conhecer a única cida-
de do mundo localizada em dois con-
tinentes, já que parte dela se encontra 
na Europa e outra parte está localiza-
da no continente asiático.
Sempre acompanhados por uma guia 
local, ouvimo-la dizer que Istambul 
foi fundada há mais de 2600 anos e 
já foi chamada Bizâncio e Constanti-
nopla. Percebemos que é uma cidade 
antiga, mas ao mesmo tempo con-
temporânea, onde muralhas, palácios 
e mesquitas se misturam com prédios 
envidraçados e pontes monumentais.
Foi esta mistura que encantou os nos-
sos sócios e fez que a maior parte de 
nós não se importasse de voltar no 
próximo ano.
Para além dos monumentos absolu-
tamente fantásticos, como os palá-
cios Dolmabaçe e Topkapi, a fabulosa 
Mesquita Azul, Santa Sofia ou o cru-
zeiro no Bósforo, vou referir a expe-
riência vivida no Mercado Egípcio e 
no grande Grande Bazar, onde todos 
se sentiram excelentes negociantes e 
rapidamente apreenderam o espírito 
da negociação e regateavam até à 
exaustão tudo aquilo que se propu-
nham comprar.
Por Rui Duque
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Aniversário 
do Grupo Desportivo

Vamos revisitar as 
vinhas de Carcavelos 

Sempre foi, é, e será um encontro de estrelas; as nossas.

A visita tem duração de cerca de uma hora e meia, 
e o programa está condicionado a um número mínimo 
de 15 participantes.

O XV aniversário do Grupo teve a par-
ticipação de muitos sócios que, tendo- 
-se deslocado de todo o País, fizeram 
questão de o comemorar “em família”, 
connosco. O local escolhido e o espec-
táculo prometido eram por si só garan-
tia de sucesso.
Efectivamente, Casino Estoril, A Noite 
das Mil Estrelas, Salão Preto e Prata e 
Filipe La Féria são argumentos fortíssi-
mos e não deixam ninguém indiferente.
No lançamento do espectáculo os res-
ponsáveis afirmam que A Noite das Mil 
Estrelas é uma viagem pela “Riviera 
Portuguesa” até à inauguração do Casi-
no, em 1931: um show contemporâneo 
e espectacular, cujas maiores estrelas 

O Grupo Desportivo irá revisitar a ade-
ga Casal da Manteiga e as vinhas da 
Quinta de Cima, com cerca de 8 hec-
tares. Em função do calendário e do 
tempo, teremos a possibilidade de as-
sistir à vindima nestas vinhas secula-
res. A visita passa também pela Adega 
do Marquês de Pombal e finalizamos 
com um petisco harmonizado com os 
vinhos da quinta. A não perder!
Por Pedro Ferreira

são o Estoril e o Casino.
Desde as míticas princesas Grace 
Kelly, Margarida de Inglaterra, Soraya 
do Irão, às mais altas personalidades 
da cultura universal como Jorge Amado 
ou Salvador Dalí, todas elas fazem par-
te da história do maior Casino da Eu-
ropa, e todas estiveram representadas 
em cena, na noite do dia 10.
Num espectáculo maravilhoso que 
procurou, e conseguiu, homenagear 
grandes estrelas que, no passado, su-
biram ao palco do Casino Estoril, como 
Amália, Elis Regina, Charles Aznavour, 
Júlio Iglesias e Liza Minnelli, para nós, 
Grupo Desportivo, as maiores estrelas 
da noite foram naturalmente os cerca 

de 200 sócios que, brilhando ao mais 
alto nível, nos ofereceram o prazer da 
sua companhia.
Enquanto, Eles transportavam charme 
e elegância, Elas distribuíram encanto 
e glamour.
Por Rui Duque
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Realização: 26 de Setembro
Inscrição até: 16 de Setembro
Ponto de encontro: entrada da Estação 
Agronómica – Quinta Caspolina, em 
Oeiras
Hora: 10.00h
Valor: 19 euros
Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
15 euros
Inscrição inclui: visita guiada às vinhas 
da Quinta de Cima, Casal da Manteiga, 
Adega do Marquês de Pombal e prova de 
3 vinhos com petiscos

Inscrição não inclui: transporte, 

compras na loja de vinhos ou provas fora 

da opção indicada

Recomendações: a visita tem duração de 

cerca de uma hora e meia, e o programa 

está condicionado a um número mínimo 

de 15 participantes

Ficha de inscrição disponível: 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte: 

o Grupo Desportivo



Vem aí o São Martinho

Jantar de Natal

Agora que os santos 
populares já se foram, vem 
aí o São Martinho. Passeio 
e festa na Quinta do Monte 
Redondo, em Negrais, onde 
já fomos muito felizes e 
bem recebidos.

Como é habitual, o jantar de Natal deste ano terá lugar 
no Casino de Espinho, e o Grupo Desportivo conta 
com a sua presença. 

A tradição manda que no S. Martinho 
não faltem as castanhas, o vinho, a 
água-pé e a festa.
Vamos voltar a um local onde fomos 

Excelente altura e oportunidade para 
confraternizar e viver o espírito nata-
lício, junto dos familiares, amigos e 
colegas de trabalho.
O Grupo Desportivo porá ao seu dis-
por, gratuitamente, um autocarro junto 
à Praça Francisco Sá Carneiro, para 
aqueles que não quiserem utilizar 
transporte próprio.
Por Amílcar Ferreira

bem recebidos, e porque o melhor 
são os amigos e a família, contamos 
com todos. A música, os cantares, a 
dança, a animação, estarão em alta, 
e haverá um cocktail de boas-vindas.
No cocktail vai poder encontrar sumo, 
água, moscatel, vermute, gin tónico, 
cerveja, vinhos branco, tinto e verde, 
sangria, pastelinhos de bacalhau, cro-
quetes de vitela, rissóis de camarão, 
presunto na tábua, canapés de atum 
e requeijão, espetadinhas de linguiça 

e ananás, tâmaras com bacon e espe-
tadas de fruta.
Ao almoço vai ter sopa de peixe, ba-
calhau gratinado c/ natas, broa e sala-
da, mesa de fruta fatiada e de doces, 
vinhos branco e tinto, sangria, cerve-
ja, água, sumo de laranja, água-pé, 
café e digestivo da casa.
Ao lanche vai deliciar-se com as cas-
tanhas assadas e cozidas, churrasco 
de febras e entremeadas, panadinhos 
de peru, batata pala-pala, caldo ver-
de, arroz-doce e salada de fruta.
Por Rui Simplício
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Realização: 17 de Dezembro
Inscrição até: 27 de Novembro
Ponto de encontro: Praça Francisco 
Sá Carneiro ou Casino de Espinho
Hora: 18.00h – Praça Francisco Sá 
Carneiro (Balcão BPI); 20.00h – Casino 
de Espinho
Valor: 55 euros
Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
40 euros
Inscrição inclui: autocarro oferta 
do Grupo Desportivo, se for essa a sua 
opção, beberete, jantar, espectáculo 
residente do Casino, e, a terminar,  
um pezinho de dança

Realização: 7 de Novembro
Inscrição até: 27 de Outubro
Ponto de encontro: Sete-Rios ou 
Quinta do Monte Redondo em 
Negrais
Hora: 9.30h ou 13.00h
Valor: 35,00 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
22,50 euros
Recomendações: hora prevista da 
chegada a Lisboa: 20.00h
Ficha de inscrição disponível: 
em www.gdbpi.pt
Para mais informação contacte: 
o Grupo Desportivo

O pagamento poderá ser efectuado 

em até: 2 (duas) prestações, 

com início em Novembro

Recomendações: não é permitida 

a entrada no casino de crianças 

com idade inferior a dez anos. Ao 

efectuar a reserva não se esqueça 

de mencionar o tipo de transporte: 

autocarro oferta do Grupo 

Desportivo, ou veículo próprio

Ficha de inscrição disponível: 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte: 

o Grupo Desportivo



Réveillon em Albufeira
No Hotel Baía Grande, com quatro estrelas, próximo da Marina, 
local lindo e longe da confusão.

Escolhemos desta vez um local onde 
já fomos bem recebidos e muito feli-
zes, em que a festa de despedida do 
ano velho foi excelente.
Queremos repetir, e entrar em 2016 
em grande, num bom ambiente, entre 
colegas, familiares e amigos. Adeus 
a 2015, porque saudade só temos do 
futuro, que esperamos sempre seja 
melhor e com os desejos de um bom 
ano com saúde.
O jantar de gala, o requinte, as tradi-
cionais 12 passas, o champanhe, o 
tchim-tchim, a animação, a ceia pela 
noite dentro, sempre com muita ale-
gria. 
Venha divertir-se com a sua família e 
os seus amigos.
Esperamos por si.
Por Rui Simplício
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Realização: de 30 de Dezembro 

a 2 de Janeiro

Inscrição até: 22 de Dezembro

Ponto de encontro: Parque das Nações 

ou Hotel Baía Grande

Hora: 16.30h ou 20.00h

Valor: 280 euros

Noite extra: 25 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 

230 euros

O pagamento poderá ser efectuado 

em até: 6 (seis) prestações, com início 

em Setembro, duas em Novembro e final 

em Janeiro

Recomendações: inscrições limitadas

Ficha de inscrição disponível: 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte: 

o Grupo Desportivo

Inscrição inclui: três noites de alojamento 

com pequeno-almoço-buffet; jantar-

-buffet do dia 30; jantar de réveillon com 

animação, música ao vivo para dançar; 

brunch no dia 1 de Janeiro; almoço no dia 

2 de Janeiro; autocarro com partida em 30 

de Dezembro e regresso em 2 de Janeiro 

às 10.30h

Inscrição não inclui: despesas de carácter 

pessoal
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Verão mediterrâneo

O Verão chegou definitivamente. Mais 
uma época de calor intenso, sol, praia 
e diversão. A somar aos benefícios 
que o Verão nos dá, acrescem todos 
os cuidados com o reforço da hidrata-
ção, com a exposição solar e essen-
cialmente com uma alimentação mais 
mediterrânea, mais leve e com mais 
nutrientes essenciais.
Vitaminar o corpo e a mente é uma ci-
ência, preparar os melhores menus é 
uma arte, e descobrir os melhores in-
gredientes é um dom. Com origem na 
ilha de Capri, em Itália, a salada Capre-
se tornou-se famosa há alguns anos, 
por ter sido servida e muito apreciada 
pelo rei Farouk do Egipto. Hoje é um 
ícone da alta cozinha mundial, em que 

Salada Caprese. Hoje é um ícone da alta cozinha mundial, em que um 
dos seus segredos persiste no seu molho de oliva, que lhe dá um sabor 
único e muito aromático.

um dos seus segredos persiste no seu 
molho de oliva, que lhe dá um sabor 
único e muito aromático.
A combinação perfeita do tomate, do 
manjericão e da mozarela são um 
exemplo de degustação fresca, in-
tensa e muito indicada em épocas 
quentes. Rico em vitaminas e sais 
minerais, o manjericão é das ervas 
mais nutritivas, que, em conjunto com 
os antioxidantes e os fitonutrientes 
do tomate, são uma excelente opção 
para cuidar da sua saúde em geral e 
prevenção contra o envelhecimento 
precoce.
Descubra e desfrute da verdadeira arte 
de degustação – a sua! Bom apetite!
Por António Rosa

Ingredientes:

– 3 tomates médios
– 3 queijos mozarela de búfala
– 1 molho de folhas de manjericão
– ½ cebola pequena
– 1 dente de alho
–  3 colheres de sobremesa de 

vinagre balsâmico 
– azeite, sal e pimenta preta q.b. 

Preparação:

–  Lave os tomates em água 
corrente e corte-os em fatias finas 
horizontais. Corte o tomate bem 
fresco e com uma faca de serrilha 
para obter melhores resultados.

–  Corte igualmente o queijo 
mozarela e lave bem as folhas de 
manjericão.

–  Coloque na Bimby um copo de 
medida de azeite, sal, a pimenta 
preta, a cebola, o alho, o vinagre 

e metade do molho de folhas de 

manjericão. Programe 10 seg/

vel 5, e a seguir mais 10 seg/vel 8 

(entre estes dois procedimentos 

é recomendável abrir a Bimby 

e limpar as paredes do copo, 

concentrando o preparado todo 

no fundo junto à lâmina).

Prepare a salada alternando 1 fatia 

de tomate, uma colher de café 

de molho, 1 fatia de queijo, outra 

colher de café de molho, uma folha 

de manjericão e novamente outra 

de tomate, e assim sucessivamente 

até terminar.





As nossas obras

De regresso ao antigo balcão

No nosso último workshop das quartas-feiras o trabalho realizado foi um colar 
e uma pulseira de fio de arame revestido prateado.

Este evento é já 
considerado um marco 
na vida cultural do Grupo 
Desportivo, não só pela 
crescente qualidade das 
obras expostas, mas 
também pelo cada vez 
maior número de visitantes.

A técnica é simples de aprender, e de-
pois de se lhe apanhar o jeito, basta 
ter imaginação! Via-se, andando às 
voltas com o fio, formando círculos, 
curvas, contracurvas, laçadas, argo-
las, tudo o que nos vier à cabeça.
Depois é só prender as pontas soltas, 
algumas pedras decorativas, e eis 
que nos aparece uma peça de bijuta-
ria linda e com o aspecto da filigrana.
Parece impossível, mas aconteceu, e 
a prová-lo aqui estão as fotos.
Por Pilar Batoréu

Foi no passado dia 22 de Junho, pe-
las 17.00h, que inaugurámos mais 
uma exposição promovida pelo Gru-
po Desportivo, e que contou activa-
mente com o empenho de alguns 
professores e alunos, que durante 

todo o ano se dedicam à criação das 
obras que depois são expostas no 
espaço gentilmente cedido pelo Ban-
co BPI e que neste ano voltou a ser o 
antigo balcão da Praça do Município.
Para além do habitual beberete com 
o qual recebemos todos os nossos 
artistas, convidados e visitantes, 
pudemos contar com a presença do 
grupo de cavaquinho Boa Nova, que 
nos presenteou com uma pequena 
mas excelente actuação.
Este evento, com que encerramos o 
nosso ano dos cursos de formação 
artística, é já considerado um marco 

na vida cultural do Grupo Desportivo, 
não só pela crescente qualidade das 
obras expostas, mas também pelo 
cada vez maior número de visitantes.
Para si, caso não tenha tido a oportu-
nidade de nos visitar, relembramos-
lhe que para o ano cá estaremos no-
vamente para lhe mostrar o que de 
bonito se faz nas nossas aulas, e, se 
quiser participar, informamos que as 
inscrições para o próximo ano lecti-
vo tiveram início no dia 1 de Julho, e 
que irão prologar-se até ao dia 15 de 
Setembro.
Por Sandra Nascimento
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Cidade de espiões

D. Loya e o fimo amestrado

Lisboa era provavelmente 
o único local na Europa 
onde ambos os lados 
se encontravam em 
total igualdade de 
circunstâncias.

A prática consiste na elaboração de puzzles em forma de 
cilindro, de cuja secção se pretende um determinado padrão.

A técnica de trabalho do vidro a que 
se dá o nome de Millefiori de Murano 
permite reproduzir padrões intrinca-
dos e decorativos. O fimo, uma plas-
ticina que endurece no forno, torna 
acessível a qualquer pessoa a apli-
cação desta curiosa técnica.
A prática consiste na elaboração de 
puzzles em forma de cilindro, de cuja 
secção se pretende um determinado 
padrão.
Pode parecer complicado mas na re-
alidade é muito simples, e os resulta-
dos, sempre surpreendentes!
Por Teresa Silva

Portugal permaneceu neutro durante 
a II Guerra Mundial, e Lisboa foi pal-
co estratégico de encontro de espi-
ões de ambos os lados.
Durante a guerra, Lisboa transfor-
mou-se numa verdadeira “cidade de 
espiões”. As referências constantes a 
Lisboa no filme Casablanca são dis-
so um óptimo exemplo.
Em Lisboa tanto os Aliados como o 
Eixo mantinham impressionantes 
serviços diplomáticos.
Neste passeio irá visitar uma série de 
locais onde viveram e conspiraram 
dezenas de espiões.
Por Rui Duque
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Programa
–  Os hotéis de espiões mais famosos 

de Lisboa
–  Os refugiados e as novas modas  

da Europa
–  O combate solitário de Aristides  

de Sousa Mendes em Bordéus
–  O ouro judaico e o contrabando  

de volfrâmio
–  O mais importante espião:  

Garbo/Arabel
–  A história do verdadeiro  

James Bond

Realização: 13 de Setembro
Inscrição até: 9 de Setembro
Ponto de encontro: Praça do 
Comércio (na esquina com a Rua 
do Arsenal)
Hora: 14.30h
Valor: 8 euros
Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
6 euros
Recomendações: calçado e vestuário 
adequado, grau de dificuldade médio, 
duração aproximada 2.30 horas
Ficha de inscrição disponível: 
em www.gdbpi.pt
Para mais informação contacte: 
o Grupo Desportivo

Realização: 3 de Outubro
Inscrição até: 28 de Setembro
Ponto de encontro: Rua do Almirante 
Barroso, 32-6.º piso (ao Largo de 
D. Estefânia) – Lisboa
Hora: das 14.30h às 17.30h
Valor: 26 euros
Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
25 euros
Inscrição inclui: todo o material 
necessário à elaboração das peças, 
um colar e um par de brincos
Recomendações: mínimo de 4 
e máximo de 8 participantes
Ficha de inscrição disponível: 
em www.gdbpi.pt
Para mais informação contacte: 
o Grupo Desportivo



Atelier In-a-Box
Atelier In-a-Box é uma proposta de iniciação à prática das artes plásticas, concebida 
em particular para adultos sem qualquer formação ou experiência artística.

Os exercícios que propomos, utili-
zando a dobragem em papel, a cola-
gem e a frotage interligam-se entre 
si através de um tema, que pode ser 
livre ou proposto, utilizando os mais 
diversos materiais.
Pode assim trabalhar-se o esponja-
do com uma esponja, com algodão 
ou com tecidos diversos, e fazer 
frotage com recurso a diferentes pa-
péis, tecidos ou materiais naturais.
Da dobragem do papel com tinta 
obtém-se um resultado sempre di-
ferente, semelhante às imagens do 

teste de Rorschach, que pode ser in-
terpretado e continuado através de 
desenho, pintura ou colagem.
A colagem pode ser feita com qual-
quer tipo de suportes, seja tecido, 
folhas de plantas, revistas e jornais 
recortados ou rasgados.
A frotage obtém-se riscando sobre 
uma textura, o que dá origem a for-
mas que serão a base do desenho 
a fazer. A frotage foi muito utilizada 
pelos artistas do Movimento Surre-
alista.
Por Filipa Modesto
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CONSULTE A NOSSA OFERTA NAS PÁGINAS 61 A 63

PARA MAIS INFORMAÇÃO CONTACTE O GRUPO DESPORTIVO 

O Grupo Desportivo oferece-lhe as melhores vantagens 
no aluguer de apartamentos

www.gdbpi.pt

Oportunidade

7 noites desde 133€

Realização: 17 de Outubro
Inscrição até: 12 de Outubro
Ponto de encontro: Rua de Almirante 
Barroso, 32-6.º piso (ao Largo de 
D. Estefânia) – Lisboa
Hora: das 9.30h às 13.00h
Valor: 12 euros
Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
10 euros
Inscrição inclui: todo o material 
necessário à elaboração das obras
Ficha de inscrição disponível: 
em www.gdbpi.pt
Para mais informação contacte: 
o Grupo Desportivo 
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Calendário das Visitas Guiadas 
2015/2016
Esperamos por si, com a 
certeza de que se vai sentir 
bem na nossa companhia e 
com as propostas que lhe 
sugerimos.

As Visitas Guiadas constituem um mar-
co da nossa vida cultural e têm permi-
tido, ao longo destes anos, fomentar 
amizades e trazer até nós novos amigos.
A escolha dos locais, os percursos e 
toda a organização dos eventos é feita a 
pensar nos Associados.

