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EDITORIAL

De acordo com os Estatutos, o mandato 
da Direcção Nacional é de quatro anos e 
exercido por biénios. O exercício do car-
go de presidente da Direcção Nacional 
caberá, rotativamente, ao presidente da 
Direcção Regional Sul e ao presidente da 
Direcção Regional Norte. A mesma regra 
se aplica aos cargos de secretário e de te-
soureiro. Agora que foi atingido o meio do 
mandato, para o qual fomos eleitos, damos 
cumprimento ao estatuído. 
Assim, quero agradecer aos que agora 
terminam os seus mandatos a excelência 
dos esforços que desenvolveram em prol 
do Grupo Desportivo.

Dado que no primeiro biénio:
–  Honrámos os cargos que desempenhá-

mos, impondo-os ao respeito alheio, 
exercendo-os com dedicação, orgulho e 
dignidade, defendendo a ética e propug-

nando pela honestidade, deveres que 
todos tivemos sempre presentes;

–  Fizemos esforços para nos actualizar-
mos;

–  Fomos capazes de propor novas parce-
rias e de galvanizar sinergias;

–  A carga histórica do Grupo Desportivo 
continuou rica em valores humanos, 
porque ao longo dos anos – através do 
convívio em eventos com componentes 
culturais, recreativas e desportivas – foi 
sendo palco feliz para a criação de fortes 
laços pessoais entre Associados (e, até, 
entre famílias);

–  A riqueza do Grupo Desportivo continuou 
a englobar a pujança das suas duas Di-
recções Regionais e a excelência das 
relações que têm sabido manter.

E porque:
–  Acredito na imaginação, na criatividade e 

na generosidade dos Associados do Gru-
po Desportivo;

–  Entendo que resultados positivos e deci-
sões eficazes só podem surgir se houver 
trabalho afincado, empenho leal e espírito 
de equipa solidário, num clima de diálogo 
e de troca de informações;

–  Desejo o crescimento do Grupo Desporti-
vo para um futuro radioso:

–  O entusiasmo que tenho pelo Grupo Des-
portivo é caloroso e sinto a enorme res-
ponsabilidade de dever ser capaz de hon-
rar o legado dos que me antecederam.

Peço a todos os Associados que partilhem 
as nossas motivações e esperanças para o 
biénio que se avizinha, que serão dois anos 
em que procuraremos dar continuidade ao 
que foi feito, tendo sempre presente o lema 
«cada vez mais um melhor e maior Grupo 
Desportivo».

Motivações e esperanças
Acredito em que a interacção é a chave para a partilha e a aprendizagem, pelo que convido 
os Associados a manterem-se em contacto com o Grupo Desportivo.

João Sampaio
director
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CALENDÁRIO

�

� 12 a 14� �Fim-de-Semana�Branco�em�Sierra�de�Bejar
� 13� �1.º�Surfcasting�BPI�na�Praia�do�Carvalhal/

Comporta�
� 13� �Prova�de�Treino�no�Campo�de�Tiro�de�Pegões��

na�modalidade�de�fosso�universal
� 13� �2.ª�Jornada�do�Campeonato�Distrital��

do�Inatel�de�Basquetebol
� 13� �Visita�guiada�«Madeira�mostra-se��

no�Palácio�da�Ajuda»
� 14� �Dia�de�S.�Valentim
	 14	a	16	 	O	Carnaval	são	3	dias,	no	Hotel	Termas	de	Monção

� 14� �20�km�de�Cascais
� 15	 	Carnaval	no	Búfalo	Grill,	Parque		

das	Nações,	em	Lisboa
� 16� �Terça-Feira�de�Carnaval�
� 20� Visita�ao�Teatro�Nacional�de�São�Carlos
	 20	 Curso	de	Enxertia
� 22� �7.ª�jornada�do�X�Torneio�Interno�de�Futsal
� 25� �3.ª�Jornada�da�Liga�de�Bowling�no�

Funcenter�do�CC�Colombo
� 25� �VI�Torneio�de�Bowling�no�Porto
� 26� �A�Bela�Adormecida,�no�Centro�de�

Congressos�do�Arade,�Portimão
� 27� �A�Bela�Adormecida,�no�Teatro�

Académico�Gil�Vicente,�Coimbra
� 27� �1.ª�Prova�do�Campeonato�Interbancário�

–�SBSI�–�Surfcasting�na�Praia��
do�Carvalhal

� 27� �1.ª�Contagem�do�Campeonato�
Interbancário�(CIT)�no�Campo�de�Tiro�
de�Pegões

� 28� �A�Bela�Adormecida,�no�Centro�Cultural�
e�de�Congressos,�Caldas�da�Rainha

� 01� �Novo�curso�de�shiatsu
	 02	 	A	Bela	Adormecida,	no	Coliseu.	Porto
� 03� �A�Bela�Adormecida,�no�Theatro�Circo,�Braga
� 04� �A�Bela�Adormecida,�no�Teatro�José�Lúcio��

da�Silva,�Leiria
� 05� �A�Bela�Adormecida,�no�CAE�de�Portalegre
	 06	 	Sabores	da	matança	–	Redondo
� 06� �Curso�de�Plantas�Aromáticas,�Medicinais��

e�Condimentares
� 06� �Visita�a�Resende
� 06� �A�Bela�Adormecida,�no�Coliseu�dos�Recreios,�

Lisboa
� 06� �Treino�para�o�Campeonato�Interbancário�–�

SBSI�–�Surfcasting�na�Praia�da�Aberta�Nova
� 06� �Provas�de�Manutenção�no�Campo�de�Tiro��

Os�Rolos�(Moita�–�Barreiro)�
� 08� �Novo�curso�de�shiatsu
	 10	 	IV	Torneio	de	Sueca
� 11� �4.ª�Jornada�da�Liga�de�Bowling�no�Funcenter�

do�CC�Colombo
� 11� �VI�Torneio�de�Bowling�no�Porto
� 13� �Curso�de�Plantas�Aromáticas,�Medicinais��

e�Condimentares
� 13� �2.ª�Contagem�do�Campeonato�Interbancário�

(CIT)�no�Campo�de�Tiro�Os�Rolos�

� 13� �2.ª�Prova�do�Campeonato�Interbancário�–�
SBSI�–�Surfcasting�na�Praia�da�Aberta�Nova�

	 13	a	20	 	Semana	Branca	em	Isola	2000	nos	Alpes	
Franceses

� 14� �«Clínica�de�Ténis»�na�Escola�de�Ténis�José�
Mário�Silva�(Clube�TAP)

� 15� �Novo�curso�de�shiatsu
� 19� �Dia�do�Pai
� 19� �Cármen,�no�CC�Olga�Cadaval,�em�Sintra
� 20� �Visita�guiada�ao�Palácio�Foz,�Igreja�S.�Luís,�

Casa�do�Alentejo�e�Sociedade�de�Geografia
	 20	 	O	Coro	do	Grupo	Desportivo	organiza		

o	XVIII	Encontro	de	Coros	Bancários,		
no	Auditório	de	S.	João	de	Brito,	no	Lumiar