Uma vez mais, neste ano esperamos 
corresponder às vossas expectativas e 
contar com a vossa participação.
O regulamento das Visitas Guiadas vai 
estar disponível na nossa página na In-
ternet.
Por Direcção Nacional

5 de Setembro 
Exposição temporária Josefa 
d’Óbidos
No Museu Nacional de Arte Antiga
Acompanhamento do professor 
Miguel Soromenho

19 de Setembro
Freguesia da Sé, parte II
Acompanhamento do professor 
César Silva 

17 de Outubro
Freguesia de Vitória, parte II
Acompanhamento do professor 
César Silva 

24 de Outubro 
Museu dos Coches
Acompanhamento do professor 
Miguel Soromenho

14 de Novembro 
Lisbon Story Center e Capela de São 
Roque, no Arsenal da Marinha
Acompanhamento do professor 
Miguel Soromenho

21 de Novembro
Freguesia de Miragaia, parte II
Acompanhamento do professor 
César Silva 

5 de Dezembro 
Exposição temporária
Acompanhamento do professor 
Miguel Soromenho

19 de Dezembro
Freguesia de S. Nicolau, parte II
Acompanhamento do professor 
César Silva

23 de Janeiro 
Palacete do Torel 
e Igreja da Encarnação
Acompanhamento do professor 
Miguel Soromenho

20 de Fevereiro 
Museu do Ar e Museu de Odrinhas
Acompanhamento do professor 
Miguel Soromenho

19 de Março 
Cemitério dos Prazeres
Acompanhamento do professor 
Miguel Soromenho

9 de Abril 
Fluviário de Mora, Convento de Avis 
e Santuário de Brotas
Acompanhamento do professor 
Miguel Soromenho

21 de Maio 
Casa Verdades de Faria, Torre 
de S. Patrício e Casa Montsalvat
Acompanhamento do professor 
Miguel Soromenho

3,4 e 5 de Junho 
Castelo Branco e Idanha-a-Nova
Acompanhamento do professor 
Miguel Soromenho



Exposição Josefa d’Óbidos

Museu dos Coches de Lisboa

No Museu Nacional de Arte Antiga a exposição Josefa d’Óbidos e a Invenção do Barroco 
Português respeita a toda a cultura visual, religiosa e literária do barroco português.

Outros, mais simples, estão no entanto carregados de história, como a carruagem 
onde foi assassinado o rei D. Carlos, ainda com os buracos das balas do Buíça.

Pintora aplicada de meninos Jesus, 
de flores e de frutos, de cenas devo-
tas, Josefa d’Óbidos dificilmente se 
conseguiu libertar – no imaginário co-
lectivo – da imagem convencional de 
uma artista de sensibilidade feminina 
e provinciana.
É certo que, em parte, esta visão tradi-
cional tem alguma razão de ser, mas, 
na verdade, as questões levantadas 
pela sua obra são mais complexas e 
respeitam a toda a cultura visual, reli-
giosa e literária do barroco português.
Há mais vida para além dos pães-de- 
-ló, dos doces de Aveiro, das queija-
das e dos Meninos de Josefa…!
Por Teresa Mónica

A mais rica colecção do seu género 
no mundo, a do Museu dos Coches 
de Lisboa guarda exemplares que re-
montam ao século XVII – desde o ve-
ículo usado para a viagem de Filipe III 
a Lisboa em 1619 – e vêm até ao sé-
culo XX, incluindo todas as tipologias 
conhecidas de carros de cada época.
Alguns, como os coches dos oceanos, 
são de uma riqueza inesperada, e só 
se explicam pelo desejo político de  
D. João V em impressionar o Vatica-
no. Outros, mais simples, estão no  
entanto carregados de história, como a 
carruagem onde foi assassinado o rei 
D. Carlos, trazida de Vila Viçosa, onde 
esteve exposta durante décadas.
Esta visita tem também o objectivo 

de avaliar as novas condições de ex-
posição da colecção e perceber se 
valeu a pena o abandono do antigo 
picadeiro real.
Os sócios e amigos do Grupo Despor-
tivo terão a palavra!
Por Teresa Mónica
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Realização: 5 de Setembro
Inscrição até: 20 de Agosto
Ponto de encontro: junto da entrada 
do Museu Nacional de Arte Antiga
Hora: 10.00h
Valor: 13 euros
Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
10 euros
Inscrição inclui: visita ao museu 
acompanhada pelo Prof. Miguel 
Soromenho
Recomendações: inscrições limitadas 
por ordem de inscrição, até ao limite 
máximo de 25 participantes
Ficha de inscrição disponível: 
em www.gdbpi.pt
Para mais informação contacte: 
o Grupo Desportivo

Realização: 24 de Outubro
Inscrição até: 9 de Outubro
Ponto de encontro: junto da entrada 
do Museu dos Coches
Hora: 10.00h
Valor: 13 euros
Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
10 euros
Inscrição inclui: visita ao museu 
acompanhada pelo Prof. Miguel 
Soromenho
Recomendações: inscrições limitadas 
por ordem de inscrição, até ao limite 
máximo de 25 participantes
Ficha de inscrição disponível: 
em www.gdbpi.pt
Para mais informação contacte: 
o Grupo Desportivo



Lisbon Story Center 
e Capela de São Roque 

I Concerto da Primavera

O Lisbon Story Center é um centro interpretativo da história 
da cidade de Lisboa localizado na Praça do Comércio, 
e a Capela de S. Roque faz parte do Arsenal da Marinha.

O Coro do Grupo Desportivo actuou no I Concerto da Primavera, organizado pelo SBSI, 
e foi muito aplaudido, quer pela qualidade da interpretação quer pela escolha das peças.

Lisboa não pára de surpreender. São 
espaços escondidos, ou esquecidos, 
ou renovados que continuamente se 
repropõem à nossa atenção, em sítios 
muitas vezes inesperados.
Esta visita propõe justamente a des-
coberta de locais carregados de me-

Depois de sucessivos adiamentos, 
motivados por razões várias, final-
mente teve lugar no passado dia 16 
de Junho o I Concerto da Primavera, 
organizado pelo SBSI.
Realizou-se no espaço que foi em 
tempo uma igreja e se destina ao 
Museu do Dinheiro, pertencente ao 
Banco de Portugal, e apresentaram- 
-se os seis coros da banca como já 
vai sendo habitual noutros concertos 
promovidos pela mesma entidade e 
que foram largamente aplaudidos 

mórias desconhecidos de (quase) 
todos: um dos torreões pombalinos 
do Terreiro do Paço, com um centro 
interpretativo da história da cidade, e 
a capela de São Roque, no Arsenal da 
Marinha.
Por Teresa Mónica

pela assistência que enchia o recinto.
De novo o nosso coro foi muito fe-
licitado pelos presentes, tanto pela 

interpretação como pela escolha das 
peças apresentadas.
Por Elsa Verdial
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Realização: 14 de Novembro

Inscrição até: 30 de Outubro

Ponto de encontro: Junto da entrada 

do Story Center, na Praça do Comércio

Hora: 10.00h

Valor: 15 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 

12 euros

Inscrição inclui: visita acompanhada 
pelo Prof. Miguel Soromenho
Recomendações: inscrições limitadas 
por ordem de inscrição, até ao limite 
máximo de 30 participantes
Ficha de inscrição disponível: 
em www.gdbpi.pt
Para mais informação contacte: 
o Grupo Desportivo



Em Cartaz
Quarta-feira a sábado às 21.30h 
Domingo às 16.00h 
M/12
Preços: normal – 15 euros; sénior – 
12 euros 
Desconto de 20% só para sócios e 
colaboradores do Grupo Desportivo

  TEATRO MUNICIPAL 
DE S. LUÍS – SALA 
PRINCIPAL

O Baile
O Baile é um exercício de 
cumplicidade entre cinco mulheres- 
-intérpretes e uma banda, que se 
encontram em cena. Uma sucessão 
de números, musicais e de quadros 
visuais. Histórias em jeito de 
canções que prestam homenagem 
à alegria.

Criação: Carla Maciel e Sara 
Carinhas
Apoio: Victor Hugo Pontes
Intérpretes: Ana Brandão, Carla 
Galvão, Carla Maciel, Manuela 
Azevedo, Sara Carinhas
Coreografia: Victor Hugo Pontes 
De 9 a 20 de Setembro de 2015
Quarta a sábado às 21.00h
Domingo às 17.30h
Preços: 12 a 15 euros 
Descontos de 5,00 a 10,50 euros

  FUNDAÇÃO GULBENKIAN

A Orquestra Gulbenkian participa 
pela primeira vez na iniciativa 
Lisboa na Rua, cabendo-lhe 
a responsabilidade de fechar 
com chave-de-ouro este grande 
evento cultural de Verão da capital 
portuguesa.
Domingo, 20 de Setembro, às 
19.00h 
Praça do Município – Lisboa 
Orquestra Gulbenkian – maestro 
Pedro Neves
Rimsky-Korsakov – Scheherazade, 
op.35
Maurice Ravel – Bolero
Entrada livre

  TEATRO ABERTO – SALA 
AZUL

As Raposas
Esta versão da obra de Lillian Hellman 
que transporta para os nossos dias a 
acção desta peça de 1939 salienta as 
paixões desencadeadas pela ânsia 
de poder e de dinheiro, e questiona 
os valores que regem as sociedades 
globalizadas em que vivemos.

Versão: João Lourenço, Vera San 
Payo de Lemos 
Dramaturgia: Vera San Payo de 
Lemos 
Encenação: José Martins 
Cenário: António Casimiro, João 
Lourenço 
Figurinos: Dino Alves
Intérpretes: Diana Nicolau, Eurico 
Lopes, Gracinda Nave, João Perry, 
Luísa Cruz, Marco Delgado, Pedro 
Caeiro, Sofia Cabrita, Virgílio Castelo
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Campeão Nacional de Andebol
O Grupo Desportivo sagrou-se campeão nacional de andebol do Inatel ao vencer, na final 
nacional, a equipa do Gondomar Cultural por 24-19, num jogo disputado com um nível 
competitivo bastante elevado, realizado no Pavilhão Municipal das Caldas da Rainha.

A época decorreu de forma perfeita à 
nossa equipa, como o demonstram os 
resultados alcançados: o 1.º lugar da 
tabela classificativa na série inicial de 
apuramento entre 11 equipas concor-
rentes, a qualificação para a final na-
cional e o título de campeão nacional.
O título de campeão da região de Lis-
boa foi disputado entre quatro equi-
pas: Tranquilidade, Caselas, Almada 
e BPI, tendo a do Grupo Desportivo 
demonstrado a maior capacidade 
para ultrapassar os obstáculos. No 
jogo decisivo em frente à Tranquilida-
de soube aguentar a pressão, e, com 
um jogo inteligente, virar o resultado 
nos últimos minutos.
A final nacional decorreu nas Caldas 
da Rainha e pôs frente a frente as 
equipas campeãs de Lisboa e do Por-
to, o Grupo Desportivo BPI e o Gon-
domar Cultural.
As duas equipas apresentaram-se na 
sua máxima força, e o jogo foi sempre 
disputado com um nível competitivo 
bastante elevado, com a nossa equi-
pa a controlar o jogo e o marcador, 
que no final do 1.º tempo se apresen-
tava a nosso favor.
No 2.º tempo, a nossa defesa conti-
nuou implacável, e aplicando ao ad-
versário contra-ataques fulminantes e 
eficazes, a equipa conseguiu o título 
nacional de andebol com uma vitória 
justa e merecida (24-19).
Como balanço final, melhor era im-
possível, quando após ter conquista-
do o 1.º lugar na série de apuramento, 
conseguimos o 1.º lugar na fase final 
com o consequente título de cam-
peão regional de Lisboa e agora o  
título de campeão nacional de ande-
bol do Inatel.
Quem nos acompanha de perto sabe 

que a força de vontade, a humildade 
e o respeito pelos adversários, alia-
dos à constante rotatividade de todo 
o plantel, fazem a diferença da nossa 
equipa.
Por Luís Ângelo
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A ÉPOCA DECORREU 
DE FORMA PERFEITA À 
NOSSA EQUIPA, COMO 
O DEMONSTRAM 
OS RESULTADOS 
ALCANÇADOS: 



O Grupo Desportivo em Itália

Liga de Empresas

O Grupo Desportivo BPI teve um atleta seu em Itália a representar o Banco de Portugal.

Mais uma participação e mais uma vitória da equipa de 
bowling que representou o Grupo Desportivo no Torneio 
de Empresas que decorreu na Beloura.

Todos os anos, os bancos centrais 
dos vários países organizam um 
campeonato da Europa de bowling. 
É aquilo a que chamam EuroBow- 

O nosso atleta Rui Duque revelou- 
-nos ter sido uma experiência muito 
enriquecedora, quer no nível des-
portivo, quer no nível pessoal. 

Está já definido que no próximo ano 
o EuroBowling irá ter lugar em Por-
tugal.
Por Osvaldo Silva

ling, e neste ano de 2015 o evento 
aconteceu em Itália, na cidade de 
Roma.
Fruto das boas relações existentes 
entre os atletas das duas institui-
ções, o Grupo Desportivo do Banco 
de Portugal convidou o nosso atleta 
Rui Duque para representar a equi-
pa do nosso banco central nesta 
modalidade.
Estiveram presentes 26 equipas re-
presentativas de países como Espa-
nha, Itália, Bélgica, Áustria, Suíça, 
Hungria, Portugal, Holanda e Polónia.
Foram 4 dias de competição mas 
também de alegre e salutar conví-
vio, com os atletas a trocar experi-
ências e a estabelecer pontes para 
o futuro.

Desta vez, os atletas Rui Duque, 
Jorge Teixeira e Joaquim Costa con-
seguiram conquistar um troféu im-
portante para a sala, já muito com-
posta, do Grupo Desportivo.
Por Rui Duque

O torneio envolveu várias empresas, 
como a RTP, o Grupo Desportivo do 
BPI, o Banco de Portugal, o Banif, o 
BCP, o Beloura Bowling, o Sharks, a 
Conforama e a Allenglish.
Os primeiros jogos aconteceram ain-
da em finais de 2014, pelo que se 
tratou de uma prova de regularidade 
em que os nossos atletas sempre 
demonstraram capacidade e vonta-
de de vencer.
Com a chegada do Verão e com 
grande parte das ligas a conhecer 
o seu epílogo, é chegada também a 
altura de apurar vencedores e distri-
buir troféus.
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OS ATLETAS RUI 
DUQUE, JORGE 
TEIXEIRA E JOAQUIM 
COSTA CONSEGUIRAM 
CONQUISTAR UM 
TROFÉU IMPORTANTE 
PARA A SALA, JÁ MUITO 
COMPOSTA, DO GRUPO 
DESPORTIVO

FORAM 4 DIAS DE 
COMPETIÇÃO MAS 
TAMBÉM DE ALEGRE 
E SALUTAR CONVÍVIO, 
COM OS ATLETAS A 
TROCAR EXPERIÊNCIAS E 
A ESTABELECER PONTES 
PARA O FUTURO.



Sempre em altas

Interbancário Nacional 
de Futsal – Veteranos

Os atletas do Grupo Desportivo voltam a brilhar 
no bowling, ultrapassando as pistas difíceis 
e a forte concorrência.

Após um interregno de 4 anos, o SBN realizou de novo 
o Interbancário de Futsal na classe de Veteranos.

Na final do VIII Campeonato de Bow- 
ling do SBSI,  o Jorge Teixeira e o 
Rui Duque conseguiram a grande 
proeza de conquistar novamente o 
1.° e o 2.° lugares.
Neste ano as pistas estavam parti-
cularmente difíceis, e alguns cam-
peões nacionais bem cedo ficaram 
pelo caminho. Não foi o caso dos 
nossos atletas, que conseguiram 
arrecadar os títulos de campeão e 
vice-campeão do SBSI, respectiva-
mente.

No entanto, a nossa participação 
neste campeonato não se ficou ape-
nas por estes dois atletas, já que a 
defender as cores do Grupo Despor-
tivo estiveram ainda: António Delga-
dinho, Alfredo Amaro, Briano Sousa, 
José Maia e Luciano Marques.
Em Novembro, o Grupo Desporti-
vo vai ter três atletas a defender as 
suas cores no Interbancário Nacio-
nal de Bowling, que irá acontecer em 
Cantanhede.
Por Rui Duque

Como não podia deixar de ser, o Gru-
po Desportivo participou na fase Re-
gional Norte com uma equipa que, 
não obstante o seu voluntarismo e o 
seu espírito de grupo, não conseguiu 
atingir o objectivo final, que era o apu-
ramento para a final nacional, que se 
disputou em Évora.
Não querendo servir de desculpa, sa-
lientamos no entanto que se tratou de 
uma prova muito curta, com apenas 
três equipas participantes, e que bas-
tou um resultado menos positivo no 
primeiro jogo – assim como as vicissi-
tudes várias inerentes à própria com-
petição, como o foram lesões, plantel 
curto e outros impedimentos – para 
influenciar em muito o objectivo final.
Contudo, a equipa já está a ser pen-
sada e estruturada no sentido de “ata-
car” o próximo XIV Torneio Nacional 
Interbancário de Futsal em Veteranos, 
para reviver as conquistas nacionais 
de Espinho em 2003, de S. Pedro do 
Sul em 2005, e de Bragança em 2006.
Futuras vitórias virão.
Por Fernando Barrias
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I Torneio Amizade 
e Desporto BPI-BFA
De 11 a 16 de Maio decorreu em Lisboa o I Torneio Amizade e Desporto BPI/BFA, e, tal 
como era expectável, o ambiente vivido foi sempre de agradável e salutar convívio.

No dia 11 começou o torneio, e foi 
nesse mesmo dia que, cerca das 
18.00 horas, aterrou o voo vindo de 
Luanda com a comitiva do BFA, lide-
rada por Isidro Makimba, que se fazia 
acompanhar de 18 elementos, repre-
sentativos das equipas de futsal e de 
basquetebol.
Neste 1.º dia do torneio foram dispu-
tadas 3 partidas, e desde logo se per-
cebeu que algumas equipas tinham 
legítimas aspirações à vitória final.
O dia 12 foi dia livre, tendo os atletas do 
BFA aproveitado o dia da melhor forma 
possível. Uns visitaram familiares; ou-
tros aproveitaram para fazer compras, 
e finalmente houve quem se limitasse a 
deambular pela cidade de Lisboa.
O dia 13 foi novamente dia de com-
petição, e disputaram-se 6 partidas de 
futsal e um primeiro encontro treino de 
basquetebol. Quem teve oportunida-
de de assistir a este último verificou 
que existia um enorme equilíbrio entre 
as duas equipas.
O dia 14 foi aproveitado pela orga-
nização para promover um passeio  
turístico por Lisboa e arredores. A par- 
tida do Hotel Zurique, local onde a 
comitiva do BFA esteve sempre ins-
talada, aconteceu por volta das 9.00 
horas da manhã.

Subimos ao Parque Eduardo VII, 
descemos a Avenida da Liberdade 
em direcção ao Rossio, e logo em 
seguida, tomámos a Avenida 24 de 
Julho em direcção ao Mosteiro dos 
Jerónimos.

Pelo caminho a guia turística contra-
tada para o efeito ia interagindo com 
os elementos do BFA que marcaram 
presença no referido passeio.
Depois de uma visita aos Jerónimos, 
o autocarro atravessou a avenida, 
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DE 11 A 16 DE MAIO 
DECORREU EM LISBOA 
O I TORNEIO AMIZADE E 
DESPORTO BPI- 
-BFA, E, TAL COMO 
ERA EXPECTÁVEL, O 
AMBIENTE VIVIDO FOI 
SEMPRE DE AGRADÁVEL 
E SALUTAR CONVÍVIO.



porque era chegada a altura de os 
nossos turistas conhecerem e visi-
tarem um dos grandes símbolos da 
cidade de Lisboa: a Torre de Belém.
A hora do almoço aproximava-se e 
havia 30 quilómetros a percorrer até 
Sintra, onde a comitiva – depois de 
apreciar a bela vila – almoçou e ru-
mou ao cabo da Roca, logo a seguir 
ao Guincho, e mais tarde a Cascais.
Foram tiradas milhares de fotografias 
e centenas de selfies, que certamen-
te, e através das redes sociais, serão 
vistas por milhares de pessoas em 
vários continentes.
O autocarro apanhou a marginal em 
direcção ao Casino Estoril e deois ru-
mou à Beloura, onde os atletas tive-
ram oportunidade de experimentar as 
pistas de bowling do Beloura Clube, 
numa modalidade nova para os atle-
tas do BFA, mas com a qual o Grupo 
Desportivo BPI muito se identifica e 
onde tem conseguido grande notorie-
dade e imensos títulos.

são do vencedor até praticamente ao 
apito final do penúltimo jogo.
Para isso muito contribuiu a excelente 
vitória da equipa Os Intrusos sobre a 
equipa que até ao momento só havia 
registado vitórias e viria, mesmo as-

Sendo nova para a generalidade dos 
presentes, veio a revelar-se uma ex-
periência muito agradável, interes-
sante e entusiasmante. Depois do 
bowling, era necessário regressar 
ao hotel, porque os atletas do BFA 
tinham um treino de basquetebol 
agendado para as 21.00 horas desse 
mesmo dia. O dia 15 foi novamente 
dia de competição, disputava-se a 3.ª 
e última jornada do torneio de futsal 
que o Grupo Desportivo preparou.
Não podemos deixar de salientar a 
capacidade competitiva das diversas 
equipas, que, além de nos terem pro-
porcionado excelentes jogos de fut-
sal, ainda conseguiram adiar a deci-
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O DIA 14 FOI 
APROVEITADO PELA 
ORGANIZAÇÃO PARA 
PROMOVER UM PASSEIO 
TURÍSTICO POR LISBOA 
E ARREDORES.

FORAM TIRADOS 
MILHARES DE 
FOTOGRAFIAS E 
CENTENAS DE SELFIES, 
QUE CERTAMENTE, E 
ATRAVÉS DAS REDES 
SOCIAIS, SERÃO VISTAS 
POR MILHARES DE 
PESSOAS EM VÁRIOS 
CONTINENTES.
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sim a revelar-se a grande vencedora 
do troféu: Os Compadres.
Tratou-se de um torneio muito inte-
ressante e que os colegas do BFA fi-
zeram questão de referir que querem 
repetir. Não sendo o mais importante, 
não podemos deixar de referir o nome 
dos vencedores deste torneio.

Equipa vencedora: Os Compadres
Melhor guarda-redes: Fernando Duar-
te Pais
Melhor marcador: Paulo Alexandre 
Ferraz

Para o dia seguinte, 16 de Maio, es-
tavam agendadas duas partidas que 
iriam encerrar este I Torneio Amizade 
e Desporto BPI/BFA – um jogo de fut-
sal e um jogo de basquetebol entre as 
equipas do BFA e as selecções do BPI 
nas respectivas modalidades.
Em ambas as partidas foi possível as-
sistir a jogos muito equilibrados, dis-
putados com grande correcção, com 
alternância constante no marcador, 

mas com o desfecho de ambos a cair 
para a equipa mais feliz, que neste 
caso foi a do BFA.
Levaram os dois troféus para Luanda, 
mas deixaram cá alguns amigos, mui-
ta alegria e uma excelente imagem 
das pessoas, atletas e desportistas, 
que efectivamente são.
No almoço de encerramento, que 

aconteceu no Restaurante Dona Isilda 
em Palmela, foram exactamente estes 
factos que os responsáveis dos dois 
Grupos Desportivos, Osvaldo Silva e 
Isidro Makimba, mais enalteceram.
Finalmente distribuíram-se lembran-
ças e troféus a todos os atletas pre-
sentes. No dia seguinte, domingo, 17 
de Maio, cerca das 10.00 horas da 
manhã levantava voo de Lisboa um 
avião com destino a Luanda e com ele 
levava 18 colaboradores do BFA, que 
chegaram como colegas e partiram 
como amigos.
Levaram com eles certamente muitas 
histórias e uma enorme vontade de 
voltar um dia; se tal acontecer, certa-
mente reencontrarão uma cidade en-
cantadora e um Grupo Desportivo que 
sabe organizar e receber.
Por Rui Duque

LEVARAM OS DOIS 
TROFÉUS PARA LUANDA, 
MAS DEIXARAM CÁ 
ALGUNS AMIGOS, 
MUITA ALEGRIA E UMA 
EXCELENTE IMAGEM 
DAS PESSOAS, ATLETAS 
E DESPORTISTAS, QUE 
EFECTIVAMENTE SÃO.

DOMINGO, 17 DE MAIO, 
CERCA DAS 10.00 HORAS 
DA MANHÃ LEVANTAVA 
VOO DE LISBOA UM AVIÃO 
COM DESTINO A LUANDA, 
E COM ELE LEVAVA 18 
COLABORADORES DO 
BFA, QUE CHEGARAM 
COMO COLEGAS E 
PARTIRAM COMO AMIGOS.



Final Nacional 
do Futsal Interbancário
A Final Nacional Interbancária de Futsal realizou-se neste 
ano na cidade de Braga, e, tal como no ano passado, 
incluiu as equipas do Norte e do Sul do Grupo Desportivo, 
uma equipa da Guarda em representação do SBC, 
e ainda a equipa do Team Foot Activo Bank, 
a representar também o SBSI.

O sorteio ditou que a equipa do Nor-
te do Grupo Desportivo defrontasse o 
Team Foot Activo Bank na meia-final, 
e a do Sul, a equipa da Guarda.
Não conseguiu a equipa do Norte ul-
trapassar, num jogo emotivo e equili-
brado, a equipa que lhe coube em sor-
te, enquanto a do Sul logrou vencer a 
equipa da Guarda, por um resultado 
que reflectiu o que se passou dentro 
das quatro linhas.
A final teve lugar no domingo e foi pre-
cedida de um encontro rijo para dispu-
ta dos 3.º e 4.º lugares, entre a equipa 
do Norte do Grupo Desportivo e a dos 
Galácticos da Guarda, que terminou 
com um resultado favorável à nossa 
equipa por 3 a 1.
Na final defrontaram-se as duas equi-
pas do SBSI. A nossa equipa entrou 
bem e forte, alcançou vantagem de 
um golo, com um futebol intenso, 
criou e desperdiçou várias oportunida-
des, sofreu um golo contra a corrente 

do jogo, e em cima do intervalo sofreu 
um 2.º golo, resultado com que segui-
mos para o intervalo. 
No reatamento do jogo o Team Foot 
Activo Bank aumentou a vantagem 
para 3 a 1, que a nossa equipa, numa 
toada de ataque forte, reverteu para 
3 a 3, com o Tiago Dias a executar o 
melhor golo do torneio.
A segundos do fim, a nossa equipa 
sofreu um golo de bola parada, a par-
tir da marcação de uma falta, que ofe-
receu a vitória ao adversário.
Claro que podemos apontar alguns er-
ros da arbitragem, e até alguns equí-
vocos da mesa, mas o nosso destino, 

a nossa força, o nosso valor, não po-
dem ficar à mercê desses percalços.
Ganhar, sim, mas com cabeça, com 
concentração, com sabedoria e so-
bretudo realçando todo o imenso 
valor de que dispomos. Perder não 
é desmoralizante. Perder sem tentar 
ganhar é que é.
O Grupo Desportivo do Banco BPI 
está orgulhoso do desempenho das 
equipas que o representaram. Não 
repetimos a façanha do ano passado 
com os 1.º e 2.º lugares, mas conse-
guimos os 2.º e 3.º lugares do pódio.
Parabéns a todos os atletas e à equi-
pa técnica.
Por Direcção Nacional
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POR MÉRITO PRÓPRIO 
AS EQUIPAS DO GRUPO 
DESPORTIVO CHEGARAM 
À FINAL NACIONAL, 
APRESENTARAM-SE 
NA MÁXIMA FORÇA E 
CONSCIENTES DO SEU 
VALOR.

DESTA VEZ NÃO 
FOMOS CAMPEÕES, 
MAS EM FORMA 
DE COMPENSAÇÃO 
ASSEGURÁMOS OS 
SEGUNDO E TERCEIRO 
LUGARES DO PÓDIO.



O futsal do Grupo 
Desportivo no Sul
Participação no Torneio Interbancário, no Torneio da 
TAP, no Torneio do Brown’s Club Vilamoura, e no Torneio 
Corporate do Sport Lisboa e Benfica. Organização 
do I Encontro Amizade e Desporto BPI-BFA. Futsal 
Feminino e Futsal de Veteranos.

Estamos no final da época de 
2014/2015, e encerra-se aqui um ciclo 
desportivo do futsal do Grupo Despor-
tivo BPI no Sul. São três anos de uma 
nova abordagem da prática desporti-
va do futsal, e em jeito de “balanço” 
podemos dizer que correu de forma a 
superar as espectativas iniciais.
Nesta última época participámos no 
Torneio Interbancário, fomos finalis-
tas e vice-campeões nacionais, ten-
do a equipa do Norte obtido o terceiro 
lugar do pódio.
Participámos no Torneio da TAP, des-
ta feita em Nelas e em Penalva do 
Castelo, tendo chegado às meias-
finais.
Pela primeira vez na história do Gru-
po Desportivo BPI, organizámos um 
encontro multidisciplinar entre equi-
pas do BPI e do BFA. Para o efeito o 
BFA trouxe a Portugal uma comitiva 
de atletas de futsal e de basquetebol. 
Incluído neste encontro, organizámos 
um torneio de futsal de uma semana 
ganho pela equipa Os Compadres.
Participámos também no Torneio do 
Brown’s Club de Vilamoura, convi-
te que se repete há alguns anos, o 
que nos honra, e que neste ano nos 
permitiu a conquista do lugar de vice- 
-campeão.
Participámos pela primeira vez no 
Torneio Corporate do Sport Lisboa e 
Benfica, e apesar das inúmeras le-
sões que nos afectaram chegámos 
à final deste prestigiado torneio, de-
frontámos a equipa B do SLB, ganhá-
mos e sagrámo-nos campeões.
O trabalho desenvolvido por todos os 
atletas e pelo seu treinador produziu 
resultados expectáveis; pode afir-
mar-se sem dúvida que este foi um 
projecto de sucesso em que o Grupo 
Desportivo decidiu apostar.
O futsal feminino, apesar da boa re-
ceptividade inicial, não conseguiu 
vingar. Quanto ao futsal de veteranos 
também não conseguiu ultrapassar 
algumas dificuldades de motivação.
Por António Amaro
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Grupo Desportivo BPI, 7-SLB,  2 
Campeões do Torneio Corporate do SL Benfica em futsal, com uma vitória esmagadora 
sobre a equipa do SLB, onde pontificava o “maestro” Rui Costa.

A final do Torneio Corporate do SL 
Benfica em futsal época de 2014/2015 
foi decidida entre a nossa equipa e a 
do SL Benfica, no pavilhão principal do 
Estádio da Luz.
Para a equipa do Grupo Desportivo, 
estar nesta final era o prémio do esfor-
ço de toda uma época difícil, até pelas 
lesões – que foram muitas! –, mas sig-
nificava que estávamos ali, de corpo e 
alma, para lutar e ganhar.
Começámos sem medo, entrámos 
bem no jogo, sem recear o peso dos 
nomes dos atletas do SL Benfica, e foi 
sem temor, mas com muito fervor des-
portivo, que construímos um resultado 
sólido na primeira parte e chegámos 
ao intervalo a ganhar por 3 a zero.

Começou a tomar forma a ideia de que 
seria possível ganharmos este torneio 
no ano de estreia, e acreditámos, acre-
ditámos sempre, mesmo quando o re-
sultado estava em 4-2 e a equipa do 
SL Benfica dominava e nos encostava 
a defender no nosso meio campo.
Com um nível de concentração eleva-
díssimo e entreajuda nas tarefas de 
defesa a que fomos obrigados durante 
quase metade da segunda parte, con-
seguimos sacudir a pressão, e, explo-
rando as falhas do adversário, superio-
rizámo-nos, até ao resultado final de 7 
a 2, expressão de uma excelente exi-
bição, em que todos os atletas – afinal, 
os artistas deste sucesso – galvaniza-
ram a extraordinária plateia de apoian-
tes que acompanharam a equipa.
Por António Amaro
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PARA A EQUIPA DO 
GRUPO DESPORTIVO, 
ESTAR NESTA FINAL ERA O 
PRÉMIO DO ESFORÇO DE 
TODA UMA ÉPOCA DIFÍCIL.



Encerramento dos Jogos de Salão 

VI Maratona de Jogos de Salão

Como vem sendo tradição, o Grupo Desportivo juntou os participantes 
num lanche-convívio com distribuição de algumas lembranças.

No último dia de Outubro atingimos a meia dúzia!

Durante alguns meses o Grupo Des-
portivo quis proporcionar aos associa-
dos uns momentos de lazer, convívio 
e diversão. Para isso iniciámos o cam-
peonato de jogos de salão, nas moda-
lidades de snooker, bilhar livre, sueca 
e matraquilhos. 
Depois de várias semanas de disputa 
concluíram-se as provas.
O IX Torneio de Sueca superou as 
expectativas e deu um estímulo muito 
positivo para a realização de edições 
futuras. Há a destacar as surpresas, 
em vários jogos, porque nisto da 
sueca, quer se queira quer não, nem 
sempre os vencedores são os favori-
tos. A dupla José Martins e João Cha-
ves foi surpreendendo, chegando à 
final como grande vencedora.

A 6.ª edição da Maratona de Jogos de 
Salão continua a incluir dardos, snooker 
e matraquilhos. No entanto, passam to-
dos a contar por igual: 5 pontos a vitó-
ria, e 1 ponto a derrota. Não obstante, 
existem coisas que se mantêm iguais: 
a patuscada continua incluída para que 
não haja desculpa de que perderam por 
terem a barriga vazia!
Relembramos as regras gerais: cada 

No bilhar livre e em snooker, neste 
ano, para além de muitos participan-
tes, houve imensa disputa pelos prin-
cipais lugares na tabela classificativa. 
Para memória futura aqui ficam os no-
mes dos vencedores.
No bilhar livre, o 1.º foi o Manuel 
Aves; o 2.º, o Carlos Moreira, e o 3.º, 
o Mário Navega. No bilhar snooker, 
em 1.º ficou o José Manuel Almeida, 
o 2.º foi o Joaquim Mendes, em 3.º, 
o Raul Soares, e em  4.º, o Manuel 
Pereira.
Como vem sendo tradição, o Grupo 
Desportivo juntou os participantes 
num lanche-convívio e com distribui-
ção de algumas lembranças. Pre-
sente esteve o presidente do Grupo 
Desportivo, Dr. Amílcar Ferreira, que 

equipa escolherá um elemento para a 
fazer representar em cada uma des-
tas modalidades, com excepção dos 
matraquilhos, em que jogam ambos os 
jogadores.
A maratona será realizada em sistema 
de poule (eliminatórias sorteadas en-
tre 2 equipas), com uma fase de apu-
ramento, quartos-de-final, semifinal e 
finalíssima para cada modalidade.
A maratona pontua em cada modalida-
de da seguinte forma:
Matraquilhos, melhor de 5 bolas – 1 
jogo
Snooker, pool – 1 jogo
Dardos, 301 – 1 jogo
Por Pedro Ferreira

dirigiu algumas palavras aos concor-
rentes e elogiou o convívio saudável 
entre todos os colegas, encerrando o 
evento.
Por Fernando Ferreira
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Realização: 31 de Outubro
Inscrição até: 26 de Outubro
Ponto de encontro: Praça do 
Município – Sala Polivalente do Grupo 
Desportivo – 2.º andar
Hora: 18.30h
Valor: 8 euros por equipa
Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
Inscrição inclui: participação na 
maratona e patuscada
Inscrição não inclui: snacks e bebidas 
disponíveis na Sala Polivalente
Ficha de inscrição disponível: 
em www.gdbpi.pt
Para mais informação contacte: 
o Grupo Desportivo



24 Horas da Batalha

6 Horas Nocturnas de Palmela

A equipa do Grupo Desportivo marcou presença 
na 19.ª edição das 24 Horas da Batalha, a mais importante 
prova de resistência do karting amador nacional. 
7.º lugar, o melhor resultado de sempre

O melhor resultado (6.º 
lugar) do Grupo Desportivo, 
numa prova de resistência.

Logo pela manhã de sábado realizou-
-se o tradicional desfile de karts e 
pilotos desde a Câmara Municipal da  
Batalha até ao Euroindy, acompanha-
do pela Brigada da GNR e com alguma 
população local a marcar presença.
Os treinos cronometrados tiveram iní-
cio às 10.30h de sábado, e o objectivo 
era, no mínimo, igualar o 6.º tempo do 
ano passado, o que foi conseguido 
com o 3.º tempo. A ambição era gran-
de. Com este resultado as expectati-
vas ficaram ainda mais elevadas.
Embora com algum atraso o mítico 
arranque ao estilo Le Mans foi cum-
prido, e logo na 1.ª curva o Grupo 

No seguimento do bom resultado obti-
do nas 24 horas da Batalha (7.º lugar), 
o Grupo Desportivo marcou presença 
em mais uma prova de resistência, as 
6 Horas Nocturnas de Palmela.
Como sempre a casa estava cheia, 
com a presença de 30 equipas, to-
das com muita experiência no karting 
amador nacional. Esperavam-nos 
pouco mais de 300 voltas ao circuito 
de Palmela, com a prova a realizar-se 
pela noite dentro. 
Os treinos correram de feição, e após 
30 minutos a tabela de tempos tinha o 
5.º lugar reservado na grelha de par-
tida para a equipa do Grupo Desporti-

Desportivo consegue subir para a 1.ª 
posição, lugar que conseguiu manter 
durante os 2 primeiros turnos.
Com uma prova isenta de erros, ape-
nas duas penalizações a registar em 
24 horas de prova e com todos os pi-
lotos a manter um bom ritmo compe-
titivo, o Grupo Desportivo conseguiu 
fixar-se no 7.º posto, lugar que man-
teve até final das 24 horas.
Este 7.º posto final é sem dúvida mere-
cido e fruto de um grande esforço, físico 
e psicológico, de todos os pilotos, mais 
ainda se considerarmos que em pista 
estavam as 30 melhores equipas do pa-
norama do karting amador em Portugal.

vo, apenas a 8 milésimas de segundo 
do 3.º lugar.
Na partida foi possível evitar as típi-
cas confusões e toques, e o 1.º turno 
foi bastante disputado, sendo mesmo 
possível ganhar uma posição e regis-
tar a melhor volta da equipa (5.ª me-
lhor de toda a prova).
Com 2 horas de prova chegava a hora 
dos reabastecimentos, e na tentativa 
de “esticar” os turnos até ao máximo 
possível fomos apanhados pelo trân-

Por fim um agradecimento especial ao 
Grupo Desportivo por mais uma parti-
cipação com a equipa nesta fantástica 
prova.
Por Miguel Chaves

sito intenso nas boxes tendo sido gas-
tos aí mais de 3 minutos.
Perderam-se alguns lugares, mas o 
andamento imposto pelo Grupo Des-
portivo era muito bom e rapidamente 
conseguimos recuperar o 6.º lugar 
final, o melhor resultado de sempre 
numa prova de resistência.
Por fim um agradecimento especial ao 
Grupo Desportivo por mais esta par-
ticipação numa prova de resistência.
Por Pedro Santos

DESPORTO
33 associativo 44

Agosto-Outubro 2015



Haliotis Adventure 
– Photo Competition

Open da Flor de Laranjeira

Competição de fotografia subaquática composta 
por três etapas, incluindo uma etapa nocturna.

Vitória da equipa que melhor padel praticou.

No mês de Maio iniciaram-se as com-
petições de fotografia subaquática da 
equipa do Grupo Desportivo, consti-
tuída por Carla Siopa, mergulhadora- 
-modelo e assistente, e pelo fotógra-
fo subaquático Rui Palma.
A primeira prova realizou-se com 
dois fantásticos mergulhos nos cal-
mos mares de Sesimbra, num dia de 
muito calor e com muita expectativa 
e animação!
O objetivo, a captação de imagens, 
para apresentação ao júri da pro-
va, nas cinco categorias a concur-
so: peixes, macro, macro com tema 
(pólipos), ambiente e ambiente com 
mergulhador. A temperatura da água 

Realizámos o primeiro torneio de pa-
del do Grupo Desportivo, tendo sido o 
Clube de Padel Lisboa um excelente 
anfitrião.
Logo muito cedo começaram a rea-
lizar-se os primeiros encontros, nos 
quais os participantes responderam 
com a entrega ao jogo e com o mais 
importante destes eventos: a confrater-
nização de todos pelo único objetivo, 
que é divertir-se, praticar e promover a 
modalidade no Grupo Desportivo.
Na final, a equipa mais feliz foi a de 
Rui Manito/Rodrigo Beatriz, que ven-
ceu o encontro por 7/3, frente ao par 
constituído por Henrique Santos/Paulo 

registava uns simpáticos 16 ºC e a 
visibilidade rondava os 5 a 8 metros!
Nesta prova a nossa dupla alcançou 
um 3.º lugar na categoria de Ambien-
te e um 2.º lugar na categoria de Am-
biente com Mergulhador. Após esta 
1.ª etapa, a equipa do Grupo Despor-
tivo está em 3.º lugar no ranking da 
competição.
A Haliotis Adventure – Photo Compe-
tition é uma prova composta por três 
etapas, sendo a próxima igualmente 
em Sesimbra,  num único mergulho 
realizado no período nocturno, e a úl-
tima etapa irá decorrer em Setembro 
na Reserva Natural das Berlengas.
Por Carla Siopa

Leite, que se bateu bem até final do 
encontro, e que proporcionou, a todos 
os presentes, momentos de excelente 
qualidade técnica.
O feedback final de todos os presen-
tes, para além de elogiarem toda a or-

ganização do evento, foi: «Para quan-
do o próximo?»
Bem! Por agora, vão-nos acompa-
nhando através do site, pois teremos, 
quiçá?, notícias em breve.
Por Luís Remédio
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O pára-quedismo 
4 anos depois

O campeão 
é o Fernando Custódio 

No dia 3 de Outubro o céu é o limite!