� 20� �1.ª�Contagem�do�Campeonato�Regional�Sul�
no�Campo�de�Tiro�de�Estremoz�nas�Provas�
Oficiais�da�Federação�Portuguesa�de�Tiro�
com�Armas�de�Caça�

	 20	 	Cármen,	no	Coliseu	do	Porto
� 21� �2.ª�Contagem�do�Campeonato�Regional�Sul�

no�Campo�de�Tiro�de�Estremoz�nas�Provas�
Oficiais�da�Federação�Portuguesa��
de�Tiro�com�Armas�de�Caça

� 21� �Cármen,�no�Teatro�Aveirense,�em�Aveiro
� 22� �Novo�curso�de�shiatsu

� 23� �Cármen�no�Teatro�Gil�Vicente,��
em�Coimbra

� 24� �Cármen,�no�Teatro�Circo,�em�Braga
� 25� �Cármen,�no�Teatro�José�Lúcio�da�Silva,�

em�Leiria
� 25� �5.ª�Jornada�da�Liga�de�Bowling��

no�Funcenter�do�CC�Colombo
	 25	 	Visita	ao	Minho
� 26 e 27� �Cármen,�no�Coliseu,�em�Lisboa
� 27� �3.ª�Prova�do�Campeonato�Interbancário�

–�SBSI�–�Surfcasting�na�Praia��
da�Comporta

� 27� �3.ª�Contagem�do�Campeonato�
Regional�Sul�no�Campo�de�Tiro��
de�Leiria�nas�Provas�Oficiais��
da�Federação�Portuguesa�de�Tiro��
com�Armas�de�Caça

� 28� �4.ª�Contagem�do�Campeonato�
Regional�Sul�no�Campo�de�Tiro��
de�Leiria�nas�Provas�Oficiais��
da�Federação�Portuguesa�de�Tiro��
com�Armas�de�Caça

� 28� �Cármen,�no�Cineteatro�Avenida,��
em�Castelo�Branco

� 29� �Novo�curso�de�shiatsu
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il � 10� �1.ª�Prova�do�Campeonato�Interbancário�–�

SBSI�–�Mar�em�Porto�Covo
� 10� �3.ª�Contagem�do�Campeonato�

Interbancário�(CIT)�no�Campo�de�Tiro��
de�Beja�

� 10� �Iniciação�ao�surf
	 15	a	18	 	Fim-de-semana	branco	na	Sierra	Nevada
� 17� �Visita�à�Embaixada�de�França,�à�Igreja��

dos�Remédios,�ao�Palácio�Óbidos�e�à�Igreja�
de�S.�Francisco�de�Paula

� 17� �7.ª�Contagem�do�Campeonato�Regional��
Sul�no�Campo�de�Tiro�de�Évora��
nas�Provas�Oficiais�da�Federação�
Portuguesa�de�Tiro�com�Armas�de�Caça

� 17� �3.ª�Prova�do�Campeonato�Interno��
de�Mar�em�Peniche

	 17	e	18	 	O	Ninho	das	Águias	IV	em	Marvão
� 18� �8.ª�Contagem�do�Campeonato�Regional�

Sul�no�Campo�de�Tiro�de�Évora�
nas�Provas�Oficiais�da�Federação�
Portuguesa�de�Tiro�com�Armas��
de�Caça

� 18	a	25	 	Viagem	à	Turquia
� 22� �7.ª�Jornada�da�Liga�de�Bowling��

no�Funcenter�do�CC�Colombo
� 22� �VI�Torneio�de�Bowling�no�Porto
� 24	a	25	 	Rally-Paper
� 24� �2.ª�Prova�do�Campeonato�

Interbancário�–�SBSI�–�Mar��
em�Peniche

� 24� �4.ª�Contagem�do�Campeonato�
Interbancário�(CIT)�no�Campo�de�Tiro�
de�Pegões

	24	a	03/05	 	Viagem	à	Roménia
� 25� �Dia�da�Liberdade

� 02� �5.ª�Contagem�do�Campeonato�Regional�Sul�
no�Campo�de�Tiro�de�Pegões��
nas�Provas�Oficiais�da�Federação�
Portuguesa�de�Tiro�com�Armas�de�Caça

	 02	a	11	 	Safari	no	Quénia
� 03� �6.ª�Contagem�do�Campeonato�Regional�Sul�

no�Campo�de�Tiro�de�Pegões�nas�Provas�
Oficiais�da�Federação�Portuguesa��
de�Tiro�com�Armas�de�Caça

� 03� �Treino�para�o�Campeonato�Interbancário�–�
SBSI�–�Mar�em�Porto�Covo�

� 05� �Bailando�salsa�e�gingando�kizomba
� 06� �Sexta-Feira�Santa
� 07� �Bailando�salsa�e�gingando�kizomba
� 08� �Páscoa
� 08� �6.ª�Jornada�da�Liga�de�Bowling��

no�Funcenter�do�CC�Colombo
� 08� �VI�Torneio�de�Bowling�no�Porto

� 07 a 09� �1.ª�Contagem�do�Campeonato�de�
Portugal�no�Campo�de�Tiro�de�Ovar�

� 08� �3.ª�Prova�do�Campeonato�Interbancário�–�
SBSI�–�Mar�em�Cascais

	 13	a	16	 	Viagem	a	Munique
� 15� �Treino�para�o�Campeonato�Interbancário�

–�SBSI�–�Rio,�na�Barragem�da�Vigia

 15� �5.ª�Contagem�do�Campeonato�

Interbancário�(CIT)��

no�Campo�de�Tiro�Os�Rolos�

	 15	 	Herdade	do	Esporão	–	Vamos	
descobrir	a	maior	vinha		
da	Península	Ibérica

� 01� �Dia�do�Trabalhador

� 02� �Provas�de�Manutenção�no�Campo��

de�Tiro�Os�Rolos

� 06� �8.ª�Jornada�da�Liga�de�Bowling��

no�Funcenter�do�CC�Colombo

� 06� �VI�Torneio�de�Bowling�no�Porto
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Sem prendas, nem Pai Natal 
Mas com muitos pratos típicos na mesa, o Natal chegou 
mais cedo ao Município... não há desculpa…

Pois é! No dia 16 de Novembro já es-
távamos nós a comemorar o Natal. Ou, 
melhor… a comemorar não será bem o 
caso, mas a preparar diversas receitas 
alusivas ao Natal.
Como não podia deixar de ser, fize-
mos os tradicionais fritos natalícios 
(sonhos, coscorões e as rabanadas), 

o não menos mediático bolo-rei e o 
cabrito com frutos secos, entre muitas 
outras receitas alusivas à data e sempre 
elaboradas com um toque especial do 
chef Paulo.
Com todos estes ensinamentos que 
temos vindo a adquirir ao longo deste 
ano, não há desculpa para que nessa 
noite tão aguardada os doces e os sal-
gados natalícios não fiquem perfeitos.
Por Sandra Nascimento