A pista de pesca do Cabeção foi palco da última prova 
do Campeonato Interno de Rio, da zona sul.

Se ainda não o fez, experimente uma 
sensação nova. O salto é acompanha-
do e é seguro. Se já o fez, quer com 
certeza voltar a ter a indescritível sen-
sação de voar.
Já lá vão 4 anos desde o nosso último 
salto. O Grupo Desportivo volta a lançar 
um salto com condições únicas para 
quem gosta de emoções fortes!

Após as duas provas disputadas na 
barragem do Maranhão, a classifica-
ção era equilibrada, com uma ligeira 
vantagem de dois pontos do Custódio 
sobre o Rui e o Brandão, e seguidos 
de perto pelo Duarte e pelo Velez. 
Tudo era possível e a emoção durou 
até ao fim.

Em parceria com a Skydive Portugal, 
vamos proporcionar um salto de avião, 
para que possam desfrutar da magnífi-
ca vista de Évora, mas a 4200 metros 
de altitude!
Acreditamos em que todos têm a curio-
sidade de experimentar tal sensação! 
Junte-se a nós!
Por Pedro Ferreira

Iniciada a prova, o Custódio consegue 
as primeiras capturas, mas de forma 
geral todos sentem grandes dificulda-
des. Embora seja um local com muito 
peixe e excelentes exemplares, aqui 
a pesca nunca é fácil. Os pequenos 
alburnos foram aparecendo, mas em 
pequena quantidade, e lá foram sain-

do algumas carpas, pimpões e um ou 
outro barbo.
Com uma boa prova e um peso su-
perior a 5 kg, o Fernando Custódio 
vence e confirma o primeiro lugar no 
campeonato. O Rui faz 5.º lugar na 
prova e confirma o segundo, e o Du-
arte faz 4.º lugar e acaba em terceiro 
no campeonato.
O maior exemplar do campeonato 
é uma carpa com 1,800 kg pescada 
pelo Duarte durante esta última prova.
Independentemente dos resultados e 
das classificações, foram excelentes 
jornadas de convívio e confraterni-
zação, objectivo principal do Grupo 
Desportivo, e muitas e boas horas 
passadas em agradáveis ambientes 
naturais.
Outras provas se avizinham: a nossa 
atenção volta-se agora para o Inter-
bancário de Rio.
Por José Duarte
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Realização: 3 de Outubro
Inscrição até: 21 de Setembro
Ponto de encontro: Aeródromo de 
Évora
Hora: 10.00h
Valor: 180 euros sem filmagem
240 euros com filmagem 
Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
130 euros sem filmagem
180 euros com filmagem
Almoço: 25 euros 
Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
18 euros
Inscrição inclui: salto tandem 
(acompanhado e seguro)
O pagamento poderá ser efectuado 
em até: 3 (três) prestações, com início 
em Outubro e final em Dezembro
Recomendações: levar roupa 
confortável. Acção desaconselhável a 
pessoas com doenças graves do foro 
ortopédico, respiratório e cardíaco, 
ou com glaucoma. Almoço a indicar na 
ficha de inscrição. Programa sujeito a 
cancelamento caso não se verifiquem 
as condições climatéricas ideais
Ficha de inscrição disponível: 
em www.gdbpi.pt
Para mais informação contacte: 
o Grupo Desportivo



3.º lugar no 
Interbancário de Rio

Campeão Regional do 
Interbancário de Mar

O Grupo Desportivo acabou por conseguir uma boa 
representação para a final nacional, constituída por sete 
pescadores: o Duarte, o Custódio, o Luís Mota, o Velez, o 
Carvalho, o Hipólito e o Rubira.

A equipa do Grupo Desportivo BPI sagrou-se campeã 
regional de Pesca Desportiva de Mar.

Com a final regional de rio terminou 
a longa maratona de provas inte-
gradas nos campeonatos internos e 
interbancários, nas modalidades de 
pesca de rio, de mar e surfcasting. 
Foram dezoito provas disputadas su-
cessivamente ao longo dos últimos 
cinco meses.
A pista do Cabeção, em Mora, foi mais 
uma vez o palco escolhido para esta 
última prova. É um local agradável, 
com muito peixe, geralmente exem-
plares de bom tamanho; no entanto, 

É o resultado do esforço e do empe-
nhamento dos nossos pescadores, 
que com um conjunto de boas provas 
individuais elevaram a equipa ao lu-
gar cimeiro do pódio e conseguiram o 
apuramento de seis participantes para 
disputar a final nacional.
A liderança do campeonato foi conse-
guida logo na primeira prova, realiza-
da em Peniche, e defendida em Porto 
Covo e novamente em Peniche.
Não foi uma tarefa fácil: o campeona-
to interbancário é disputado actual-
mente por um conjunto de pescadores 

aqui as coisas nunca são fáceis – uma 
realidade que mais uma vez se con-
firmou.
Como sempre, as coisas correm bem 
a alguns e mal a outros. Ainda assim, 
o nosso Grupo Desportivo acabou por 
conseguir uma boa representação 
para a final nacional, constituída por 
sete pescadores: o Duarte, o Custó-
dio, o Luís Mota, o Velez, o Carvalho, 
o Hipólito e o Rubira.
Na classificação colectiva, a nossa 
equipa terminou no terceiro lugar, que 

de bom nível, e só com boas presta-
ções e grande regularidade é possível 
atingir a vitória.
A última prova foi disputada em boas 
condições de tempo e de mar. À hora 
da pesagem, sempre momento de ex-
pectativa e onde se dissipam todas as 
dúvidas, os sargos e as tainhas eram 
poucos, mas as salemas permitiram 
salvar o dia. Com uma grande pesca 
do Artur e um conjunto de pescas re-
gulares dos restantes, o primeiro lugar 
continuava nas nossas mãos.
Na classificação individual, o Carlos 

é uma boa classificação atendendo ao 
valor das restantes equipas.
O dia terminou com o tradicional al-
moço de convívio e a distribuição de 
troféus aos mais bem classificados.
Embora a pesca nunca entre de fé-
rias, vai seguir-se um período de inter-
rupção das provas. Em Setembro, re-
começamos com as finais nacionais. 
Temos boas representações em todas 
as modalidades, e grande esperança 
em bons resultados.
Por José Duarte

Brandão foi o nosso melhor, com um 
excelente 4.º lugar; o Artur Silva em 
6.º; depois o David, o Duarte, o Car-
valho e o Velez constituem a nossa 
representação na final nacional.
O troféu para o maior exemplar do 
campeonato está também nas mãos 
de um pescador do Grupo Desportivo 
– uma tainha com mais de dois qui-
los, capturada na primeira prova, deu 
mais essa alegria.
Por José Duarte
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Campeonato de Ténis Primavera

Open das Laranjas

Decorreu no Complexo Municipal da Maia o I Torneio Primavera de Ténis, 
organizado pelo Grupo Desportivo, no Norte.

Rui Dias – um vencedor sem espinhas.

Foi um fim-de-semana cheio de bom 
ténis e de são e amistoso convívio en-
tre todos os participantes, que termi-

Torneio com sabor a Verão, realizou- 
-se num dia bem soalheiro e com 
a temperatura a subir até aos 30 
graus, o que se tornou desgastante 
para os atletas em prova.
Durante os encontros de grupo ou 
qualifying, o maior destaque foi para 
a presença de muitas caras pouco 
habituais nestas andanças, que, 
para além de serem na sua maior 
parte associados do Grupo Despor-
tivo, também são alunos da escola 
de ténis a decorrer aos sábados de 
manhã, e que vieram avaliar a sua 
evolução na modalidade.
Apesar de ainda existir alguma falta 
de consistência, foram perceptíveis 

nou com uma final espectacular, cheia 
de emotividade e com a vitória de Ivo 
Francisco (COSEC) sobre o Fernando 

a sua evolução e a entrega ao jogo, 
o que acabou por ser uma grande 
valia, destes novos atletas, na mo-
dalidade.
Na final, o resultado ficou por 7/3 a 
favor do Rui Dias frente ao Carlos 
Coelho, e apesar de o vento não ter 
ajudado em nada o bom desempe-
nho dos atletas, pelo menos a con-
fraternização tornou a final agradá-
vel de se acompanhar.
Em suma, o ténis está bem vivo no 
Grupo Desportivo, e avizinha-se um 
futuro risonho, já que a formação 
de novos atletas está a ter um êxito 
para lá do expectável.
Por Luís Remédio

Miguel Almeida (CI Sá da Bandeira), 
com os resultados de 6/3, 7/6 e 8/6.
Dado o êxito do mesmo, planeamos 
para o mês de Outubro a realização de 
mais um torneio de ténis, o Torneio de 
Outono, que será certamente tão bom 
ou melhor do que o que agora termi-
nou, e também com mais jogadores 
inscritos, de certeza.
Esperamos ainda que as senhoras, 
ausentes deste torneio, se façam 
representar em grande no próximo 
Outono.
A todos os participantes, a organização 
e o Grupo Desportivo agradecem o fair-
-play e a boa-disposição demonstrada, 
esperando voltar a contar com todos e 
mais alguns no próximo torneio.
Por Miguel Malheiro
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Ténis de mesa com época de ouro 

Final Nacional de Tiro 
Desportivo do Inatel 

O Grupo Desportivo em boa hora apoiou o ténis de mesa, criando assim condições 
para contabilizar uma extensa lista de lugares de pódio na época 2014/2015.

O Grupo Desportivo classificou-se no 1.º lugar, na 
modalidade de pistola de ar comprimido, na Final Nacional 
de Tiro Desportivo do Inatel, realizada em Ponte de Sor. 
A Sofia Santos revalidou o título na modalidade de 
carabina de ar comprimido.

Para esta prova foram apurados os ati-
radores das várias modalidades, que 
atingiram uma média de 250 pontos no 
decorrer das provas dos respectivos 
campeonatos regionais. O Grupo Des-
portivo apurou 12 atiradores.
A prova decorreu debaixo de um calor 
tórrido, típico da zona alentejana onde 
nos encontrávamos, tendo sido sobre-
tudo uma grande jornada de convívio 
e sã camaradagem, entre gente que 

em competição individual da ATML 
e um em competição colectiva, três 
em competições individuais do lazer 
e cinco em competições colectivas.
Conquistou ainda dezassete segun-
dos lugares, sendo: quatro indivi- 
duais em competições do Inatel e 
um da ATML, cinco em competições 
colectivas do Inatel e um em pares 
masculinos, dois em competições in-
dividuais do lazer e quatro colectivos.
Obteve ainda treze terceiros lugares: 
cinco em competições individuais do 
Inatel e um em competição colectiva, 
três em competições individuais do 
lazer, um em competição individu-
al e outro em competição colectiva 
particulares, e dois em competições 

O Grupo Desportivo alcançou quinze 
primeiros lugares, a saber: três em 
competições individuais do Inatel e 
dois em competições colectivas, um 

gosta da prática do tiro desportivo.
Os representantes do Grupo Despor-
tivo BPI tiveram um desempenho me-
ritório, tendo conseguido algum relevo 
no cômputo geral da prova.
A Sofia Santos conseguiu uma vez 
mais ganhar a prova de carabina de 
ar comprimido, demonstrando que 
muito dificilmente será destronada da-
quele lugar do pódio, que já ocupa há 
alguns anos.

da Associação de Ténis de Mesa de 
Lisboa.
Devemos assinalar que:
–  Somos campeões distritais e nacio-

nais individuais do 3.º Escalão do 
Inatel;

–  Somos vice-campeões nacionais 
de Escalão Único Pares Masculi-
nos do Inatel;

–  Somos vice-campeões distritais in-
dividuais do 1.º Escalão do Lazer;

–  Somos campeões distritais e nacio-
nais individuais do 2.º Escalão do 
Lazer;

–  Somos campeões distritais e nacio-
nais de equipas do 2.º Escalão do 
Lazer.

Por Carlos Galvão

Em pistola de ar comprimido, o Rui 
Antunes conseguiu o primeiro lugar 
absoluto, acompanhado pelos tercei-
ro, quarto e quinto lugares, consegui-
dos por Tiago Cunha, Rui Ribeiro e 
António Antunes respectivamente, o 
que garantiu o primeiro lugar por equi-
pas, ao Grupo Desportivo.
Em carabina de cano articulado a nos-
sa prestação ficou um pouco aquém 
do esperado, pois não conseguimos 
alcançar um lugar no pódio, que era a 
nossa expectativa.
Por José Andrade
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5.ª Contagem do CIT

Évora, 20 de Junho, 14.30h, 
44 graus de temperatura

Grupo Desportivo no 3.º lugar por equipas e com dois 
atiradores apurados para a Final Nacional Interbancária.

Foi neste dia e a esta hora 
e sob este calor abrasador 
que se deu início à final 
nacional do Campeonato 
Interbancário de Tiro aos 
Pratos, que teve lugar no 
campo de tiro da linda 
cidade do  Templo de Diana.

Decorreu a 5.ª e última contagem do 
campeonato de tiro aos pratos, mais 
conhecido por CIT, Campeonato Inter-
bancário de Tiro, a qual teve lugar no 
campo de Tiro de Ota, num dia muito 
quente, mais apelativo a uns banhos 
na praia.
Ainda que o enquadramento do cam-
po de tiro seja formado por pinheiros-
mansos, que proporcionam uma be-
líssima sombra, quem estava a atirar 
na prancha suou um pouco durante os 
20 minutos de duração da pranchada, 
pois aliado ao calor há que contar com 
a adrenalina da própria competição.
Para a história do campeonato deste 

Esta final teve a participação de 21 
atiradores representando os três sindi-
catos envolvidos – SBN, SBC e SBSI 
–, tendo cabido aos atiradores Ademar 
Madaleno e António Costa defender as 
cores do Grupo Desportivo.
De modo a minimizar a desidratação 
a que estiveram sujeitos valeram aos 
participantes as garrafas de água fres-
quinhas bem como a abençoada chu-

ano ficam as estatísticas, traduzidas 
pelo 3.º lugar do Grupo Desportivo na 
classificação final por equipas, e pela 
selecção dos dois melhores atirado-
res do Grupo Desportivo – Ademar 
Madaleno e António Costa – para a 
disputa da final nacional, com atletas 
dos três sindicatos, Norte Centro e 
Sul, e que terá lugar no campo de tiro 
da bela cidade de Évora.
Para os participantes da final deseja-
se  boa sorte e pontaria, de modo que 
o Grupo Desportivo fique orgulhoso da 
prestação dos seus atiradores. Para 
os restantes participantes do campeo-
nato, que por um motivo ou outro não 

va artificial que de vez em quando caía 
do telhado de zinco do bar de apoio ao 
campo de tiro, imitando uma bela chu-
vada de Inverno (ideia espectacular).
Acabadas as pranchadas, as equipas 
regressaram ao Évora Hotel, onde fica-
ram instaladas, tendo os prémios sido 
distribuídos antes do jantar.
Para a história ficam as estatísticas: 
vitória na final nacional do atirador Rui 
Martins, do BST, com 92 pratos partidos 
em 100; o Ademar na 6.ª posição, e o 
Costa em 9.º
Terminado este CIT/2015 resta agra-
decer a todos os atiradores que repre-
sentaram o Grupo Desportivo a sua 
participação e o empenho que de-
monstraram, com votos para que no 
CIT/2016 se consiga ainda uma melhor 

se apuraram para a final nacional, o 
nosso obrigado pela participação, 
com os votos de que continuem a re-
presentar o Grupo Desportivo, tentan-
do fazer sempre mais e melhor.
Por António Costa

classificação, tanto individual como por 
equipas.
Contamos convosco. Para o ano lá es-
taremos!
Por Ademar Madaleno
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Calendário de Viagens 2015
O Grupo Desportivo propõe aos associados os seguintes destinos de viagens agrupadas. 

Os associados podem ainda optar por 
uma vasta oferta de viagens individuais 
no formato city breaks. Por favor 
consulte a nossa oferta, que inclui:

AMESTERDÃO

BARCELONA

BERLIM

ISTAMBUL

LONDRES 

PARIS

PRAGA 

VENEZA 

MARAVILHAS DE DUBAI 
E EMIRADOS: 7 DIAS NO DUBAI 
E 5 DIAS DE CONTINUAÇÃO 
DA VIAGEM PARA HONG KONG 
E MACAU
De 5 a 15 de Outubro 

CONVÍVIO DE REFORMADOS  
EM MADRID 
De 10 a 13 de Setembro

COLÔMBIA E PANAMÁ 
De 14 a 24 de Novembro

ENCONTRO DE REFORMADOS 
NO PORTO
De 9 a 11 de Outubro

MARAVILHAS DA ÁFRICA  
DO SUL 
De 14 a 25 de Setembro CRUZEIRO: COM PARTIDA  

DE LISBOA, PASSANDO  
POR MÁLAGA, CASABLANCA, 
BARCELONA, MARSELHA  
E GÉNOVA
De 23 de Outubro a 1 de Novembro

FÉRIAS E VIAGENS
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Convívio de Reformados 
em Madrid
Porto, Salamanca, Madrid, Toledo
De 10 a 13 de Setembro

Realização: de 10 a 13 de Setembro
Inscrição até: 21 de Agosto
Ponto de encontro: a indicar
Hora: 7.00h
Valor: 430 euros
Suplemento de quarto individual: 
125 euros
Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
380 euros
Inscrição inclui: viagem em luxuoso 
autopullman, estada conforme 
programa, regime de pensão completa 
em hotéis de cidade, categoria 4*, 
refeições de acordo com menus de 
grupo predeterminados, com pratos 

fixos, guias locais nas visitas, de Madrid, 
Toledo e El Escorial, assistência durante 
toda a viagem por delegado da Flash
Inscrição não inclui: despesas de 
carácter pessoal e tudo o que não consta 
no programa
O pagamento poderá ser efectuado 
em até: 10 (dez) prestações, com início 
em Maio, 2 em Novembro e final em 
Dezembro
Recomendações: os cidadãos portugueses 
em visita turística necessitam de bilhete 
de identidade ou cartão de cidadão. A 
viagem só se realizará com um grupo 
mínimo de 30 participantes

Ficha de inscrição disponível: 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte: 

o Grupo Desportivo

A organização técnica da viagem 

é da responsabilidade de: Flash 

Viagens, matriculada na conservatória 

do registo comercial do Porto com o 

n.º 51472, RNAVT 2094

Condições gerais da viagem: 

Disponíveis na nossa página em

http://www.gdbpi.pt/

attachs/2609_1391195281.pdf

Convívio de Reformados em Madrid
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Madrid é o coração de Espanha
Centro intelectual e político de um 
vasto império, pilar da fé católica e 
foco das artes sob monarcas das mais 
diferentes tendências, daqui também 
partiram as ordens de uma inquisição 
fanática, da supressão de identidades 
regionais, principalmente de bascos, 
galegos e catalães, e da evangeliza-
ção forçada de nativos das Américas.
É exactamente esse passado rico e 
controverso que fez de Madrid o que 
ela é hoje: a capital cultural de um dos 
idiomas mais falados do planeta e de 
um país que luta para se manter unido 
e próspero.
Faça já a sua inscrição e junte-se a 
nós para conhecer esta magnífica 
cidade.

10 de Setembro – Porto / 
Salamanca / Madrid 
Saída do local a indicar pela A25, a 
caminho de Fuentes de Oñoro (pau-
sa), Cuidad Rodrigo, Salamanca, 
breve giro na cidade e almoço em 
restaurante local. Continuação por 
Ávila com pausa e tempo livre nes-
ta cidade, prosseguindo por autovia 
para Madrid, com pausa no percurso. 
Chegada, check-in no hotel, jantar e 
alojamento.

11 de Setembro –  Madrid 
monumental
Visita panorâmica da capital de Es-
panha, com orientação de guia local, 
destacando-se o Palácio do Oriente, 
a Praça de Espanha, a Grán Via, as 
praças Cibeles e Colón, a Avenida 
Castelhana, a Cidade Universitária e 
a famosa Plaza de Espanha.
De tarde, visita ao emblemático Mu-
seu do Prado, com entrada incluída. 
Prosseguiremos para o Museu Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofia, onde 
desfrutaremos das colecções perma-
nente e temporária, em visita livre, 
pois o museu não tem guias próprios. 
À noite transfer para assistir a espec-
táculo de flamenco.

12 de Setembro – Madrid / 
Toledo / Madrid 
Ao início da manhã, saída para To-
ledo, visita panorâmica, com orien-
tação de guia local, da qual se des-
tacam a Sinagoga de Santa María la 
Blanca, a Igreja de S. Tomé, a cate-
dral, uma das mais imponentes do 
gótico ibérico. Almoço em restauran-
te local. Regresso a Madrid.