No mundo do estanho
Mais uma jornada na almirante Barroso

À primeira vista, quem vê uma peça de 
estanho julgará que será uma arte bem 
complicada… mas não é bem assim!
É certo que requer alguma técnica, na-
turalmente, muita paciência e bastante 
atenção aos pormenores, mas é uma 
técnica que facilmente se aprende.
O estanho poderá ser aplicado para 
adornar diversos materiais, como, por 
exemplo, garrafas, molduras, telas, etc.
Para este dia, estava destinado fazermos 
uma escova para a roupa, uma caixinha 
e um colar.
Explicando resumidamente: escolhemos 
o desenho, passamos para papel vegetal 

e transferimos o mesmo para as folhas 
de estanho. Depois, do lado avesso da 
referida folha tivemos de o trabalhar de 
forma a dar-lhe o relevo.
E tivemos tempo para isto tudo? Claro 
que sim. Apesar de nestas ocasiões o 
tempo passar a voar, fizemos todas es-
tas peças.
O bichinho ficou.
Agora é só darmos asas à imaginação.
Por Sandra Nascimento
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O tema era encáustica
Um dia em cheio! Houve até quem pensasse que ia passar roupa a ferro!

Sábado, 10.00h da matina, na Almirante 
Barroso, sete participantes mais a pro-
fessora Dina Gueidão.
Como já foi dito por alguém, a encáusti-
ca é uma técnica de pintura que consiste 
em trabalhar com ceras pigmentadas, 
derretidas e aplicadas em várias super-
fícies ou materiais. Para algumas pes- 
soas, esta técnica não era novidade, mas 
para outras era um verdadeiro ponto de 
interrogação.
Depois de forradas as mesas e de toda 
a gente se instalar, começámos por co-
nhecer os materiais/ferramentas que 
iriam ser usados. As tintas, os pincéis, 
os vernizes, os diluentes e as ceras; uns 
objectos parecidos com secadores de 
cabelo, mas que não o eram, que atin-
gem temperaturas elevadas, utilizados 

também na construção civil, mas neste 
caso são utilizados para derreter e espa-
lhar as ceras.
Por fim foram-nos apresentados uns mi-
niferros de engomar. Surpresa das sur-
presas: houve até quem pensasse que 
ia passar roupa a ferro! Estes minifer-

ros são utilizados para derreter a cera, 
espalhá-la, e com o bico podem fazer-se 
efeitos sobre a cera derretida.
Fizemos “pintura” sobre papel de “foto-
grafia”, em vidro (pratos, cinzeiros, tra-
vessas) e em tela. 
Por Ana Matos

Trilho da Penoita
Às 8.00h em ponto de um dia cinzento, partimos em direc-
ção a vouzela, para o último percurso pedestre da tempo-
rada: o trilho da Penoita.

A chegada ao ponto de partida ocorreu 
dentro do horário previsto, dando-se 
início ao percurso debaixo de chuva, o 
que não impediu a boa-disposição dos 
passeantes.
O percurso mereceu o aplauso de to-
dos (aquele nevoeiro no vale visto do 
alto da montanha!), e não só.
Mas, não há bela sem senão, e se uns 
pecam por falta de “velocidade”, outros 
há que pecam por excesso da mesma, 
e, ultrapassando tudo e todos seguem 

em frente, nem aos sinais ligando, e o 
resultado, tal como esteve à vista, foi 
quase uma hora de espera.
Apesar de tudo, e para final de época, 
foi mais uma boa caminhada dentro de 
um óptimo trilho. Como é hábito, contá-

mos com a prestimosa colaboração de 
uma guia gentilmente cedida pelo Pos-
to de Turismo da Câmara de Vouzela.
Para terminar, e para se manter a linha 
nos valores que apresentavam à par-
tida, houve o costumado almoço no 
Restaurante Quinta da Cavada, que, 
segundo parece, não defraudou as  
expectativas.
Até para o ano, esperando bons trilhos, 
saúde e boa-disposição, para os po-
dermos calcorrear.
Por Antero Duarte
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Restaurar e conservar a História 
com “saber fazer”
Em dezembro visitámos o Museu da Fundação Ricardo Espírito santo, em Lisboa.

O museu tem em exposição permanente 
importantes colecções de azulejos por-
tugueses, mobiliário (do século XVI ao 
século XIX), têxteis (incluindo tapetes de 
Arraiolos dos séculos XVII e XVIII, tapetes 
orientais e colchas), ourivesaria (peças 
representativas do século XV ao século 
XIX), porcelana chinesa, faiança portu-

O banqueiro e coleccionador Ricardo 
do Espírito Santo Silva doou o Palácio 
Azurara e parte da sua colecção privada 
ao Estado Português, e assim nasceu a 
fundação com o seu nome criada como 
museu-escola com a finalidade de prote-
ger as artes decorativas portuguesas e os 
ofícios com elas relacionados.

guesa e pintura, incluindo trabalhos de: 
Gregório Lopes; Bento Coelho da Silvei-
ra; Francisco Vieira, “o Portuense”; Vieira 
Lusitano; Pillement; Noël; Van Loo; Dele-
rive; Dirk Stoop e Quillard, entre outros.
A concepção original da obra de Ricar-
do do Espírito Santo Silva foi bem mais 
longe do que a criação do museu e deve 
considerar-se modelar nos campos edu-
cativo e cultural.
Decisivo para o prestígio que a fundação 
conquistou tem sido o trabalho realizado 
nas oficinas, quer em termos de reprodu-
ção de peças originais e criação de mode-
los próprios, quer no que respeita à conser-
vação e ao restauro do património cultural.
Por António Vale

A “jóia” da arquitectura manuelina 
Em Janeiro visitámos o Mosteiro dos Jerónimos.

O Mosteiro dos Jerónimos é habitual-
mente apontado como a “jóia” da arqui-
tectura manuelina, que integra elemen-
tos arquitectónicos do gótico final e do 
renascimento, associando-lhe uma sim-
bologia régia, cristológica e naturalista, 
que a torna única e digna de admiração.

Desde sempre intimamente ligado à Casa 
Real Portuguesa, o Mosteiro dos Jeróni-
mos, pela força da ordem, pela produção 
intelectual dos seus monges, pelo facto 
de estar inevitavelmente ligado à epopeia 
dos Descobrimentos, inclusivamente pela 
sua localização geográfica, na capital, à 

entrada do porto, é interiorizado como um 
dos símbolos da nação.
O Museu de Marinha encontra-se loca-
lizado nas alas do Mosteiro dos Jeróni-
mos, e graças ao rei D. Luís, o único mo-
narca português que comandou navios, 
nasceu a história deste museu.
As referências ao mosteiro, que foi aco-
lhimento e sepulcro de reis – mais tarde, 
de poetas –, não têm escapado a cronis-
tas, viajantes e artistas, pelo que também 
não nos escapou.
Por António Vale
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Chile e Páscoa
começámos pelo absolutamente impressionante e desoladoramente seco e silencioso 
deserto de atacama, e acabámos na ilha de Páscoa, a que os indígenas chamam Rapa Nui.

Santiago do Chile recebeu-nos com 
céu nublado como que a dizer: não 
fiquem por aqui, vão descobrir tudo o 
que há de maravilhoso neste elegan-
te país. E assim fizemos, começando 
pelo absolutamente impressionante e 
desoladoramente seco e silencioso de-
serto de Atacama, com realce para o 
vale da Lua, o vale da Morte e o Salar. 
Os Gêiseres de Tatio, a 4300m, dese-
jaram-nos boa viagem desde a região 
mais inóspita do mundo para a região 
dos grandes lagos, onde Puerto Varas, 
Frutillar e Peulla nos refrescaram com 
os seus lagos, as baías e as cascatas, 
sempre com os vulcões Osorno e Cal-
buco a vigiar.
Depois de Peulla, a próxima paragem 
neste estreito e longo país foi no famo-
so (pelo menos para nós, os “tugas”) 
estreito de Magalhães, que nos recebeu 
com muito sol e muito frio.
Em Torres del Paine, a majestade das 
torres graníticas, e o deslumbramento 
dos lagos e das quedas de água – e na-
vegar “quase a tocar” no glaciar de Grey 
foi o toque de luxo.

O passeio de barco no fiorde Última Es-
perança levou-nos aos glaciares Balma-
ceda e Serrano. Nada mais irónico do 
que o nome do fiorde, quando sabemos 
que o Balmaceda já está em fase de re-
cuo. Já o glaciar Serrano nos “obrigou” 
a uma bela caminhada para o ver e tirar 
a foto mais chique.
Valparaíso e Viña del Mar valeram pelas 
casas típicas da primeira e pela praia a 
convidar-nos a um mergulho da segun-
da. Mas se não deu para o mergulho, 

deu para visitar A Sebastiana, uma das 
três casas de Pablo Neruda.
E por fim, o lugar mais remoto da terra, 
a ilha de Páscoa, que, para fazer jus à 
sua condição, nos dificultou a chegada 
e nos atrapalhou a saída, sempre com 
a ajuda de El Niño. As crateras dos vul-
cões, os Moai e os Rapa Nui contribuí-
ram para o nosso encantamento.
Os imprevistos, as rasteiras meteoroló-
gicas e o cansaço são passado.
Por Graça Lopes

O Grupo Desportivo estabeleceu uma 

parceria com o CVM – Clube de Vinhos.

Não perca as ofertas de vinhos, 

acessórios e produtos gourmet 

que teremos para si brevemente.

Esteja atento em www.gdbpi.pt



08
vida associativa

Algar do Pena
Para começo do ano nada melhor que uma incursão espeleo-
lógica. vamos “sujar” as botas numa pequena caminhada sub-
terrânea. Leve os seus filhos: eles agradecerão o seu convite.

Como dizia Cícero, «Todas as obras da 
natureza devem ser tidas por boas».
Encontrar-nos-emos na aldeia de Sto. An-
tónio, pelas 9.30h, para uma breve apre-
sentação do parque e da aldeia. Pequeno 
percurso de autocarro até ao vale da Ca-
nada, onde se iniciará o percurso pedestre 
pelos campos de Lapiaz, passando pelo 
Algar do Ladoeiro e pelo Barreiro do Povo. 
Retomamos o autocarro na aldeia de Te-
lhados Grandes em direcção à serra de 
Sto. António, onde almoçaremos.
De tarde, retomaremos a direcção de Te-
lhados Grandes, Curraleira, Pia do Lobo, 
Paiã, Cortiçal, Vale da Trave e Alcanede, 
onde visitaremos o centro de interpretação 
da gruta de Algar do Pena. A gruta de Algar 

do Pena foi descoberta em 1983 durante 
uma operação de extracção de pedra e é 
composta por um poço vertical de 35 me-
tros (algar) que conduz a uma sala gigan-
tesca de 105 mil metros cúbicos. A visita 
inclui um percurso ao longo da gruta.
Por Fátima Vinhas

Realização: 17 de Abril

Inscrição até: 10 de Abril

Ponto de encontro: Parque 

das Nações (na Rotunda da Ford, 

mesmo por baixo da Ponte V. Gama)

Hora: 7.30h

Valor: 25 euros

Sócios, cônjuges e filhos 
a cargo: 22 euros

Valor do transporte: 15 euros

Inscrição inclui: viagem, 

percursos, visita e almoço

Recomendações: calçado 

e vestuário adequado 

Grau de dificuldade: baixo

Este passeio só se realizará 

com um mínimo de 30 pessoas

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte 

o Grupo Desportivo

Magusto na Régua
a tradição mantém a qualidade e… a amizade, 
sempre em contínuo convívio, apimentado 
por uma paisagem deslumbrante, classificada 
como património mundial da Humanidade.

Depois da concentração, em dia cinzen-
to, partimos para uma viagem minucio-
samente organizada para que os impre-
vistos do trânsito não nos causassem 
atraso, o que nos permitiu desfrutar de 
uma paisagem única. Chegamos à Ré-
gua just in time, e ficámos bem insta-
lados no Hotel Régua Douro, com vista 
para o rio que lhe deu o nome.
Depois de apreciarmos o conforto dos 
aposentos, saímos de autocarro, em  

direcção à Quinta de Campanhã.
Fomos recebidos pelos anfitriões, em 
atmosfera acolhedora, com um “vinho 
generoso”, cantares tradicionais da re-
gião e uma visita guiada à adega.
Self-service com pratos típicos da re-
gião, não esquecendo as belas casta-
nhas assadas e a animação, com uma 
banda cujos bons músicos criaram um 
sentido de união do grupo, que embar-
cou como num tradicional “rabelo”, em 

danças e expressões genuínas de di-
versão, num ambiente electrizante.
Regressámos, já no dia seguinte, para 
pernoitar, inspirados pelo tesouro dos 
deuses.
No dia seguinte fizemos uma visita ao 
Museu do Vinho do Porto, e comungá-
mos dos sabores ancestrais, terminan-
do com uma prova numa sala secular 
onde os sentimentos de união, partilha 
e amizade estavam patentes.
A terminar, almoçámos no hotel, sempre 
em contínuo convívio, apimentado por uma 
paisagem deslumbrante, classificada como 
património mundial da Humanidade.
Por Adão Barros



Sabores da matança
6 de Março, no Redondo
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Resende
No âmbito do programa de visitas guia-
das, vamos desta feita até Resende, 
proporcionando um olhar sobre espaços 
sagrados, que se apresentam num con-
texto característico da arte românica do 
Norte de Portugal.
Por Virgílio Guimarães

Realização: 6 de Março

Inscrição até: 25 de Fevereiro

Ponto de encontro: Sete Rios 

(porta principal do Jardim Zoológico)

Hora: 8.30h

Hora prevista da chegada 
a Lisboa: 21.30h

Valor: 30,00 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
27,50 euros

Ficha de inscrição disponível em www.gdbpi.pt 

Para mais informação contacte o Grupo 

Desportivo

Programa
10.00h – Recepção do grupo no Museu 

Municipal de Resende.