13 de Setembro – Madrid / Porto 
Saída em direcção a El Escorial, fun-
dado por Filipe II, rodeado do mara-
vilhoso jardim de Los Frailes e casita 
del Príncipe, visita com entrada in-
cluída. Almoço em restaurante local. 
A viagem prossegue pelo Vale dos 
Caídos ou Abadia da Santa Cruz do 
Vale dos Caídos, no município de San 
Lorenzo de El Escorial, em memória 
dos nacionalistas mortos na Guerra 
Civil Espanhola. Finda a visita, con-
tinuação da viagem por Salamanca, 
Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro, e 
chegada ao Porto.

Convívio de Reformados em Madrid
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Maravilhas da África do Sul
De 14 a 25 de Setembro

14 de Setembro – Lisboa / …    
Formalidades de embarque e partida 
em voo com destino à cidade do Cabo 
via uma cidade de conexão. Refei-
ções e noite a bordo…

15 de Setembro – … / Cidade  
do Cabo 
Chegada à cidade do Cabo, e formali-
dades aduaneiras, transfer para o ho-
tel. A cidade do Cabo é considerada 
a cidade-mãe da África do Sul, e foi 
fundada pelos holandeses em 1652. 
Possessão britânica em 1814, hoje é 
a capital legislativa da África do Sul. 
Almoço. Resto do dia livre. Jantar e 
alojamento.

16 de Setembro – Cidade  
do Cabo 
Visita de dia inteiro à península do 
Cabo, incluindo Chapman’s Peak (se 
aberto); Hout Bay, onde terá oportuni-
dade de fazer um passeio de barco à 
ilha Duiker, a Cape Point, uma coló-
nia de pinguins em Boulders Beach, e 
finalmente almoço em restaurante lo-

cal, na área de False Bay. Se o tempo 
permitir, visita dos Jardins Botânicos 
de Kirstenbosch, no regresso ao ho-
tel. Jantar e alojamento.
 
17 de Setembro – Cidade  
do Cabo
Visita de meio-dia à cidade e à Table 
Mountain. Subida em teleférico até ao 
topo da Table Mountain (bilhete não 
incluído e sujeito a condições mete-
orológicas), descida passando pelo 
Malay Quarter, pelo centro da cidade 
e pela Company Gardens. Visita do 
cabo da Boa Esperança e a Diamond 
Works. Seguimos até à área de Mil-
nerton. Almoço em restaurante local. 
Regresso e restante tempo livre. Jan-
tar e alojamento.

18 de Setembro – Cidade do 
Cabo / Joanesburgo / Karongwe 
Private Reserve (Grande Kruger) 
Pela manhã, transfer para o aeroporto 
e formalidades de embarque em voo 
com destino a Joanesburgo. Chegada 
e assistência pelo guia que o acompa-

nhará. Vibrante e dinâmica, Joanes-
burgo é a porta de entrada da nação 
sul-africana. Seguimos em direcção à 
província do Limpopo para a Karon-
gwe Private Reserve. Se o tempo o 
permitir, realizaremos um primeiro sa-
fari em carro aberto à procura dos big 
five. Almoço, jantar e alojamento.

19 de Setembro –  Karongwe 
Private Reserve (Grande Kruger)
Pequeno-almoço, almoço, jantar e alo-
jamento incluídos no seu lodge. Dia 
para desfrutar da paisagem, dos sons 
e dos cheiros que a natureza bravia 
tem para oferecer, e para participar 
em safaris fotográficos na busca e na 
observação dos big five (rinoceronte, 
búfalo, leão, leopardo e elefante). Hi-
popótamos, girafas, zebras, leões, ele-
fantes, búfalos e leopardos, podem ser 
observados no seu habitat natural.
 
20 de Setembro – Karongwe /  
/ Mpumalanga / Panorama Route
Partida de manhã cedo para um último 
safari; regresso para pequeno-almoço 

Maravilhas da África do Sul
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Realização: de 14 a 25 de Setembro

Inscrição até: 14 de Agosto

Ponto de encontro: Aeroporto 

de Lisboa

Hora: 120 minutos antes da hora 

da partida

Valor: 3400 euros

Suplemento de quarto individual: 

400 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança e 

combustível: 758 euros, incluídos 

(valor sujeito a alteração até 20 dias 

antes da partida)

Inscrição inclui: 12 dias, 17 refeições, 

visitas e tudo que conste do programa

Inscrição não inclui: extras de carácter 

pessoal, tal como lavandaria, telefone, 

etc.; outros serviços desde que não 

devidamente mencionados como 

incluídos

O pagamento poderá ser efectuado 

em até: 14 (catorze) prestações, com 

início em Janeiro, duas em Abril e em 

Novembro, e final em Dezembro

Recomendações: mínimo de 

15 participantes. Os cidadãos 

portugueses em visita turística 

necessitam de passaporte com 

validade mínima de 6 meses à data 

da viagem e duas páginas livres

Ficha de inscrição disponível: 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte: 

o Grupo Desportivo

A organização técnica da 

viagem é da responsabilidade 

de: Flash Viagens, matriculada 

na Conservatória do Registo 

Comercial do Porto com o n.º 

51472, RNAVT 2094

Condições gerais da viagem: 

disponíveis na nossa página 

em http://www.gdbpi.pt/

attachs/2609_1391195281.pdf

Maravilhas da África do Sul
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e partida para Mpumalanga pela es-
trada panorâmica. Durante o percur-
so, iremos visitando vários pequenos 
locais, como Pilgrim’s Rest, Bourke’s 
Luck Potholes, maravilha geológica, e 
God’s Window (se o tempo o permitir) 
com uma vista magnífica: desfiladei-
ros, formações rochosas e quedas de 
água. Almoço em restaurante local 
durante o percurso. Chegada e che-
ck-in em hotel na região da Panorama 
Route. Jantar e alojamento.
 
21 de Setembro – Mpumalanga / 
/ Joanesburgo / Lesedi Cultural 
Village
Regresso à cidade de Joanesburgo, 
com paragem para uma breve refeição 
ligeira (não incluída). Ao início da tarde, 
chegada a Lesedi Cultural Village. Aqui 
teremos artesanato local e uma apre-
sentação da história e da origem deste 
povo; Zulu, Xhosa, Basotho, Ndeble e 
Pedi ensinar-nos-ão vários aspectos da 
sua vida tradicional através de danças 
e cantares; no final, jantar. Alojamento.      

22 de Setembro – Lesedi 
Cultural Village / Joanesburgo /  
/ Victoria Falls 
Em hora a combinar, transfer para o 
aeroporto de Joanesburgo, formali-
dades de embarque e partida em voo 
com destino a Victoria Falls. Chegada 
e transfer para o hotel. Almoço. Tarde 
livre. Jantar e alojamento.

23 de Setembro – Victoria Falls  
Visita guiada de Victoria Falls, uma das 
sete maravilhas do mundo. Este safari 
pedestre levar-nos-á através da flores-
ta tropical para observar as cataratas 
de Victoria, a estátua de Livingstone e 
uma grande variedades de plantas e 
pássaros. Almoço. Pela tarde, cruzeiro 
no rio Zambeze. Jantar e alojamento.

24 de Setembro – Victoria Falls /  
/ Joanesburgo / Lisboa
Transfer para o aeroporto internacio-
nal. Formalidades de embarque em 

voo com destino à sua cidade de ori-
gem, via cidades de conexão de Joa-
nesburgo e Londres. Noite e refeições 
a bordo.

25 de Setembro – … / Lisboa
Chegada à sua cidade de origem e fim 
da viagem

Maravilhas da África do Sul
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Encontro de Reformados 
no Porto
De 9 a 11 de Outubro 
Antiga, mui nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto.

Porto, cidade portuguesa, também 
conhecida como a capital do Norte, 
com o centro histórico classificado 
Património Cultural da Humanidade 
pela Unesco, pela preservação de 
vestígios do património medieval.
A cidade do Porto, a beleza da foz 
do Douro, as sete pontes e os mo-
numentos seculares só nos podem 
proporcionar um excelente fim-de- 
-semana, cultural e de lazer.
A dificuldade será escolher entre a 
vasta oferta cultural e turística, a 
Casa da Câmara, a catedral, o Ter-
reiro da Sé, as igrejas – de Santa 
Clara, de Santo Ildefonso e dos Clé-

rigos –, a Ponte de D. Luís, a Es-
tação de S. Bento, a Avenida dos 
Aliados, etc.
Esperamos, uma vez mais, que os 
associados do Grupo Desportivo, 
estejam ou não reformados, queiram 
aderir a esta iniciativa, e desta forma 
rever antigos colegas, velhos amigos, 
ou conhecidos.
Inscreva-se rapidamente porque as 
inscrições são limitadas. Faça já a 
sua inscrição usando a ficha dispo-
nível.
Depois não diga que não o avisámos. 
Em caso de opção, ser reformado é 
condição preferencial.

9 de Outubro – Lisboa / Porto
16.00h – Comparência em Sete-Rios 
e partida em autocarro de turismo 
para Porto.
Alojamento em hotel****.

10 de Outubro – Porto
Saída para visita da cidade. Almoço em 
restaurante local, continuação de visita, 
final de tarde livre, regresso ao hotel. 
Jantar com animação, e alojamento.

11 de Outubro – Porto / Lisboa
Saída para continuação da visita. 
Almoço.
15.30h – Regresso a Lisboa.

Encontro de Reformados no Porto
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Realização: de 9 a 11 de Outubro

Inscrição até: 30 de Agosto

Ponto de encontro: Sete-Rios, 

em frente ao Jardim Zoológico

Hora: 15.45h

Valor: 185 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 

145 euros

Suplemento de quarto Individual: 

60 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Inscrição inclui: duas noites de 

alojamento com pequeno-almoço 

buffet; jantar do dia 9; almoço do dia 

10 e jantar com animação; almoço do 

dia 11; autocarro com partida a 9 e 

regresso a 11 de Outubro

Inscrição não inclui: extras de 

carácter pessoal, tal como lavandaria, 

telefone, etc.; outros serviços desde 

que não devidamente mencionados 

como incluídos

O pagamento poderá ser efectuado 

em até: 8 (oito) prestações, com início 

em Março, duas em Abril e final em 

Setembro

Recomendações: Inscrições limitadas 

e por ordem de entrada na Secretaria

Ficha de inscrição disponível: 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte: 

o Grupo Desportivo 

A organização técnica da viagem é 

da responsabilidade de: 

Grupo Desportivo
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Maravilhas de Dubai e Emirados
De 5 a 15 de Outubro

Maravilhas de Dubai e Emirados

5 de Outubro – Lisboa / Dubai   
Formalidades de embarque e partida 
em voo com destino ao Dubai, refei-
ções a bordo. Chegada. Formalida-
des aduaneiras, transfer para o hotel 
e alojamento.  

6 de Outubro – Dubai 
Visita de meio-dia à cidade do Dubai. 
Esta visita abrange os lugares mais 
representativos e históricos da cida-
de, tais como: a Mesquita de Jumei-
rah, a região dos palácios dos xeques 
e o Dubai Creek, que inclui um pito-
resco passeio de táxi aquático. Entra-
da no museu e na Torre Burj Khalifa. 
Almoço. À noite, jantar-cruzeiro Dhow 

com transfer incluído. O Dhow é um 
barco tradicional árabe cenário ideal 
para uma noite verdadeiramente ro-
mântica. Alojamento.

7 de Outubro – Dubai 
Manhã livre. Pela tarde, saída para 
safari no deserto, incluindo passeio de 
camelo e jantar de churrasco tradicio-
nal árabe em acampamento beduíno. 
Após a aventura nas dunas do deser-
to, faz-se uma breve paragem para 
admirar o pôr-do-sol das Arábias. No 
acampamento beduíno terá oportu-
nidade de passear de camelo, fumar 
arguile e fazer a famosa tatuagem de 
hena, ou simplesmente aproveitar a 

noite com um delicioso churrasco típi-
co. Alojamento.

8 de Outubro – Dubai / Abu 
Dhabi
Visita de dia completo a Abu Dhabi, ca-
pital dos Emirados Árabes Unidos, com 
almoço incluído. A Grande Mesquita do 
Xeque Zayed é um dos lugares mais es-
pectaculares da cidade, sendo a tercei-
ra maior mesquita do mundo; Heritage 
Village é uma vila histórica que oferece 
aos visitantes um vislumbre do passado 
da região; a ilha de Yas é uma ilha que 
se encontra ao lado da cidade de Abu 
Dhabi e é o centro de entretenimento da 
região, com espaços de lazer, como o 
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Realização: de 5 a 15 de Outubro

Inscrição até: 5 de Setembro 

Ponto de encontro: Aeroporto 

de Lisboa

Hora: 120 minutos antes da hora 

da partida

Valor: 2650 euros

Suplemento de quarto Individual: 

750 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança e 

combustível: 350 euros, incluídos 

(valor sujeito a alteração)

Inscrição inclui: 11 dias, 11 refeições, 

visitas e tudo que conste do programa

Inscrição não inclui: extras de 

carácter pessoal, tais como lavandaria, 

telefone, etc.; outros serviços, desde 

que não devidamente mencionados 

como incluídos

O pagamento poderá ser efectuado 

em até: 14 (catorze) prestações, 

com início em Janeiro, duas em Abril 

e em Novembro, e final em Dezembro

Recomendações: mínimo de 

20 participantes. Os cidadãos 

portugueses em visita turística 

necessitam de passaporte com 

validade mínima de 6 meses à data 

da viagem

Ficha de inscrição disponível: 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte: 

o Grupo Desportivo

A organização técnica da viagem 

é da responsabilidade de: Flash 

Viagens, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial do Porto com o 

n.º 51472 , RNAVT 2094

Condições gerais da viagem: 

disponíveis na nossa página 

em http://www.gdbpi.pt/

attachs/2609_1391196121.pdf

Maravilhas de Dubai e Emirados

fabuloso Yas Marina Circuit, onde anu-
almente se organizam corridas de F1; 
a Yas Marina é uma impressionante 
marina e um clube de iates; visitaremos 
ainda o Campo de Golfe Yas Links Abu 
Dhabi e sete novos hotéis, incluindo o 
Hotel Yas Viceroy. Entrada na Grande 
Mesquita Branca. Regresso ao Dubai. 
Alojamento.

9 de Outubro – Dubai / Emirado 
de Fujeirah / fronteira de Omã / 
Costa Leste
Visita de dia completo com almoço à 
Costa Leste. É uma região de belas 
praias. No passeio, terá oportunidade 
de visitar o Emirado de Fujeirah e as 
cidades fronteiriças com Omã, abran-
gendo as quatro cidades portuárias 
– Dibba, Khorfakkan, Fujairah e Kalba 
– situadas na costa leste do golfo de 
Omã. Bidiyah é a mais antiga mesquita 
do país. A cidade de Masafi é um im-
portante oásis, com nascentes de água 
cristalina, que abastece de água toda a 
região. Regresso ao Dubai. Alojamento.
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10 de Outubro – Dubai / Emirado 
de Sharjah 
Visita de meio-dia a Sharjah com al-
moço incluído, começando pelo es-
paço cultural de Sharjah-Souk de 
Majahrah, continuando com a visita à 
Antiga Casa de Al Naboodah, da qual 
teremos uma vista panorâmica de 
Sharjah. Continuação para o museu 
de arte islâmica, com entrada incluí-
da; ao Palácio do Governador, à Mes-
quita King Faisal e ao fabuloso Blue 
Souk, onde se concentram mais de 
600 lojas. Regresso ao Dubai. Resto 
da tarde livre. Alojamento.

11 de Outubro – Dubai / Lisboa     
Em hora a combinar transfer para o 
aeroporto. Formalidades de embar-

que e saída em voo com destino à sua 
cidade de origem. Chegada.
ou
11 de Outubro – Dubai / Hong 
Kong 
Em hora a combinar, transfer para o 
aeroporto. Formalidades de embar-
que e saída em voo com destino a 
Hong Kong, refeições a bordo. Che-
gada ao final do dia, formalidades 
aduaneiras e transfer para o hotel. 
Alojamento.

12 de Outubro –  Hong Kong / 
Macau  
Partida de manhã cedo em jet foil com 
destino à cidade de Macau. Dia dedi-
cado à visita da cidade e aos locais de 
maior interesse turístico, tais como: 

a gruta de Camões, as ruínas de  
S. Paulo, as Portas do Cerco, etc. Al-
moço na Torre de Macau – restaurante 
panorâmico. De tarde visita a um dos 
famosos hotéis-casino, ao estilo de 
Las Vegas, na ilha de Taipa. Transfer 
para o hotel em Macau, e alojamento.

13 de Outubro – Macau
Dia dedicado à visita da ilha de Colo-
ane, onde vai encontrar uma atmos-
fera tranquila, uma arquitectura ímpar, 
com as casas antigas, templos e igre-
jas. Poderá ainda passear numa das 
suas famosas praias.

14 de Outubro – Macau / Hong 
Kong / Lisboa
Partida de regresso a Hong Kong. Vi-
sita panorâmica a Hong Kong; ao por-
to de pescadores de Aberdeen, com 
os restaurantes flutuantes; Repulse 
Bay; subida ao Pico Vitória, com uma 
vista espectacular sobre a cidade. Al-
moço em restaurante local. Resto da 
tarde livre e transfer para o aeroporto 
de Hong Kong. Formalidades de em-
barque e partida em voo com destino 
à sua cidade de origem via cidade de 
conexão. Noite a bordo.

15 de Outubro –  Lisboa
Chegada e fim da viagem.

Maravilhas de Dubai e Emirados
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Lisboa, Barcelona, Marselha, Génova, Málaga, Casablanca, Lisboa 
De 23 de Outubro a 1 de Novembro 

23 de Outubro – Lisboa
Ponto de encontro no cais de embarque 
às 13.00h. Formalidades de embarque 
em cruzeiro MSC. Após a entrada no 
navio, tempo livre para desfrutar de to-
dos os serviços que a MSC oferece, in-
cluindo o almoço, em restaurante buffet 
ou à la carte, mediante disponibilidade e 
horário destes serviços.

24 de Outubro – Navegação
Dia de cruzeiro para desfrutar de to-
das as instalações, diversões, concur-
sos, excursões e espectáculos que a 
MSC oferece.

25 de Outubro – Barcelona
Pode desfrutar de todas as insta-
lações, diversões, concursos, ex-
cursões e espectáculos que a MSC 
oferece, ou inscrever-se numa das 
duas excursões opcionais: City Tour 
Barcelona – 4 horas – 49,00 euros; ou 
Montserrat – 4.30 horas – 42,00 euros

26 de Outubro – Marselha
Pode desfrutar de todas as instala-

ções, diversões, concursos, excur-
sões e espectáculos que a MSC ofe-
rece, ou inscrever-se numa das duas 
excursões opcionais:
City Tour em Marselha – 4 horas – 
49,00 euros; ou Aix-en-Provence –  
5 horas – 52,00 euros

27 de Outubro – Génova
Pode desfrutar de todas as insta-
lações, diversões, concursos, ex-
cursões e espectáculos que a MSC 
oferece, ou inscrever-se numa das 
duas excursões opcionais: Génova 
– Centro Histórico – 3.30 horas – 
39,00 euros; ou Portofino – 4 horas 
– 59,00 euros

28 de Outubro – Navegação
Dia de cruzeiro para desfrutar de to-
das as instalações, diversões, concur-
sos, excursões e espectáculos que a 
MSC oferece.

29 de Outubro – Málaga
Pode desfrutar de todas as instala-
ções, diversões, concursos, excur-

sões e espectáculos que a MSC ofe-
rece; ou inscrever-se numa das duas 
excursões opcionais: City Tour Mála-
ga – 4 horas – 49,00 euros; ou Mijas, 
a cidade branca – 4 horas – 42,00 
euros.

30 de Outubro – Casablanca
Pode desfrutar de todas as instala-
ções, diversões, concursos, excur-
sões e espectáculos que a MSC ofe-
rece, ou inscrever-se numa das duas 
excursões opcionais: City Tour em 
Casablanca e Mesquita Hassam II – 4 
horas – 59,00 euros; ou dia completo 
em Marraqueche com almoço incluído 
– 125,00 euros.

31 de Outubro – Navegação
Dia de cruzeiro para desfrutar de to-
das as instalações, diversões, concur-
sos, excursões e espectáculos que a 
MSC oferece.

1 de Novembro – Lisboa 
Após o pequeno-almoço, desembar-
que do cruzeiro. 