10.15h – Lanche-convívio 

(chá, café ou água e as tradicionais 

cavacas de Resende).

10.45h – Visita-guiada ao museu 

(exposições: permanentes 

e temporárias) acompanhada 

por uma técnica que abordará 

a história e os usos e costumes 

do concelho de Resende.

12.00h – Almoço

14.00h – Início da viagem com rumo à 

arte românica no concelho de Resende.

14.30h – Visita guiada à Igreja 

de S. Martinho de Mouros, um dos 

exemplares mais interessantes 

das construções religiosas do românico 

no Norte de Portugal.

15.15h – Visita guiada à Igreja de Barrô. 

16.15h – Visita guiada ao Mosteiro 

de Cárquere.

Realização: 6 de Março 

Inscrição até: 15 de Fevereiro 

Ponto de encontro: Pç. Francisco 

Sá Carneiro (frente ao Café Velásquez)

Hora: 8.00h

Valor: 30 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
25 euros

Inclui: Transporte, almoço e visitas 

ao museu, à Igreja de São Martinho 

de Mouros, à Igreja de Barrô 

e ao Mosteiro de Cárquere

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte 

o Grupo Desportivo 

Depois de um S. Martinho memorável, pela 
qualidade do serviço e do repasto servido 
ao almoço e ao lanche – que mais parecia 
um jantar –, no âmbito da rubrica «Vinhos 
e Sabores», resolvemos voltar aos Terra-
ços do Outeiro, não para ver a matança do 
porco, um costume antigo que se conserva 
ainda em Portugal, mas, sim, para um con-
vívio que junte familiares e amigos, e recrie 
o espírito dos sabores da matança. 
São estes os ingredientes com que que-
remos preservar a tradição, e um dia com 
muita animação e alegria, saboreando da 
gastronomia popular.
Aquilo que pode ser a ementa do almoço: 
pão, manteiga, azeitonas, fígado à Outeiro, 

cabeça de xara, torresmos, pezinhos de 
coentrada, orelha de vinagrete, dois pratos 
típicos da matança, sobremesa, café; para 
o lanche ajantarado: pão, azeitonas, sopa 
do caseiro, carne de porco assada, sobre-
mesas e café, sempre acompanhadas por 
águas, sumos e vinhos da região.
Haverá música para dançar ou simples-
mente ouvir.
Não vamos repetir o Dr. Gentil Martins, 

mas, pela sua saúde, ou um pé de dança, 
ou um passeio pela vila.
Contamos consigo, com os seus amigos, e 
com os outros. Os lugares são limitados. 
Por Rui Simplício
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O Minho 
visitar o Minho é admirar a verdura dos campos, os rios, os castelos e os espigueiros.

Por Augusto Malheiro

Programa
Ponte da Barca
A ponte gótica, obra notável de robustez 

e elegância, que se julga ter sido 

construída no século XV.

Lindoso
Foral concedido a esta povoação, 

por D. Manuel em 1514. O castelo, 

em obras de recuperação, é rodeado 

de quadriláteros de muralha, de 

diferentes épocas: 1555, 1666 e 1720. 

Junto ao castelo, subsiste um conjunto 

de espigueiros dos séculos XVIII e XIX.

Arcos de Valdevez
Vila muito antiga. Foi aí que D. Afonso 

Henriques apareceu documentado 

como rei de Portugal.

Realização: 25 de Março 

Inscrição até: 9 de Março 

Ponto de encontro: Praça General 

Humberto Delgado (frente à câmara)

Hora: 8.30h

Valor: 35 euros

Sócios cônjuges e filhos a cargo: 
25 euros

O pagamento poderá ser efectuado 

em duas mensalidades

Inscrição inclui: almoço e transporte

Inscrição não inclui: tudo o que não 

conste no programa

Ficha de inscrição disponível em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte o Grupo 

Desportivo

O Ninho das Águias IV 

Programa
17 de Abril
07.45h – Embarque na estação 

de Porto-Campanhã

12.02h – Chegada à estação 

de Castelo Vide

Transfer para autocarro para visitar 

Castelo de Vide, o seu centro histórico, 

a judiaria, o castelo e as belíssimas ruas 

floridas. Apreciaremos uma paisagem 

deslumbrante da Ermida de São 

Salvador do Mundo, seguindo para a vila 

de Marvão – «O Ninho de Águias».

Visitaremos o castelo, o museu, as ruas 

encantadoras que conservam toda 

uma atmosfera de lugares míticos. 

Alojamento em Marvão.

18 de Abril
Visita à cidade romana de Ammaia, 

junto a São Salvador de Aramenha, 

para percebermos como foi importante 

a presença romana no nosso país.

Prosseguimos viagem para Vila Velha de 

Ródão. Neste concelho, apreciaremos 

as deslumbrantes Portas do Almourão.

19.30h – Embarque na estação de Vila 

Velha de Ródão

22.52h – Chegada à estação 

de Porto-Campanhã

Realização: 17 e 18 de Abril 

Inscrição até: 28 de Fevereiro 

Ponto de encontro: Estação de Campanhã

Hora: 17.15h

Valor: 200 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
190 euros

Suplemento de quarto individual: 
25 euros

Inscrição inclui: viagem de comboio 

Porto/Entroncamento/Castelo de Vide e 

Vila Velha de Ródão/Entroncamento/Porto

Percurso de autocarro: Castelo 

de Vide/Marvão/Vila Velha de Ródão; 

Alojamento em Marvão; refeições

Não inclui: Tudo o que não conste 

no programa e ainda o lanche livre 

em Vila Velha de Ródão

Ficha de inscrição disponível em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte o Grupo 

Desportivo

No âmbito da rubrica «Gastronomia via 
ferrovia», mais uma iniciativa que preten-

de dar a conhecer Portugal aos associa-
dos do Grupo Desportivo.

Por Virgílio Guimarães
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No âmbito da rubrica «Vinhos e Sabo-
res», propomos uma nova descoberta, 
desta vez no coração do Alentejo.
Em Reguengos de Monsaraz, a Herdade 
do Esporão foi adquirida com o principal 
objectivo de produzir vinhos de grande 
qualidade. Nesta herdade podemos ver 
a Torre do Esporão, símbolo da casa vi-
nícola e uma das mais importantes tor-
res construídas na passagem da Idade 
Média para a Idade Moderna.
Guardámos o melhor para o fim, onde 
vos espera uma prova de vinhos do pro-
dutor.
Tchim! Tchim!
Por Pedro Ferreira

Programa
10.45h – Encontro na Herdade 

do Esporão – Reguengos de Monsaraz

11.00h – Início da visita guiada a: caves, 

adega, linha de enchimento, torre 

e museu

12.40h – Prova de vinhos (o almoço 

opcional inclui uma prova de 3 vinhos)

13.00h – Almoço (opcional) 

15.00h – Regresso

Realização: 15 de Maio

Inscrição até: 23 de Abril

Ponto de encontro: Lisboa 

ou Herdade do Esporão

Hora: 8.30h, na opção de transporte

Valor: 14 euros sem almoço; 

55 euros com almoço

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
7 euros sem almoço; 45 euros com almoço

Valor do transporte 
(mínimo 30 pessoas): 20 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo:  
15 euros

Indicar na ficha de inscrição almoço 

e/ou transporte, caso se aplique

Inscrição inclui: visita guiada a caves, 

adega, linha de enchimento, torre 

e museu, e prova de vinhos

Inscrição não inclui: compras na Loja 

de Vinhos ou provas fora da opção indicada

Ficha de Inscrição disponível em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte o Grupo 

Desportivo

Levadas da Madeira

Programa
20 de Maio – Chegada ao aeroporto 

 e transporte para o hotel. Tarde livre 

para descobrir o Funchal. Jantar no hotel 

e alojamento.

21 de Maio – Pequeno-almoço no hotel 

e saída de dia inteiro para excursão 

às levadas com almoço-piquenique 

incluído. Alojamento.

22 de Maio – Pequeno-almoço no hotel 

e saída de dia inteiro para excursão 

às levadas com almoço-piquenique 

incluído. Alojamento.

23 de Maio –  Pequeno-almoço no hotel 

e saída de dia inteiro para excursão às 

levadas com almoço-piquenique incluído. 

Jantar de despedida em restaurante 

típico incluindo bebidas. Alojamento.

24 de Maio –  Pequeno-almoço no hotel, 

dia livre para afazeres a gosto pessoal 

e transfer de saída em hora a combinar. 

Chegada a Lisboa.

Realização: 20 a 24 de Maio 

Inscrição até: 3 de Maio

Ponto de encontro: Aeroporto de Lisboa

Hora: 6.15h

Valor: 453 euros

Suplemento de quarto individual: 
60 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto combustível 
e segurança: 55 euros

O pagamento poderá ser efectuado 

em até 6 prestações: Fevereiro a Junho (1), 

Abril (2).

As inscrições são limitadas, mas a viagem 

só se realiza se tiver um número mínimo 

de 20 pessoas.

Inscrição inclui: Transporte de e para 

o aeroporto; alojamento em quarto duplo 

em hotel de 4* conforme programa; 

guia local de montanha do 2.º ao 4.º dia; 

transporte dos clientes em autocarro 

privado com motorista, de acordo 

com o programa; jantar de despedida 

em restaurante típico, incluindo bebidas.

Inscrição não inclui: Suplemento de quarto 

individual; bebidas às refeições; taxas. 

Ficha de inscrição disponível em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte o Grupo Desportivo 

A organização técnica da viagem 

é da responsabilidade de Estivaltur – Turismo 

e Viagens, Lda., contribuinte n.º 503 806 668, 

IATA n.º 6421020 4 e alvará n.º 865/97.

A Madeira detém uma fantástica rede 
de veredas e levadas. No total são mais 
de 200 as levadas que atravessam as 
massas basálticas da ilha. Ao calcorrear 

estas obras-primas de esforço humano, 
podemos contemplar uma das maiores 
relíquias da natureza, qualificada pela 
UNESCO como património mundial.

Algumas das plantas que encontramos ao 
longo dos trilhos são endémicas, pois não 
podem ser encontradas no seu estado 
selvagem noutro local do globo.
Cá estamos nós a apresentar um progra-
ma irrecusável.
Por Fátima Vinhas

Herdade 
do Esporão
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Tão perto e tão longe

Neste ano, o rally-paper está, uma vez 
mais, condenado a ser um êxito. Porque 
dizemos isto? Porque sabemos o local, 
conhecemos a equipa de responsáveis e 
temos consciência do enorme empenho 
que o Grupo Desportivo está a emprestar 
a esta iniciativa.

O facto de o rally-paper deste ano aconte-
cer em pleno Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros permite-nos fazer 
justiça ao título desta notícia: tão perto, 
porque é em Rio Maior que começa o 
parque natural; tão longe, porque todos 
os concorrentes estão longe, muito longe 
mesmo de conseguir adivinhar as maravi-
lhas que vão ver.
Será que vamos visitar as grutas, recuar 

175 milhões de anos, ou vamos simples-
mente dar uma voltinha de burro? Ninguém 
sabe… ou antes, quase ninguém sabe.
Não deixe que a inércia e o imobilismo 
se apoderem da sua vida, impedindo que 

um prometedor fim-de-semana se trans-
forme uma vez mais num ruidoso silên-
cio, ou numa desgastante maratona de 
sofá e televisão.
Por Rui Duque

Realização: 24 a 25 de Abril

Inscrição até: 10 Abril

Ponto de encontro: Marinhas do Sal 

(junto à cooperativa) perto de Rio 

Maior

Hora: entre as 9.00h e as 10.00h 

(somos mesmo simpáticos)

Valor: 75 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo 
inscritos até 28 de Fevereiro: 
50 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo 
inscritos até 28 de Março: 65 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo 
inscritos até 10 de Abril: 75 euros

O pagamento pode ser feito em cinco 

vezes: Fevereiro, Março, Abril (2) e Maio

Inscrição inclui: jantar de sábado, 

dormida num conceituado hotel de 4*, 

e entrada em todos os locais que constam 

da prova.

Inscrição não inclui: almoço de sábado

Recomendações: Passe pela 

farmácia e compre três comprimidos 

de inspiração, porque vai precisar 

dela (é verdade que o Grupo 

Desportivo distribui gratuitamente 

xarope, mas para a boa-disposição).

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte 

o Grupo Desportivo 

Quantas vezes votamos numa pessoa por aquilo que ela é, independentemente 
de estar a concorrer pelo partido a, B ou c?
«certamente muitas vezes» – é a resposta de todos.

NãO DEIxE quE A INéRCIA 
E O IMOBILISMO SE APODEREM 
DA SuA VIDA, IMPEDINDO quE uM 
PROMETEDOR FIM-DE-SEMANA 
SE TRANSFORME uMA VEz 
MAIS NuM RuIDOSO SILêNCIO
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Jantar de Natal
decorreu no passado dia 17 de dezembro o tradicional Jantar de Natal do Grupo 
desportivo, mais uma vez realizado no casino de Espinho.