Cruzeiro Laranjais               

Cruzeiro Laranjais
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Realização: de 23 de Outubro 
a 1 de Novembro
Inscrição até: 1 de Março 
Ponto de encontro: Porto de Lisboa
Hora: 13.00h
Valor: 1200 euros 
(camarote duplo interior Bella)
1350 euros 
(camarote duplo exterior Bella)
Suplemento em camarote individual 
interior Bella: 500 euros
Taxa de inscrição: 36 euros
Taxas portuárias: 185 euros, incluídos 
(valor sujeito a alteração)
Gratificações a bordo: 77 euros, 
incluídos
Inscrição inclui: cruzeiro MSC 
de 10 dias conforme itinerário; 
pacote de bebidas Allegro adulto; 
visitas mencionadas no programa; 
acompanhamento de representante 
da Mil Destinos; taxas portuárias 
(185 euros) a reconfirmar no acto da 
emissão dos bilhetes; gratificações a 
bordo (77 euros); seguro de viagem e 
cancelamento; IVA
Inscrição não inclui: extras de 
carácter pessoal, tal como, lavandaria, 
telefone, etc.; outros serviços desde 
que não devidamente mencionados 
como incluídos; suplemento de 
bebidas Pacote Allegrissimo = bebidas 
tudo incluído: 165 euros
O pagamento poderá ser efectuado 
em até: 14 (catorze) prestações, com 
início em Janeiro, duas em Abril e em 
Novembro, e final em Dezembro
Recomendações: no jantar de gala, 
em dia a definir, as senhoras deverão 
levar vestido ou fato, e os senhores, 
casaco ou gravata. 

Os cidadãos portugueses necessitam de 

passaporte com validade mínima de 6 

meses à data da viagem. No embarque 

do cruzeiro, para abertura de conta 

do navio devem apresentar um cartão 

de crédito ou 250 euros em dinheiro 

por cada camarote. Nas excursões 

opcionais, nos percursos feitos a 

pé recomenda-se calçado e roupa 

confortável, e não são aconselháveis a 

pessoas com dificuldades de locomoção

Ficha de inscrição disponível: 
em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte: 

o Grupo Desportivo

A organização técnica da viagem é 

da responsabilidade de: Mil Destinos 

– Viagens e Turismo, Lda., matriculada 

na Conservatória do Registo Comercial 

de Seixal, sob o número 4898/981016 

e com o Rnavt n.º 2013

Condições gerais da viagem: 

Disponíveis na nossa página 

em http://www.gdbpi.pt/

attachs/2609_1390779030.pdf
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Colômbia e Panamá
De 14 a 24 de Novembro

14 de Novembro – Lisboa / 
/ Bogotá
Comparência no aeroporto 120 minu-
tos antes da hora da partida. Formali-
dades de embarque.
Saída em voo regular da TAP com 
destino a Bogotá. Chegada a Bogotá 
ao Aeroporto Eldorado.
Assistência à chegada e transporte 
privado para o Cosmos Insígnia Ho-
tel****. Jantar em restaurante local. 
Alojamento.

15 de Novembro – Bogotá / 
/ Zipaquirá e Guatavita / Bogotá
Visita à povoação de Zipaquirá e à Ca-
tedral de Sal, uma catedral subterrânea, 
escavada numa das minas de sal mais 
importantes do país. Almoço na cidade 
de Cajica. Após o almoço continuação 

até Guatavita, cuja atracção é o lago sa-
grado de Guatavita, um antigo lugar de 
culto dos Muiscas. Visita ao centro da 
vila de Guatavita. Regresso a Bogotá. 
Jantar em restaurante local. Alojamento.

16 de Novembro – Bogotá 
Visita do centro histórico da cidade 
de Bogotá, passando pelos pontos 
de maior interesse, como o Teatro 
Colón, o Palácio San Carlos, a Casa 
de Nariño, a Praça Bolívar, o Capi-
tólio Nacional, a Catedral e a Igreja 
Colonial do Sagrário. Visita ainda ao 
Museu Botero e ao Museu do Ouro, 
que guarda a maior colecção de ob-
jectos de ouro indígena da época pré- 
-colombiana. Almoço em restaurante 
local. Regresso ao hotel. Jantar em 
restaurante local. Alojamento.

17 de Novembro – Bogotá / 
/ Cartagena 
Transporte para o Aeroporto Eldo-
rado. Partida para Cartagena. As-
sistência à chegada e transporte 
privado para o Las Americas Casa 
de Playa Hotel*****. Jantar no hotel. 
Alojamento.

18 de Novembro – Cartagena 
Visita à cidade de Cartagena, pas-
sando pelos pontos de maior inte-
resse, como o Convento de la Popa 
– um edifício do século XVII cons-
truído na colina com o mesmo nome 
–, a Fortaleza de San Felipe, o Con-
vento de San Pedro e o Centro Ar-
tesanal de Las Bóvedas. Almoço no 
centro histórico da cidade. Regresso 
ao hotel, jantar e alojamento.

Colômbia e Panamá

Richard Cavalleri. Shutterstock.com
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minando na Praça Bolívar, onde se 
encontra o Teatro Nacional e a Igreja 
de São Francisco de Assis. Almoço 
em restaurante local. Após o almoço, 
passeio ao centro de visitantes de 
Miraflores, onde descobrirá o modo 
de funcionamento do canal. As eclu-
sas de Miraflores são acessíveis a 
partir da cidade do Panamá. Jantar 
no hotel e alojamento.

22 de Novembro – Panamá / 
/ Comunidade indígena Embera /
/ Panamá
Visita da tribo Embera, originária da 
província de Darien, no Sul do Pana-
má. Passeio de canoa pelo rio Ga-
tún, caminhada pela floresta, almo-
ço na comunidade e regresso num 

19 de Novembro – Cartagena / 
/ ilhas do Rosário / Cartagena
Visita às tão únicas ilhas do Rosário, 
um pequeno arquipélago, de origem 
coralífera, cuja disposição se as-
semelha às contas de um rosário. 
Almoço típico numa das ilhas, com 
tempo livre para desfrutar da paisa-
gem. Regresso a Cartagena. Jantar 
no hotel e alojamento.

20 de Novembro – Cartagena / 
/ Cidade do Panamá 
Transporte para o aeroporto. Partida 
com destino a Panamá, via Bogotá. 
Assistência à chegada e transporte 
privado para o El Panamá Hotel****. 
Jantar no hotel e alojamento.

21 de Novembro – Panamá
Visita da cidade de Panamá, come-
çando com as ruínas de Panamá la 
Vieja, fundada em 1519 e parcial-
mente destruída pelo pirata Henry 
Morgan em 1671. Continuação da 
visita pelo casco antiguo – a Praça 
da Independência, a Catedral, a Câ-
mara Municipal e o Museu do Canal 
Interoceânico. Visita da Catedral, ter-

tranquilo passeio de barco, numa 
inesquecível viagem através da sel-
va, com uma visão completamente 
diferente de cultura e magia, tudo 
num dia e a uma hora da cidade do 
Panamá. Jantar com show folclórico. 
Alojamento.

23 de Novembro – Panamá /
/ Lisboa 
Dia livre para actividades de carácter 
pessoal. Transporte privado para o 
aeroporto de Tocumen. Formalidades 
de embarque e partida em voo regular 
TAP com destino a Lisboa. Refeições 
e noite a bordo.

24 de Novembro – Lisboa
Chegada a Lisboa.

Richard Cavalleri. Shutterstock.com
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Realização: de 14 a 24 de Novembro

Inscrição até: 30 de Abril

Ponto de encontro: Aeroporto 

de Lisboa

Hora: 120 minutos antes da hora 

da partida

Valor: 3600 euros

Suplemento de quarto Individual: 

580 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança 

e combustível na Colômbia: 

399,42 euros, incluídos (valor sujeito

 a alteração)

Taxas de aeroporto, segurança e 

combustível no Panamá: 80 euros, 

incluídos (valor sujeito a alteração)

Taxa de saída do Panamá: 40 USD, 

incluídos

Inscrição inclui: passagem aérea com 

a TAP Lisboa / Bogotá / Panamá / 

Lisboa; mala com 23 kg de bagagem; 

taxas de aeroporto, segurança e 

combustível (399,42 euros) a serem 

reconfirmadas na altura da emissão 

dos bilhetes; 3 noites de alojamento 

em Bogotá no Cosmos Insígnia Hotel 

**** incluindo refeições e bebidas 

não alcoólicas mencionadas no 

programa; 3 noites de alojamento em 

Cartagena no Las Américas Casa de 

Playa Hotel***** em regime de tudo 

incluído; tour na Catedral de Sal de 

Zipaquira e Guatavita; visita da cidade 

em Bogotá com entrada no Museu 

Botero; visita de dia inteiro da cidade 

de Cartagena; tour nas ilhas do Rosário; 

transporte privado aeroporto / hotel 

/ aeroporto em Bogotá; transporte 

privado aeroporto / hotel / aeroporto 

em Cartagena; seguros hoteleiros; 

passagem aérea Avianca Cartagena / 

Panamá; mala com 23 kg de bagagem; 

taxas de aeroporto, segurança e 

combustível (80 euros) a serem 

reconfirmadas na altura da emissão 

dos bilhetes; 3 noites de alojamento 

e refeições, conforme programa 

com bebidas incluídas; bagageiros; 

transferes privados aeroporto / hotel 

/ aeroporto; guias locais nas visitas 

em português sempre que possível, 

ou em espanhol; circuito em autocarro 

privado com ar condicionado; seguro 

de viagem; taxa de saída do Panamá 

(40 USD); acompanhamento por um 

representante da Travel Quality durante 

toda a viagem.

Inscrição não inclui: despesas de 

carácter pessoal, como telefonemas, 

lavandaria, etc.; bebidas alcoólicas em 

Bogotá; bebidas no passeio indígena 

no Panamá; outros serviços não 

mencionados ou que constem como 

facultativos.

O pagamento poderá ser efectuado 

em até: 14 (catorze) prestações, com 

início em Janeiro, duas em Abril e em 

Novembro, e final em Dezembro.

Recomendações: Os cidadãos 

portugueses em visita turística à 

Colômbia e ao Panamá necessitam 

de passaporte com validade mínima 

de 6 meses à data da viagem, sendo 

necessário visto de entrada.

Ficha de inscrição disponível: 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte: 

o Grupo Desportivo

A organização técnica da viagem é 

da responsabilidade de: TQ – Travel 

Quality, Agência de Viagens Lda., com 

sede na Rua do Salitre, n.º 135, Lisboa, 

contribuinte fiscal n.º 501 313 915, 

matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Lisboa, sob o 

número 2240-C.S e com o RNAVT 

n.º 1864.

Condições gerais da viagem: 

disponíveis na nossa página 

em http://www.gdbpi.pt/

attachs/2609_1391046844.pdf
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O pagamento poderá ser efectuado em 
até: 5 (cinco) prestações, até à data de 
partida 50% e o restante 
em 4 (quatro) prestações
Recomendações: os cidadãos 
portugueses em visita turística 
necessitam de bilhete de identidade ou 
cartão de cidadão
Ficha de inscrição: 
disponível em www.gdbpi.pt
Para mais informação: 
contacte o Grupo Desportivo
A organização técnica da viagem é da 
responsabilidade de: TQ – Travel Quality, 
Agência de Viagens Lda., com sede na Rua 
do Salitre, n.º 135, Lisboa, contribuinte 
fiscal n.º 501 313 915, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa, sob o número 2240-C.S e com o 
RNAVT n.º 1864.
Condições gerais da viagem: disponíveis 
na nossa página em http://www.gdbpi.
pt/main.asp?id=25&parentid=4&detalhe
id=2609

Inscrição não inclui: Tudo o que não 
está referido no programa.
O pagamento poderá ser efectuado 
em até: 5 (cinco) prestações, até à data 
de partida, 50%, e o restante com final 
em Dezembro
Recomendações: Os cidadãos 
portugueses em visita turística 
necessitam de bilhete de identidade ou 
cartão de cidadão
Ficha de inscrição disponível: 
em www.gdbpi.pt 
Para mais informação contacte: 
o Grupo Desportivo
A organização técnica da viagem é da 
responsabilidade de: TQ – Travel Quality, 
Agência de Viagens Lda., com sede na Rua 
do Salitre, n.º 135, Lisboa, contribuinte 
fiscal n.º 501 313 915, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa, sob o número 2240-C.S e com o 
RNAVT n.º 1864.
Condições gerais da viagem: disponíveis 
na nossa página em http://www.gdbpi.
pt/main.asp?id=4&parentid=0&detalhe
id=2609

Ponto de encontro: Aeroporto 
de Lisboa ou Porto
Hora: 120 minutos antes da hora 
da partida
Valor: 530 euros
Suplemento de quarto individual: 
246 euros (três noites)
Taxa de inscrição: 36 euros
Taxas de aeroporto, segurança 
e combustível: 127,23 euros, 
incluídos (valor sujeito a alteração)
Suplemento de tarifa aérea 
(por pessoa):
Em classe U: 46 euros 
Em classe W: 106 euros
Em classe V: 166 euros
Inscrição inclui: avião TAP Portugal em 
classe E, com saída de Lisboa ou Porto; 
3 noites de estada em quarto duplo em 
regime de alojamento e pequeno-almoço 
no Hotel Best Western Dam Square 
In***, IVA, taxas de turismo e serviço; 
seguro multiviagens; taxas de aeroporto, 
segurança e combustível 127,23 euros 
(valor à data de edição e sujeito a 
alteração)
Inscrição não inclui: tudo o que não está 
referido no programa

Ponto de encontro: Aeroporto de 
Lisboa ou Porto
Hora: 120 minutos antes da hora da 
partida
Valor: 330 euros
Suplemento de quarto Individual: 
114 euros (três noites)
Taxa de inscrição: 36 euros
Taxas de aeroporto, segurança e 
combustível: 82,89 euros, incluídos 
(valor sujeito a alteração)
Suplemento de tarifa aérea (por 
pessoa):
Em classe U: 41 euros 
Em classe W: 78 euros
Em classe V: 108 euros
Inscrição inclui: avião TAP Portugal em 
classe E, com saída de Lisboa ou Porto; 
3 noites de estada em quarto duplo 
em regime de alojamento e pequeno- 
-almoço no Hotel Sagrada Familia***, 
IVA, taxas de turismo e serviço; seguro 
multiviagens; taxas de aeroporto, 
segurança e combustível, 82,89 euros 
(valor à data de edição e sujeito a 
alteração)

Viagens City Breaks
A complementar a proposta de viagens para 2014 o Grupo Desportivo propõe também 
um conjunto de viagens City Breaks, que naturalmente pretendem ocupar um lugar 
junto dos associados.
Por Rui Simplício

Escapada a Amesterdão
O encanto dos seus canais, a arqui-
tectura original das suas casas e um 
charme irresistível fazem desta cida-
de um lugar especial que nos deixa 
para sempre apaixonados.

Escapada a Barcelona
Diz a palavra de ordem do clube de fu-
tebol local que é más que una ciudad. 
Será pela sua riqueza arquitectónica, 
esplendor histórico ou beleza natural? 
Tudo isto e muito mais numa cidade 
de eleição que o deixará “encantado”.
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Escapada a Berlim
Berlim é de novo a capital de uma Alemanha reunificada, mas isso já não lhe chega. 
Imbuída de um espírito dinâmico e com carta branca para gastar muitos milhões de 
euros, ela quer ficar como um marco do século XXI.

Escapada a Istambul
Istambul nem sequer é capital do seu país, mas 
é cada vez mais uma verdadeira capital euro-
peia. Será uma virtude ou um defeito? O mais 
importante é que a sua essência (seja lá o que 
isso for) continua lá. Nas ruas, nas pessoas, nas 
mesquitas, no mar de Mármara e no Bósforo. O 
Velho Continente precisa de uma cidade assim.

Ponto de encontro: Aeroporto 
de Lisboa
Hora: 120 minutos antes da hora 
da partida
Valor: 370 euros
Suplemento de quarto individual: 
160 euros
Taxa de inscrição: 36 euros
Taxas de aeroporto, segurança 
e combustível: 122,67 euros, 
incluídos (valor sujeito a alteração)
Suplemento de tarifa aérea 
(por pessoa): 
Em classe U: 30 euros 
Em classe W: 59 euros 
Em classe V: 99 euros
Inscrição inclui: avião TAP Portugal em 
classe E, com saída de Lisboa; 3 noites de 
estada em quarto duplo, em regime de 
alojamento e pequeno-almoço no hotel 
Best Western Euro Berlim***; IVA, taxas 
de turismo e serviço; seguro multiviagens; 
taxas de aeroporto, segurança e 
combustível 122,67 euros (valor à data de 
edição e sujeito a alteração)
Inscrição não inclui: tudo o que não está 
referido no programa.

O pagamento poderá ser efectuado em 
até: 5 (cinco) prestações, até à data de 
partida 50% e o restante em 4 (quatro) 
prestações
Recomendações: os cidadãos 
portugueses em visita turística 
necessitam de bilhete de identidade 
ou cartão de cidadão
Ficha de inscrição: 
disponível em www.gdbpi.pt
Para mais informação: 
contacte o Grupo Desportivo
A organização técnica da viagem é da 
responsabilidade de: TQ – Travel Quality, 
Agência de Viagens Lda., com sede na Rua 
do Salitre, n.º 135, Lisboa, contribuinte 
fiscal n.º 501 313 915, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa, sob o número 2240-C.S e com o 
RNAVT n.º 1864.
Condições gerais da viagem: disponíveis 
na nossa página em http://www.gdbpi.
pt/main.asp?id=25&parentid=4&detalhe
id=2609

Ponto de encontro: Aeroporto 
de Lisboa ou Porto
Hora: 120 minutos antes da hora 
da partida
Valor: 527 euros
Suplemento de quarto individual: 
160 euros
Taxa de inscrição: 36 euros
Taxas de aeroporto, segurança e 
combustível: 133,39 euros, incluídos 
(valor sujeito a alteração)
Suplemento de tarifa aérea 
(por pessoa): 
Em classe P: 99 euros 
Inscrição inclui: Avião TAP Portugal em 
classe E, com saída de Lisboa ou Porto; 
3 noites de estada em quarto duplo, em 
regime de alojamento e pequeno-almoço, 
no hotel Barceló Saray***; IVA, taxas de 

turismo e serviço; seguro multiviagens; 
taxas de aeroporto, segurança e 
combustível 133,39 euros (valor à data de 
edição e sujeito a alteração)
Inscrição não inclui: tudo o que não está 
referido no programa
Recomendações: os cidadãos portugueses 
em visita turística necessitam de 
passaporte válido por seis meses.
O pagamento poderá ser efectuado em 
até: 5 (cinco) prestações, até 
à data de partida 50% e o restante 
em 4 (quatro) prestações
Ficha de inscrição: 
disponível em www.gdbpi.pt

Para mais informação: 
contacte o Grupo Desportivo
A organização técnica da viagem é 
da responsabilidade de: TQ – Travel 
Quality, Agência de Viagens Lda., com 
sede na Rua do Salitre, n.º 135, Lisboa, 
contribuinte fiscal n.º 501 313 915, 
matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, sob o número 2240-
C.S e com o RNAVT n.º 1864.
Condições gerais da viagem: 
disponíveis na nossa página em http://
www.gdbpi.pt/main.asp?id=25&parenti
d=4&detalheid=2609

Viagens 
City Breaks

Viagens City Breaks
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Escapada a Londres
Londres, onde uma vez mais nunca é 
de mais.