Como dizia um associado: «É essen-
cialmente no Jantar de Natal que en-
contrámos “caras”, que apenas vamos 
revendo, ao longo do ano, através de 
outros colegas.»
Com cerca de três centenas de presen-

ças, o Casino de Espinho foi palco de 
uma festa muito bonita.
A começar tivemos o orfeão do Grupo 
Desportivo, que foi sensacional. Foi bo-
nito de se ver e ouvir. Fomos presente-
ados com cinco músicas, qual delas a 
melhor.
Enquanto comemos uma boa refeição, 
estivemos a presenciar o espectáculo 
do casino com bons dançarinos.
Durante o café tivemos a companhia do 
Sr. Dr. Rui Lélis, que aproveitou para 
desejar a todos um Santo Natal e um 
Feliz Ano de 2010.
A finalizar, inovámos ao proporcionar 
aos presentes um espectáculo de dan-
ças de salão em que brilharam os nos-
sos colegas Sara Freitas e Gabriel Cos-
ta. Depois, como é hábito, os presentes 

saltaram para a pista de dança… e aí é 
que foi dançar até às tantas.
Por João Sampaio

Natal no Porto
a felicidade das crianças enquanto assistiam ao circo 
não nos deixou indiferentes.

Mais uma vez estivemos no Coliseu 
com o circo. 
Como amigos do Coliseu, demos pre-
ferência ao espectáculo com que neste 
ano nos presenteou, e não nos desi-
ludimos: nem nós nem os milhares de 
crianças e adultos que se deliciaram, 
nas duas sessões que faziam parte da 
Festa de Natal do Banco BPI.
Neste ano o espectáculo foi magnífico. Se 
no ano passado houve razões dignas de 
registo, neste ano nada temos a apontar. 
Desde os malabaristas, aos leões-mari-
nhos e aos palhaços, tudo foi muito bom.
A felicidade das crianças enquanto assis-
tiam ao circo não nos deixou indiferentes.
Foi bonito.
Por Reis Almeida

13
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Natal em Lisboa
tenho 6 anos... mas estou cheio de pika para voltar à pista

Definitivamente, os nossos sócios, fa-
miliares e amigos demonstram pelo es-
pectáculo circense um interesse cada 
vez maior.
Mais uma vez fomos para o Cardinali, e 
mais uma vez fomos contemplados com 
um espectáculo singular – com números 
“obrigatórios”, mas também com núme-
ros sempre diferentes. A expressão de 
felicidade das crianças à chegada, como 
que por magia, duplica no momento da 

saída… de tal forma, que isso já nem 
sequer é notícia.
A notícia deste ano não aconteceu à saída, 
mas, sim, em pleno intervalo: como sem-
pre sucede, para além dos ingressos fa-
zemos chegar aos colaboradores do BPI 
algumas senhas que permitem, aos mais 
pequeninos, momentos hilariantes em 
cima da girafa, do leão ou ziguezague-
ando nos carrinhos de choque.
Quando, pela terceira vez, uma criança 
me veio pedir mais senhas para os diver-
timentos, resolvi fazer-me difícil, inven-
tando algumas perguntas de ocasião: se 
ele estava a gostar do circo foi a primei-
ra, e a resposta não trouxe surpresas. 
«Como te chamas?» veio logo a seguir, 
e fiquei a saber que se chamava Tiago.
Quando lhe perguntei quantos anos ti-
nha, recebi a seguinte resposta:
«Tenho 6 anos; mas vais continuar a 
fazer-me perguntas da treta? É que 
estou cheio de pika para voltar à pista 
dos carrinhos de choque – aquilo é bué 
da fixe.»

Não consegui deixar de sorrir, arranquei 
mais 5 ou 6 senhas do bloco, e lá foi o 
Tiago em jeito de corrida direitinho ao 
seu divertimento de eleição.
No próximo ano, seguramente teremos 
encontro marcado para mais circo e mais 
senhas de divertimentos.
Por Rui Duque

Natal nos Açores
… teve lugar na Quinta de santana…

Mais uma quadra natalícia, e, como 
vem sendo hábito, os colaboradores do 
Banco BPI nos Açores organizaram um 
jantar-convívio que incluiu os familia-
res e teve lugar na Quinta de Santana, 
com uma ementa bem elaborada, muita 
animação, com diversas e excelentes 
actuações de karaoke (alguns colegas 

poderão ter passado ao lado de grandes 
carreiras musicais), bem como da sem-
pre mais aguardada e bem-vinda pre-
sença do Pai Natal, que distribuiu pelos 
mais pequenos as prendas do Banco, 
enviadas pelo Grupo Desportivo, que 
igualmente apoiou esta Festa de Natal.
Por João Medeiros
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O Natal fora de Lisboa e Porto
Estivemos presentes no alentejo, no algarve e em setúbal.

O Grupo Desportivo tem procurado fo-
mentar e apoiar a Festa de Natal do BPI, 
levando-a para fora de Lisboa e Porto.
À semelhança do que tem sido efec- 
tuado em anos anteriores, os colabora-
dores do BPI da Região de Évora (DAS4) 
promoveram uma festa muito divertida 
em Estremoz, no passado dia 11 de De-

zembro, com o Pai Natal a distribuir as 
prendas do Banco às crianças. Houve 
também troca de prendas entre os graú-
dos, foram sorteadas algumas lembran-
ças do Grupo Desportivo e houve som 
para animar a festa.
Cada vez mais os colaboradores do Ban-
co BPI e os seus familiares se juntam em 

agradáveis convívios que estimulam o 
espírito da “família” BPI.
No dia 18 de Dezembro, em Sesimbra, 
juntaram-se os colaboradores da Re-
gião de Setúbal (DPEN Sul 2), tendo 
igualmente sido sorteadas pelos parti-
cipantes algumas lembranças do Gru-
po Desportivo.
No Algarve juntaram-se os colaborado-
res das três regiões, num convívio em 
Vilamoura, e também aí o Grupo Despor-
tivo esteve presente, com a oferta de al-
gumas lembranças que foram sorteadas 
pelos participantes.
Por Osvaldo Silva

Ano novo, vida nova
Na Quinta do Geraldino saímos de 2009 para entrar em 2010.

Como de costume, a refeição foi mag-
nífica, e dançámos até às 5 da manhã, 
depois de comermos a tradicional bola 
de carne, as novas minifrancesinhas e 
o afamado caldo-verde.
Foi uma festa para não esquecer: ape-
sar de neste ano sermos menos do 
que em anos anteriores, éramos me-

nos… mas éramos bons.
Com uma festa deste calibre não vale 
a pena procurar outros destinos.
A todos os associados desejamos um 
Bom Ano de 2010, e esperamos voltar 
a encontrá-los na Quinta do Geraldi-
no.
Por Augusto Malheiro

A TODOS OS ASSOCIADOS 
DESEJAMOS uM BOM ANO 
DE 2010, 
E ESPERAMOS VOLTAR 
A ENCONTRÁ-LOS NA quINTA 
DO GERALDINO.
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Orçamento e Plano 
de Actividades para 2010

Em assembleia geral realizada no pas-
sado dia 29 de Outubro de 2009, com a 
seguinte ordem de trabalhos:
– Discutir e deliberar sobre o Orçamento e 
Plano de Actividades para o ano de 2010;
– Outros assuntos de interesse geral, foi 
aprovado o Orçamento e Plano de Activi-
dades para 2010. 
A assembleia geral aconteceu na sede do 
Grupo Desportivo no Porto e contou com 
a presença de cerca de 25 associados.
Por João Sampaio