Ponto de encontro: Aeroporto 
de Lisboa ou Porto
Hora: 120 minutos antes da hora 
da partida
Valor: 390 euros
Suplemento de quarto individual: 
160 euros
Taxa de inscrição: 36 euros
Taxas de aeroporto, segurança 
e combustível: 133,67 euros, incluídos 
(valor sujeito a alteração)
Suplemento de tarifa aérea 
(por pessoa):  
Em classe U: 34 euros
Em classe W: 178 euros
Em classe V: 258 euros
Inscrição inclui: avião TAP Portugal em 

classe E, com saída de Lisboa ou Porto; 
3 noites de estada em quarto duplo, em 
regime de alojamento e pequeno-almoço 
no hotel Royal National***; IVA, taxas de 
turismo e serviço; seguro multiviagens; 
taxas de aeroporto, segurança e 
combustível 133,67 euros (valor à data de 
edição e sujeito a alteração)
Inscrição não inclui: tudo o que não está 
referido no programa
O pagamento poderá ser efectuado em 
até: 5 (cinco) prestações, até 
à data de partida 50% e o restante 
em 4 (quatro) prestações
Recomendações: os cidadãos portugueses 
em visita turística necessitam de bilhete de 
identidade ou cartão de cidadão

Ficha de inscrição: 
disponível em www.gdbpi.pt
Para mais informação: 
contacte o Grupo Desportivo
A organização técnica da viagem é da 
responsabilidade de: TQ – Travel Quality, 
Agência de Viagens Lda., com sede na Rua 
do Salitre, n.º 135, Lisboa, contribuinte 
fiscal n.º 501 313 915, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa, sob o número 2240-C.S e com o 
RNAVT n.º 1864.
Condições gerais da viagem: disponíveis 
na nossa página em http://www.gdbpi.
pt/main.asp?id=25&parentid=4&detalhe
id=2609

Viagens 
City Breaks

Escapada a Paris
Uma cidade que não cansa visitar, uma e outra vez, tantas as que forem preci-
sas para ficar a par do muito que continua a haver ali para ver e fazer, porque 
Paris não passa de moda. Paris é sempre Paris…

Ponto de encontro: Aeroporto 
de Lisboa/Porto
Hora: 120 minutos antes da hora 
da partida
Valor: 410 euros
Suplemento de quarto individual: 
150 euros
Taxa de inscrição: 36 euros
Taxas de aeroporto, segurança 
e combustível: 118,42 euros, incluídos 
(valor sujeito a alteração) 
Suplemento de tarifa aérea 
(por pessoa): em classe U: 35 euros; 
em classe W: 65 euros
Inscrição inclui: avião TAP Portugal em 
classe E, com saída de Lisboa ou Porto; 
3 noites de estada em quarto duplo 
em regime de alojamento e pequeno-
-almoço em hotel de ***, na zona da 
Ópera; IVA, taxas de turismo e serviço; 
Seguro multiviagens; taxas de aeroporto, 
segurança e combustível 118,42 euros 
(valor à data de edição e sujeito a 
alteração)
Inscrição não inclui: tudo o que não está 
referido no programa

A organização técnica da viagem é da 
responsabilidade de: TQ – Travel Quality, 
Agência de Viagens Lda., com sede na Rua 
do Salitre, n.º 135, Lisboa, contribuinte 
fiscal n.º 501 313 915, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa, sob o número 2240-C.S e com o 
RNAVT n.º 1864.
Condições gerais da viagem: disponíveis 
na nossa página em http://www.gdbpi.
pt/main.asp?id=25&parentid=4&detalhe
id=2609

O pagamento poderá ser efectuado em 
até: 5 (cinco) prestações, até à data de 
partida 50% e o restante em 4 (quatro) 
prestações
Recomendações: os cidadãos portugueses 
em visita turística necessitam de bilhete de 
identidade ou cartão de cidadão 
Ficha de inscrição: 
disponível em www.gdbpi.pt
Para mais informação: 
contacte o Grupo Desportivo
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Escapada a Veneza
Veneza é uma cidade que desperta  
paixões. Canais cortados por pontes 
em arco, gôndolas deslizando em si-
lêncio pelas águas, palácios medievais 
formam um conjunto sem igual, e trans-
formaram este lugar num sonho, aquele 
que todo o mundo tem: o desejo de visi-
tar Veneza ao menos uma vez na vida. 
Veneza merece!

Ponto de encontro: Aeroporto 
de Lisboa 
Suplemento para saída do Porto: 
83 euros
Hora: 120 minutos antes da hora 
da partida
Valor: 500 euros
Suplemento de quarto individual: 
213 euros (três noites de sexta-feira 
a domingo); 150 euros (três noites 
de segunda a quinta-feira)
Taxa de inscrição: 36 euros
Taxas de aeroporto, segurança 
e combustível: 118,42 euros, incluídos 
(valor sujeito a alteração)
Suplemento de tarifa aérea 
(por pessoa):
Em classe U: 48 euros 
Em classe W: 88 euros
Inscrição inclui: avião TAP Portugal em 
classe E, com saída de Lisboa; 3 noites 

Ficha de inscrição: 
disponível em www.gdbpi.pt
Para mais informação: 
contacte o Grupo Desportivo
A organização técnica da viagem é 
da responsabilidade de: TQ – Travel 
Quality, Agência de Viagens Lda., 
com sede na Rua do Salitre, n.º 135, 
Lisboa, contribuinte fiscal n.º 501 313 
915, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa, sob o 
número 2240-C.S e com o RNAVT 
n.º 1864.
Condições gerais da viagem: 
disponíveis na nossa página em http://
www.gdbpi.pt/main.asp?id=25&parenti
d=4&detalheid=2609

de estada em quarto duplo em regime de 
alojamento e pequeno-almoço no Hotel 
Al Sole***, IVA, taxas de turismo e serviço; 
seguro multiviagens; taxas de aeroporto, 
segurança e combustível 118,42 euros 
(valor à data de edição e sujeito a alteração)
Inscrição não inclui: tudo o que não está 
referido no programa
O pagamento poderá ser efectuado em 
até: 5 (cinco) prestações, até 
à data de partida 50% e o restante 
em 4 (quatro) prestações
Recomendações: não há voo directo TAP, e 
os passageiros têm de se deslocar a Lisboa; 
os cidadãos portugueses em visita turística 
necessitam de bilhete de identidade ou 
cartão de cidadão

Viagens 
City Breaks
Escapada a Praga
Na capital checa, uma cidade boémia, 
repleta de romance e mistério, perca-se 
nas suas ruas repletas de literatura, mú-
sica e história.

Ponto de encontro: Aeroporto 
de Lisboa 
Suplemento para saída do Porto: 
26 euros
Hora: 120 minutos antes da hora 
da partida
Valor: 360 euros
Suplemento de quarto individual: 
114 euros (três noites)
Taxa de inscrição: 36 euros
Taxas de aeroporto, segurança 
e combustível: 127,23 euros, 
incluídos (valor sujeito a alteração)
Suplemento de tarifa aérea 
(por pessoa):
Em classe U: 38 euros 
Em classe W: 87 euros
Em classe V: 157 euros
Inscrição inclui: avião TAP Portugal em 
classe E, com saída de Lisboa ou Porto; 
3 noites de estada em quarto duplo em 
regime de alojamento e pequeno-almoço 
no Hotel Atos***, IVA, taxas de turismo 
e serviço; seguro multiviagens; taxas de 
aeroporto, segurança e combustível, 
127,23 euros (valor à data de edição e 
sujeito a alteração)

Inscrição não inclui: tudo o que não está 
referido no programa
O pagamento poderá ser efectuado 
em até: 5 (cinco) prestações, até 
à data de partida 50% e o restante 
em 4 (quatro) prestações
Recomendações: não há voo directo 
TAP e os passageiros têm de se deslocar 
a Lisboa. Os cidadãos portugueses em 
visita turística necessitam de bilhete de 
identidade ou cartão de cidadão
Ficha de inscrição: disponível 
em www.gdbpi.pt
Para mais informação: contacte 
o Grupo Desportivo
A organização técnica da viagem é 
da responsabilidade de: TQ – Travel 
Quality, Agência de Viagens Lda., com 
sede na Rua do Salitre, n.º 135, Lisboa, 
contribuinte fiscal n.º 501 313 915, 
matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, sob o número 2240- 
-C.S e com o RNAVT n.º 1864.
Condições gerais da viagem: disponíveis 
na nossa página em http://www.gdbpi.
pt/main.asp?id=25&parentid=4&detalh
eid=2609

Viagens City Breaks
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ALBUFEIRA – Areias de 
S. João – Parque da Corcovada

OLHÃO – Empreendimento 
Village Marina

GALÉ – Baia Village

Localização: em Areias de S. João, 
no Parque da Corcovada, próximo 
da praça de touros, a 900 metros da 
praia.
A recepção funciona no Parque da 
Corcovada entre as 9.00h e as 19.00h.

Localização: em frente à marina, 
na ria Formosa, ao lado do Hotel 
Real Village Marina, a 2000 metros 
da praia. 
A recepção funciona no empreendi-
mento entre as 10.00h e as 18.30h.

Localização: entre Galé e S. Rafael, 
com vista de mar, a 600 metros da 
praia.
A recepção funciona no Parque 
da Corcovada entre as 9.00h e as 
19.00h.

Apartamentos em allotment

Apartamentos em allotment

De 11 de Abril a 30 de Maio e de 19 de Setembro a 10 de Outubro
em todos os apartamentos. 

Para mais informação contacte o Grupo Desportivo
www.gdbpi.pt

Promoção especial:

alugue por 7 noites 
e pague só 6
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ÉPOCAS

TABELA DE PREÇOS DOS APARTAMENTOS EM ALLOTMENT – 2015

Apartamentos em allotment

Características: 
Apartamentos T1 e T2, para 4 ou 6 
pessoas, devidamente equipados, com 
direito a utilização gratuita da piscina. 
Os apartamentos têm quartos com 
cama de casal ou duas camas, sala com 
sofá-cama, cozinha e casa de banho, e 
estão equipados com fogão, microondas, 

frigorífico, esquentador, máquinas de lavar 
roupa e louça, televisão, roupa e loiça para 
4 ou 6 pessoas. Todos os apartamentos 
estão equipados com ar condicionado.

Condições: 
A limpeza dos apartamentos é feita apenas 
duas (2) vezes por semana. A lavagem da 

loiça é da responsabilidade do utente.
A mudança de roupa é feita 
semanalmente ou sempre que mude 
o utente.
Não são permitidos animais nos 
apartamentos.
É necessário apresentar credencial 
emitida pelo Grupo Desportivo.

T1
T2

BAIXA 
1/1 a 28/3
10/10 a 07/11
35,00 euros
55,00 euros

PÁSCOA/NATAL
28/3 a 11/4
19/12 a 31/12
55,00 euros
75,00 euros

MÉDIA/BAIXA
11/4 a 30/5
26/9 a 10/10
55,00 euros
75,00 euros

MÉDIA
30/5 a 27/6
12/9 a 26/9
60,00 euros
85,00 euros

MÉDIA/ALTA
27/6 a 11/7
29/8 a 12/9
75,00 euros
100,00 euros

ALTA
11/7 a 29/8

100,00 euros
120,00 euros

A taxa de inscrição é de 36 euros.
Desistências e penalizações: até 30 dias de entrada, 50% do custo total do aluguer; até 15 dias, 100% do custo total do aluguer.
Promoção especial: de 11 de Abril a 30 de Maio e de 19 de Setembro a 10 de Outubro alugue por 7 noites e pague só 6; em todos 
os apartamentos.
No Village Marina em Olhão, desconto de 12% nos preços da tabela.
No Solário de S. José em Albufeira, acréscimo de 15% aos preços da tabela.
Nos períodos entre 28 de Março e 26 de Setembro, o aluguer será feito somente à semana, com início ao sábado.

MONTE DA BALAIA – Estrada 
da Branqueira

ENCOSTA DE S. JOSÉ SOLÁRIO DE S. JOSÉ   

Localização: entre Albufeira e 
Olhos d’Água, a 1 quilómetro da 
praia dos Olhos d’Água, grandes 
áreas verdes, piscina e campo de 
Ténis. Restaurantes, bares e lojas a 
pouca distância.
A recepção funciona no Parque 
da Corcovada entre as 9.00h e as 
19.00h.

Localização: a 2 quilómetros das 
praias da Galé e dos Salgados, as me-
lhoras praias da zona, mesmo junto à 
rotunda de Vale da Parra. Piscina gran-
de, barbecue comum do complexo, 
supermercado a 100 metros junto de 
vários bares e restaurantes. A recepção 
funciona no Parque da Corcovada entre 
as 9.00h e as 19.00h.

Localização: a 2 quilómetros das 
praias de Albufeira, na Rua Beato 
Vicente de Albufeira. Piscina grande, 
sauna, sala de squash, salão de jo-
gos, supermercado a 100 metros, a 
500 metros da rua dos bares, da co-
nhecida strip/oura. A recepção funcio-
na no Parque da Corcovada entre as 
9.00h e as 19.00h.
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BAIXA 

14/3 a 28/3
10/10 a 07/11
20,00 euros

PÁSCOA/
/NATAL
28/3 a 11/4
19/12 a 31/12
42,50 euros

MÉDIA/BAIXA

11/4 a 30/5
26/9 a 10/10
42,50 euros

MÉDIA

30/5 a 27/6
12/9 a 26/9
47,50 euros

MÉDIA/ALTA

27/6 a 11/7
29/8 a 12/9
70,00 euros

ALTA

11/7 a 29/8

88,00 euros

ÉPOCAS

TABELA DE PREÇOS DOS APARTAMENTOS – 2015

A taxa de inscrição é de 36,00 euros.
Desistências e penalizações: até 30 dias de entrada, 50% do custo total do aluguer; até 15 dias, 100% do custo total do aluguer.
Promoção especial: de 11 de Abril a 30 de Maio e de 19 de Setembro a 10 de Outubro, alugue por 7 noites e pague só 6, em 
todos os apartamentos.
Nos períodos entre 28 de Março e 26 de Setembro, o aluguer será feito somente à semana, com início ao sábado.

CABANAS DE TAVIRA, 
Pedras da Rainha

CABANAS DE TAVIRA, 
Golden Clube Cabanas

Características: 

Apartamentos T1, para 4 pessoas, 

equipados com frigorífico, fogão, 

esquentador ou termoacumulador, 

microondas, ar condicionado 

e televisão. Piscina para adultos, 

piscina para crianças e zonas verdes.

Condições: 

A limpeza dos apartamentos é feita 

apenas duas vezes por semana. 

A lavagem da loiça é da 

responsabilidade do utente. 

A mudança de roupa é feita 

semanalmente ou sempre que mude 

o utente. Não são permitidos animais 

nos apartamentos. 

É necessário apresentar credencial 

emitida pelo Grupo Desportivo.

Localização: junto a Cabanas de 
Tavira, frente à reserva natural da ria 
Formosa, próximo da praia de Caba-
nas. A recepção funciona no Aldea-
mento Pedras da Rainha em Cabanas 
24 horas por dia.

Localização: no Parque Natural da 
Ria Formosa, num clube com 1 qui-
lómetro de frente para a ria e o mar.  
A recepção funciona no aldeamento 
24 horas por dia.

Apartamentos

ALBUFEIRA
Areias de S. João – Parque da 
Corcovada

Localização: em Areias de S. João, 
no Parque da Corcovada, próximo 
da praça de touros, a 900 metros da 
praia.
A recepção funciona no Parque da 
Corcovada entre as 9.00h e as 19.00h.

Apartamentos
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Casas do Pátio
Telefone: 96 654 03 30 / 96 848 79 75
Localização: aldeia termal de Caldas da 
Felgueira, no concelho de Nelas
Condições: casas de campo, sob o signo 
dos quatro elementos da natureza: ar, ter-
ra, fogo e água. Wi-fi gratuito, ar condicio-
nado, cozinha equipada, produtos Nuxe. 
A tabela de preços, para sócios do Grupo 
Desportivo, corresponde a um desconto 
de 15% em estada e 10% noutros produ-
tos comercializados pela empresa Casas 
do Pátio, Lda.

Casa Amarela
Telefone: 245 901 250
Localização: Situada na bonita cidade 
de Castelo de Vide, na Praça D. Pedro V.
Condições: Dispõe de quartos e sui-
tes. Serve refeições.
A tabela de preços para sócios do 

Grupo Desportivo corresponde a um 
desconto de, entre 10% a 20% sobre 
o preço de balcão.

Casa de Lamas
Telefone: 253 662 202 / 91 663 54 66
Localização: edifício do século XVII, in-
serido no turismo em espaço rural, locali-
zado em Alvite, Cabeceiras de Basto.
Condições: uma suite, nove quartos 
duplos, todos com casa de banho privati-
va e aquecimento central. Apartamentos 
T1 e T2
A tabela de preços para sócios do Grupo 
Desportivo corresponde a um desconto de 
entre 10% e 20% sobre o preço de balcão.

CASTELO DE VIDE

CALDAS DA FELGUEIRA – 
NELAS

CABECEIRAS DE BASTO 

Quinta da Seara
Telefone: 253 961 284 / 96 869 08 39
Localização: Esposende
Condições: Esta quinta de produção bio-
lógica possui 18ha de área total, e poderá 
encontrar recantos fabulosos e animais. 
Dispõe de apartamentos, suites, piscina, 
campo de ténis, miniginásio, e muito mais.
A tabela de preços para sócios do Grupo 
Desportivo corresponde a um desconto 
de 30% sobre o preço de balcão.

ESPOSENDE

Turismo 
rural

Casa da Quintã
Telefone: 255 423 873
Localização: A cerca de 8 km de Ama-
rante – placa giratória a proporcionar a 
descoberta das Terras de Basto, do Mi-
nho e de Trás-os-Montes, com as quais 

faz fronteira – e a 10 km de Marco de 
Canaveses, proporcionando também a 
descoberta do Douro dada a proximida-
de da Régua (30 km), centro económico 
daquela região.
Condições: A tabela de preços para só-
cios do Grupo Desportivo corresponde a 
um desconto de entre 10% e 20% sobre 
o preço de balcão.

FOLHADA
MARCO DE CANAVESES

Hospedaria do Convento
Telefone: 271 311 819
Localização: Próximo de Figueira de 
Castelo Rodrigo, Foz Côa. Seguir pelo 
IP5 em direcção a Vilar Formoso; de-
pois da Guarda sair para Almeida (saída  
n.º 30 da A25).
Condições: Dispõe de dois tipos de 
quartos, os do edifício principal e os do 
edifício da piscina.
A tabela de preços para sócios do Grupo 
Desportivo corresponde a um desconto de, 
entre 10% a 20% sobre o preço de balcão.

FIGUEIRA 
DE CASTELO RODRIGO

Monte da Ameixa Country House
Telefone: 286 010 016
Localização: Monte da Ameixa, Piçar-
ras, 7780-258 Castro Verde. Situado a 6 
km da autoestrada e a 9 km de Castro 
Verde, o Monte da Ameixa localiza-se a 
800 m da localidade de Piçarras, com 
uma paisagem deslumbrante sobre as 
planícies alentejanas.
Condições: A tabela de preços, para só-
cios do Grupo Desportivo, corresponde 
a um desconto de 10% no alojamento 

e 50% na cama extra. A casa possui 5 
quartos duplos e um apartamento com 
2 quartos. Em todas as habitações pode 
ser colocada uma cama extra. O apar-
tamento está totalmente equipado com 
electrodomésticos e loiças.

CASTRO VERDE – PIÇARRAS
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Quintal de Além do Ribeiro
Telefone: 239 996 480
Localização: Situado a 25 km de Coim-
bra e a 2 km da Lousã. Inserido numa 
típica aldeia beirã que proporciona o 
contacto e a comunhão com a natureza. 
Perto do rio Ceira. 
Condições: Dispõe de quartos com áre-
as generosas e duas suites completas.
A tabela de preços para sócios do 
Grupo Desportivo corresponde a um 
desconto de entre 10% e 20% sobre o 
preço de balcão.

LOUSÃ

Turismo rural

Telefone: 91 839 16 48
Localização: a Casa de Chandezil está 
situada a cerca de 3km de Ponte de Lima, 
em Santa Comba.
Condições: possui estacionamento den-
tro da propriedade, cada espaço tem ca-
pacidade para 4 (quatro) pessoas e possi-
bilidade de uma cama extra, aquecimento 
central, televisão, chaleira, chá, secador 
de cabelo, 1 berço, 1 cadeira da papa até 
15kg e 1 banheira de bebé (requer reser-
va). O preço inclui o pequeno-almoço.  
A tabela de preços para sócios do Grupo 
Desportivo corresponde a um desconto de 
10% sobre o preço de balcão.

PONTE DE LIMA
Casa de Chandezil

SEIA – CARRAGOZELA
Refúgio de Corisco

Telefone: 269 900 040 / 92 758 64 84
Localização: situada a cerca de 120 km
de Lisboa, em vale das Éguas e a 10 
minutos de 20 maravilhosas praias
Condições: dispõe de 10 quartos du-
plos e uma casa de campo T2 decora-
dos com todo o gosto e requinte
Serviço de padel, ténis, circuito de fit-
ness, bicicletas, kart cross e piscina ex-
terior.
A tabela de preços para sócios do Grupo 
Desportivo corresponde a um desconto 
de 15% sobre o preço de balcão.

SANTIAGO DO CACÉM
Monte Xisto Hotel Rural****

Casal da Batoca
Telefone: 91 663 54 66
Localização: Situada em Entre Douro 
e Minho, em Medelo, na linda região 
de Fafe, inserida no turismo em espa-
ço rural.
Condições: A casa principal tem dois 
quartos, enquanto o antigo palheiro 
tem três quartos duplos, todos com 
casa de banho privativa e aquecimen-
to central. Dispõe de apartamentos T2 
e T3.
A tabela de preços para sócios do 
Grupo Desportivo corresponde a um 
desconto de entre 10% e 20% sobre o 
preço de balcão.

MEDELO – FAFE

Telefone: 272 654 008 / 96 443 74 01
Localização: Situado entre Lousã e 
Castelo Branco, próximo de Estreito, em 
S. Torcato Moradal, concelho de Oleiros.
Condições: Dispõe de cinco quartos in-
dependentes, todos com casa de banho 
completa, aquecimento central e televi-
são. Estacionamento, jardim e piscina 
de água salgada.
A tabela de preços para sócios do Grupo 
Desportivo corresponde a um desconto 
de entre 10% e 20% sobre o preço de 
balcão.

OLEIROS
S. Torcato Moradal

Telefone: 266 847 319
Localização: A herdade fica a 6 km da 
saída de Montemor-o-Novo, na auto-estra-
da Lisboa-Elvas e a 3 km daquela cidade, 
na EN 114, a caminho de Santarém.
Condições: Possui unidade principal e 
casinhas rurais com preços diferenciados.
A tabela de preços para sócios do Grupo 
Desportivo corresponde a um desconto de 
entre 10% e 20% sobre o preço de balcão.

MONTEMOR-O-NOVO
Herdade do Barrocal de Baixo

Telefone: 91 997 27 17
Localização: Rua do Corisco, nº 6 
Carragozela, 6270-031 Carragozela.

Coordenadas: Latitude: 40°24’38.85”N 
Longitude: 7°45’48.78”W
Condições: A tabela de preços, para 
sócios do Grupo Desportivo, corres-
ponde a um desconto de 20% sobre 
a tabela em geral.
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Quinta dos Junqueiros
Telefone: 21 928 02 56
Localização: A Quinta dos Junqueiros 
situa-se entre Cascais e Colares, na 
Azóia, muito próximo do cabo da Roca, 
em plena encosta da serra de Sintra.
Condições: Dispõe de casas T1 e T2 
equipadas com aquecimento central, la-
reira e churrasqueiras exteriores. 
A tabela de preços para sócios do Grupo 
Desportivo corresponde a um desconto 
de entre 10% e 20% sobre o preço de 
balcão.

Casa dos Martinhos
Telefone: 253 656 331
Localização: Sair da A3 em Braga e 
seguir em direcção a Chaves; 27 km 
depois (Cerdeirinha), virar à direita em 
direcção à vila de Vieira do Minho, se-
guir as indicações para a aldeia turística 
de Agra e manter essa rota até percorrer 
cerca de 14 km.
Condições: O preço dos quartos inclui 
o pequeno-almoço regional.
A tabela de preços para sócios do Grupo 
Desportivo corresponde a um desconto de, 
entre 10% a 20% sobre o preço de balcão.

Casa do Tio Tenente
Telefone: 274 685 106 / 91 628 45 13
Localização: próxima da serra Picoto 
Rainho, a 5 min da praia fluvial O Ma-
lhadal
Condições: Seis suites, todas com 
base de duche e zona de vestir. Sala 
de estar, sala de jantar, sala de jogos, 
amplas zonas de lazer, jardim e parque 
de estacionamento privativo.
Os associados do Grupo Desportivo 
dispõem do preço especial de 50 euros 
por suite.

Telefone: 253 668 270 / 93 409 00 77
Localização: Sair da A3 em Braga e 
seguir em direcção a Chaves; 27 km 
depois (Cerdeirinha), virar à direita em 
direcção à vila de Vieira do Minho e se-
guir as indicações da quinta, que se en-
contra logo a 1 km.
Condições: Seis quartos e duas suites, 
todos equipados com aquecimento cen-
tral e casa de banho privativa.
A tabela de preços para sócios do Grupo 
Desportivo corresponde a um desconto de 
entre 10% e 20% sobre o preço de balcão.

SINTRA

VIEIRA DO MINHOSERTÃ – ERMIDA

VIEIRA DO MINHO
Quinta de S. Simão

Telefone: 285 973 218
Localização: Siga pela A2 para o Al-
garve e tome a direcção de Lagos via 
A22. Saia para Aljezur/Sines, na ro-
tunda de Bensafrim e siga pela N120 
em direcção a Aljezur. No cruzamen-
to com a N268 vire para Sagres/ 
/Vila do Bispo. Uma vez na Carrapateira, 
siga as indicações para a Vilarinha. 
Condições: A tabela de preços para só-
cios do Grupo Desportivo corresponde a 
um desconto: de 15% na época alta; 20% 
na época média e 25% na época baixa, 
sobre o preço de balcão.

VILARINHA, BORDEIRA
Monte da Vilarinha

Casa do Alto da Eira
Telefone: 284 412 619 / 96 557 99 18
Localização: Situada em Albergaria dos 
Fusos, no concelho de Cuba, próximo da 
barragem do Alvito.
Condições: Dispõe de quartos com e sem 
casa de banho; serve refeições confeccio-
nadas em forno de lenha.
A tabela de preços para sócios do Grupo 
Desportivo corresponde a um desconto de 
entre 10% e 20% sobre o preço de balcão.

VILA RUIVA – CUBA
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Consulte as nossas 
parcerias em www.gdbpi.pt. 
Temos mais de 800 parceiros.

NOVOS PARCEIROS:

NOTA ÊXITO
Aveiro | Tel.: 234 022 145
Castelo Branco | 
Tel.: 272 325 147
Coimbra | Tel.: 239 168 860
Faro | Tel.: 289 093 808
Lisboa | Tel.: 21 457 42 25
Porto | Tel.: 22 099 47 15

ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS

ASSISTXPERT
Lisboa 
Tel.: 21 824 34 82

BODY SWEET
Santarém
Tel.: 243 095 283

CENTROS ÚNICO
Lisboa
Tel.: 21 822 91 08

DERMOCLYNIC
Lisboa | Tel.: 21 895 72 15
Vila Nova de Gaia |  
Tel.: 22 371 20 76

ALTISECUR
Linda-a-Velha
Tel.: 21 419 57 27

IPNEUS
Lisboa 
Tel.: 21 133 93 83/4

CLUBE DE PADEL
Alcântara
Tel.: 21 096 64 43

LAMBERT CLUBE
Lisboa
Tel.: 93 876 26 86

LOOVERTRIP
Lisboa 
Tel.: 21 040 51 12

CLICKVIAJA
Almancil
Tel.: 289 030 205

INFORMÁTICA

SAÚDE 
E BEM ESTAR

SERVIÇOS 
DOMÉSTICOS

TURISMO 
– HOTELARIA

TURISMO 
– VIAGENS

ARTIGOS 
PARA O LAR

AUTOMÓVEIS

DESPORTO

IT STYLE MAKE UP 
SALDANHA
Lisboa 
Tel.: 21 825 65 57

FUNCTIONAL HEALTH
Oeiras
Tel.: 91 045 42 62

LIVEWELL
Lisboa
Tel.: 21 314 92 27

MACRO NUTRIÇÃO
Oeiras 
Tel.: 96 896 47 34

LUGAR SEGURO
Porto
Tel.: 22 326 76 08

ANA ISABEL MARCOS
Lisboa
Tel.: 91 642 91 51 

DESENTUPEX
São Julião do Tojal
Tel.: 21 931 19 18

BEST WESTERN HOTEL 
RAINHA D. AMÉLIA
Castelo Branco
Tel.: 272 348 800
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DIRECÇÃO REGIONAL SUL
Praça do Município, 31-4.º
1100-365 Lisboa
Tel.: 21 322 67 58 / 21 322 65 52 / 
/ 92 578 47 18
Ext.: 8003670
Fax: 21 342 52 28
Horário: 9.00h-17.00h
De segunda a sexta
E-mail: sul@gdbpi.pt
grupodesportivosul@bancobpi.pt
Cod. CI – 1077

DIRECÇÃO REGIONAL NORTE
Rua de Sá da Bandeira, 70-3.º
4000-427 Porto
Apartado 5414
4023-001 Porto
Tel.: 22 207 53 00 / 91 320 99 95
Ext.: 8008200
Fax: 22 205 22 10
Horário: 8.30h-12.00h e 13.00h-17.30h
De segunda a sexta
E-mail: norte@gdbpi.pt
grupodesportivonorte@bancobpi.pt
Cod. CI – 2039

SITE
www.gdbpi.pt
(disponível na Intranet)
E-mail: gestor@gdbpi.pt

BAR
Praça do Município, 31-2.º
09.00h-11.15h
12.00h-14.15h
15.15h-16.00h

CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA
Rua Almirante Barroso, 32-6.º
(perto do Largo de D. Estefânia)

SALA POLIVALENTE
Praça do Município, 31-1.º
Segunda, quarta e sexta
12.00h-14.00h
Ensaios do Coro
À quinta-feira a partir das 16.00h

ANDEBOL
Teresa Mónica – tel.: 21 723 42 91
teresa.monica.silva@bancobpi.pt
Luís Ângelo – tel.: 21 720 77 88
luis.angelo.silva@bancobpi.pt

ATLETISMO
Miguel Chaves – tel.: 21 318 10 45
miguel.nuno.chaves@bancobpi.pt 
Renato Cruz – tel.: 21 318 11 93
renato.marques.cruz@bancobpi.pt
Fernando Morais – tel.: 21 310 44 26
fernando.morais.santos@bancobpi.pt
António Vaz – tel.: 21 318 15 54
antonio.domingos.vaz@bancobpi.pt
José Caldas – tel.: 22 608 85 44
jose.manuel.caldas@bancobpi.pt
Carlos Ferreira – tel.: 22 207 58 21
carlos.reis.ferreira@bancobpi.pt

BASQUETEBOL
Rafael Franco – tel.: 21 311 10 65
rafael.sousa.franco@bancobpi.pt
Francisco Barata – tel.: 93 640 64 16
fa2barata@gmail.com
Fernando Barrias – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt
Manuel Correia – tel.: 22 607 21 94
manuel.augusto.correia@bancobpi.pt

BIBLIOTECA
João Lopes – tel.: 21 318 10 94
joao.pedro.lopes@bancobpi.pt
João Gouveia – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt

BOWLING
Rui Duque – tel.: 21 310 44 93
rui.carlos.duque@bancobpi.pt
Jorge Teixeira – tel.: 21 350 66 63
jorge.manuel.teixeira@bancobpi.pt
Duarte Cardoso – tel.: 22 543 36 50
antoniodcardoso@gmail.com
José Caldas – tel.: 22 608 85 44
jose.manuel.caldas@bancobpi.pt

CAMINHADAS
Rui Duque – tel.: 21 310 44 93
rui.carlos.duque@bancobpi.pt
Carlos Oliveira – tel.: 21 322 67 56
carlos.manuel.oliveira@gdbpi.pt
José Almeida – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt

CAMPISMO
Jorge Almeida – tel.: 21 322 67 58
grupodesportivosul@bancobpi.pt

CAMPOS DE FÉRIAS
Osvaldo Silva
sul@gdbpi.pt

CICLOTURISMO/BTT
Rafael Franco – tel.: 21 311 10 65
rafael.sousa.franco@bancobpi.pt
Rui Sousa – tel.: 21 310 44 83
Carlos Ferreira – tel.: 22 207 58 21
carlos.reis.ferreira@bancobpi.pt

CONFERÊNCIAS
Virgílio Guimarães – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt

CORO
Jorge Almeida – tel.: 21 322 67 58
jorge.henriques.almeida@bancobpi.pt
Fernando Barrias – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt
Luiz Gonzaga – tel.: 91 320 95 25
norte@gdbpi.pt
Ensaio: quinta-feira às 16.00h na Praça 
do Município, em Lisboa

CURSOS DE FORMAÇÃO
Sandra Nascimento
sandra.reis.nascimento@bancobpi.pt
Pilar Batoréu – tel.: 91 710 94 71
pilarbatoreu@gmail.com
Virgílio Guimarães – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt
José Almeida – tel.: 22 207 53 00
josé.reis.almeida@gmail.com
Victor Camisão – tel.: 22 207 51 51
victor.camisao@gmail.com

DANÇAS DE SALÃO
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08  
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt
Sara Freitas – tel.: 22 607 22 41
sara. maria.freitas@ bancobpi. pt

DANÇAS LATINAS E AFRICANAS
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08  
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt
Sara Freitas – tel.: 22 607 22 41
sara. maria.freitas@ bancobpi. pt

DARDOS
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08  
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt
Augusto Malheiro – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt

DEFESA PESSOAL
Miguel Chaves – tel.: 21 318 10 45
miguel.nuno.chaves@bancobpi.pt
Ana Fortes – tel.:  21 350 54 58
ana.cristina.fortes@bancobpi.pt
Victor Camisão – tel.: 22 207 51 51
victor.camisao@gmail.com

ESPECTÁCULOS
Rui Duque – tel.: 21 310 44 93
rui.carlos.duque@bancobpi.pt
Pilar Batoréu – tel.: 91 710 94 71
pilarbatoreu@gmail.com

ESQUI, SNOWBOARD 
E WAKEBOARD
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt

EXPOSIÇÕES
Sandra Nascimento
sandra.reis.nascimento@bancobpi.pt
Virgílio Guimarães – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt
Augusto Malheiro – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt

FOTOGRAFIA
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt

FUTEBOL
João Lopes – tel.: 21 318 10 94
joao.pedro.lopes@bancobpi.pt
António Amaro – tel.: 21 318 14 78
antonio.manuel.amaro@bancobpi.pt
Duarte Cardoso – tel.: 22 543 36 50
antoniodcardoso@gmail.com
José Caldas – tel.: 22 608 85 44
jose.manuel.caldas@bancobpi.pt
Fernando Barrias – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt

GOLFE
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08 
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt
António Reis – tel.: 96 401 46 24
dragaomatias@gmail.com

HIPISMO
Rui Duque – tel.: 21 310 44 93
rui.carlos.duque@bancobpi.pt

JOGOS DE SALA
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt
Augusto Malheiro – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt

KARTING
Miguel Chaves – tel.: 21 318 10 45
miguel.nuno.chaves@bancobpi.pt
Paulo Santos – tel.: 21 723 44 79
paulo.lourenco.santos@bancobpi.pt
José Caldas – tel.: 22 608 85 44
jose.manuel.caldas@bancobpi.pt

KITESURF
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt
Vítor Jesus – tel.: 21 724 17 60
vitor.manuel.jesus@bancobpi.pt

MERGULHO
Rafael Franco – tel.: 21 311 10 65
rafael.sousa.franco@bancobpi.pt
Carla Siopa – tel.: 21 311 86 72
carla.alexandra.siopa@bancobpi.pt

MOTOTURISMO
Miguel Chaves – tel.: 21 318 10 45
miguel.nuno.chaves@bancobpi.pt
Nuno Barradas – tel.: 217 206 356
nuno.humberto.barradas@bancobpi.pt

NATAÇÃO
Rafael Franco – tel.: 21 311 10 65
rafael.sousa.franco@bancobpi.pt

PADEL
Rafael Franco – tel.: 21 311 10 65
rafael.sousa.franco@bancobpi.pt
Rita Santos – tel.: 21 321 34 81
rita.mata.santos@bancobpi.pt

PAINTBALL
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08 
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt

PÁRA-QUEDISMO/PARAPENTE
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt
                                                                                                     
PARCERIAS
Teresa Mónica – tel.: 21 723 42 91
teresa.monica.silva@bancobpi.pt

PATINAGEM
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt

PEDI-PAPER
Rui Duque – tel.: 21 310 44 93
rui.carlos.duque@bancobpi.pt

PESCA
Joaquim Rubira – tel.: 91 949 36 59
joaquim.rubira@gmail.com
David Franco – tel.: 21 318 13 85
david.jose.franco@bancobpi.pt
Silva Duarte – tel.: 21 316 58 00
jose.antonio.duarte@bancobpi.pt
José Caldas – tel.: 22 608 85 44
jose.manuel.caldas@bancobpi.pt
Fernando Costa – tel.: 22 986 50 60
Miranda Cardoso – tel.: 22 608 84 90
fernando.miranda.cardoso@banco-
bpi.pt

RAFTING E CANOAGEM
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt
Miriam Santos – tel.: 21 272 01 12
miriam.freitas.santos@bancobpi.pt
José Caldas – tel.: 22 608 85 44
jose.manuel.caldas@bancobpi.pt

RALLY-PAPER
Rui Duque – tel.: 21 310 44 93
rui.carlos.duque@bancobpi.pt
João Lopes – tel.: 21 318 10 94
joao.pedro.lopes@bancobpi.pt
Amilcar Ferreira – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt
Victor Camisão – tel.: 22 207 51 51
victor.camisao@gmail.com
Jorge Sousa – tel.: 22 207 52 78
jorge.fernando.sousa@bancobpi.pt
Fernando Barrias – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt

REMO
Rafael Franco – tel.: 21 311 10 65
rafael.sousa.franco@bancobpi.pt

SQUASH
Rafael Franco – tel.: 21 311 10 65
rafael.sousa.franco@bancobpi.pt
José Fernandes – tel.:91 498 76 70

SNOOKER
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt
António Costa – tel.: 93 677 97 31
antonio.jose.costa2@bancobpi.pt
Augusto Malheiro – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt
Fernando Ferreira – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt

SURF
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt
Ricardo Vicente – tel.: 21 321 37 69
ricardo.nuno.vicente@bancobpi.pt

TÉNIS
Rafael Franco – tel.: 21 311 10 65
rafael.sousa.franco@bancobpi.pt
Luís Remédio – tel.: 96 554 40 86
luis.filipe.remedio@bancobpi.pt
José Caldas – tel.: 22 608 85 44
jose.manuel.caldas@bancobpi.pt

TÉNIS DE MESA
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt
Carlos Galvão – tel.: 91 674 53 73

TIRO AOS PRATOS
Joaquim Rubira – tel.: 91 949 36 59
joaquim.rubira@gmail.com
António Costa – tel.: 93 677 97 31
antonio.jose.costa2@bancobpi.pt

TIRO DE PRECISÃO
Joaquim Rubira – tel.: 91 949 36 59
joaquim.rubira@gmail.com
José Andrade – tel.: 96 298 23 87
josé.pedro.andrade@bancobpi.pt

TODO-O-TERRENO
Miguel Chaves – tel.: 21 318 10 45
miguel.nuno.chaves@bancobpi.pt
Garcia Ferreira – tel.: 93 703 29 35
magarciaferreira@clix.pt
José Caldas – tel.: 22 608 85 44
jose.manuel.caldas@bancobpi.pt

VELA
Rafael Franco – tel.: 21 311 10 65
rafael.sousa.franco@bancobpi.pt
João Correia – tel.: 93 743 58 16
joao.luis.correia@bancobpi.pt

VINHOS E SABORES
Pedro Ferreira – tel.: 21 321 37 08
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt

VISITAS GUIADAS E LIVRES
Teresa Mónica – tel.: 21 723 42 91
teresa.monica.silva@bancobpi.pt
Elsa Verdial – tel.: 91 824 84 66
grupodesportivosul@bancobpi.pt
Amilcar Ferreira – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt
Augusto Malheiro – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt

XADREZ
João Lopes – tel.: 21 318 10 94
joao.pedro.lopes@bancobpi.pt
Armando Arranja – tel.: 21 318 10 42
armando.jorge.arranja@bancobpi.pt
José Caldas – tel.: 22 608 85 44
jose.manuel.caldas@bancobpi.pt
Álvaro Brandão – tel.: 22 207 53 00
norte@gdbpi.pt



CONSULTE AS NOSSAS OFERTAS NAS PÁGINAS 61 A 63

PARA MAIS INFORMAÇÃO CONTACTE O GRUPO DESPORTIVO 

www.gdbpi.pt

Oportunidade

7 noites desde 133€

O Grupo Desportivo oferece-lhe 
as melhores vantagens 

ALUGUER DE APARTAMENTOS



O NOSSO PARCEIRO
SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS

PARA TODAS AS

TODAS AS SEMANAS TEMOS 
NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO. 
Visite o nosso site em: www.remax.pt/convictus

Se tem ou conhece alguém que queira COMPRAR, VENDER 
ou ARRENDAR (em qualquer parte do País), contacte-me:

«Para qualquer informação 
de imóvel que encontre no site 
da remax, contacte-me, 
dar-lhe-ei as melhores 
condições.»
«Acredito muito na sorte 
e vejo que quanto mais trabalho, 
mais sorte tenho!»

VANESSA ESPADA
Tlm.: 927 246 077 
Tel.: 217 978 189 
Email: vcespada@remax.pt

Cada agência é de gestão e propriedade independente. AMI: 4719

MAIS DO QUE COMPRAR, VENDER OU ARRENDAR, 
TEMOS O GRANDE OBJECTIVO DE ENCONTRAR SOLUÇÕES 
PARA OS NOSSOS SÓCIOS.
Procure  a Vanessa Espada e saiba como pode receber prémios que podem ir até 3000 euros.

Não tome qualquer decisão enquanto não consultar as condições que o Grupo Desportivo lhe oferece. 
Acredite que vale a pena.
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