… como é possível que este tenha sido o meu primeiro réveillon com 
o Grupo desportivo? Perguntou alguém…

Aconteceu uma vez mais

Neste ano resolvemos, uma vez mais, 
fazer o réveillon no Algarve.
Porquê o Algarve?
Porque é lá que estão algumas das praias 
mais bonitas do mundo e arredores.
Porque lá encontramos um riquíssimo 
património etnográfico.
Porque lá conseguimos simultaneamen-
te encontrar o cosmopolita e o rústico, 
facto que nos permite passar e viver 
horas de modo mais agitado ou mais 
sereno.
Porque é lá que acontece o melhor  
clima do País.
Mas muito mais do que praias magnífi-

cas, um clima abençoado, um património 
inigualável e uma agitação saudável, o 
Algarve oferece-nos algo mais valioso: 
a garantia de que um qualquer réveillon 
que o Grupo Desportivo anuncie fica es-
gotado no final da primeira semana. Foi 
o que aconteceu uma vez mais: perante 
a insistência dos muitos sócios que se 
atrasaram um pouco mais, tivemos de 
fazer reservas para outra unidade hote-
leira.
De tal forma se passou, que neste ano 
o Grupo Desportivo teve dois reveillons 
no Algarve, em dois locais distintos, mas 
com a mesma qualidade de sempre.

No final do evento e já em plena viagem 
de regresso, um distinto sócio bateu 
com a mão na testa e exclamou: «Sou 
mesmo idiota. Como é possível que 
este tenha sido o meu primeiro réveillon 
com o Grupo Desportivo?»
Não lhe vamos contar como foi, procure 
um colega que tenha tido o privilégio de 
nos acompanhar.
Se por acaso vier a descobrir quem foi 
o referido sócio, faça-nos o favor de não 
lhe fazer qualquer referência a esta nos-
sa inconfidência. Pergunte-lhe apenas 
se já se inscreveu para o próximo ano.
Por Rui Duque
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

ORDEM DE TRABALHOS

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º dos Estatutos convocam-se os sócios do Grupo Desportivo e Cultural dos Emprega-
dos do Banco BPI para uma Assembleia Geral Ordinária, a realizar nas instalações do Grupo Desportivo, sitas na Praça do Municí-
pio, 31-4.º, na cidade de Lisboa, pelas 21.00 horas do dia 16 de Abril de 2010, com a seguinte

1. Discutir e deliberar sobre o sobre o Relatório e Contas da Direcção, referente ao ano de 2009.
2. Outros assuntos de interesse geral.

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

Nota: Os elementos a discutir na Assembleia Geral – Relatório e Contas da Direcção – encontram-se à disposição dos sócios para 
consulta nas instalações do Grupo Desportivo, sitas na Rua do Bonjardim, 179-3.º, Porto, e na Praça do Município, 31-4.º, Lisboa.

Porto, 16 de Janeiro de 2010

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

(Artur Manuel Oliveira Ribeiro)
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«Para sempre 
e mais um dia»
«No dia 27 de Novembro realizou-se o 
lançamento do livro Para sempre e mais 
um dia, de Laura Costa, no auditório da 
Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Gaia. A apresentação esteve a cargo de 
Diego Lora, editor da obra, e de Esmeral-
da Paupério, amiga da autora, que falou 
entusiasticamente sobre a relação de 

amizade que as une há mais de quarenta 
anos. Durante a cerimónia, uma parte do 
livro foi lida por dez leitores, e foram tam-
bém projectadas fotos da autora e um pe-
queno filme com uma entrevista à própria. 
Houve especial realce para a pessoa do 
Lourenço, um jovem autista a quem Lau-
ra Costa dedica o livro. Em seguida, teve 

lugar a respectiva sessão de autógrafos e 
um salutar convívio entre os presentes.»
Nota: O preço do livro é de €13, e quem 
estiver interessado em adquiri-lo deverá 
contactar a autora através do email (laura.
campos.costa@gmail.com) ou através do 
telefone: 93 281 71 05.
Por João Sampaio

Shiatsu e terapias orientais
Porque nos preocupamos com o seu bem-estar, propomos-lhe que usufrua 
dos benefícios destas terapias.

O Grupo Desportivo estabeleceu com a 
Corpo Zen um protocolo de colaboração, 
disponibilizando aos nossos associados, 
a preços bastante convidativos, sessões 
de shiatsu e outras terapias orientais.
O shiatsu quando combinado com outras 
terapias é usado inclusive para curar 
doenças. Actuando sozinho ajuda a  
levantar o nível de energia do paciente, 
a regular e a fortalecer o funcionamen-

to dos órgãos e a estimular a resistên-
cia às doenças.
Na primeira sessão, o terapeuta Vítor 
Ferreira fará um breve diagnóstico e 
aconselhá-lo-á de acordo com as condi-
ções do corpo.
Os interessados deverão sempre efec-
tuar marcação prévia através da ficha de 
inscrição.
Por Sandra Nascimento

Realização: a partir de 6 de Janeiro

Inscrição até: terças 

e quintas-feiras anteriores às sessões

Ponto de encontro: Salão 

Polivalente do Grupo Desportivo 

Hora: quartas-feiras das 12.00h 

às 15.00h, e sextas-feiras 

das 16.30h às 20.00h

Valor
Sessão de 60 minutos – 40,00 euros

Pack de 6 sessões de 30 minutos – 

90,00 euros

Recomendações: os participantes 

deverão levar vestida roupa 

confortável

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt 

Para mais informação contacte 

o Grupo Desportivo. 

Sessão de 30 minutos – 20,00 euros 

Pack de 6 sessões de 60 minutos – 

210,00 euros

Pack de 6 sessões de 30 minutos – 

105,00 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
sessão de 60 minutos – 35,00 euros

Sessão de 30 minutos – 17,50 euros 

Pack de 6 sessões de 60 minutos – 

180,00 euros
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Madeira mostra-se 
no Palácio da Ajuda
Não vá à Madeira, deixe a Madeira vir 
até si. 
Podia ser este o lema de uma nova 

exposição que abriu na galeria do rei  
D. Luís, no Palácio Nacional da Ajuda, 
dedicada aos tesouros artísticos daque-

la paradisíaca ilha atlântica. O interesse 
não é para menos. Enriquecida, primei-
ro, pela exploração da cana açucareira, 
depois, pelo vinho generoso, que correu 
mundo, a Madeira tornou-se um impor-
tante centro importador de obras de arte 
europeia, sobretudo flamenga, além do 
papel preponderante que teve na defi-
nição das rotas artísticas entre o Velho 
Continente, a América do Sul e a Ásia. 
Obras de escultura e pintura, artes de-
corativas, a evocação do comércio açu-
careiro, o lugar romântico de vilegiatura, 
todo o esplendor do passado da ilha 
estão aqui presentes, num conjunto que 
vale bem a pena conhecer. 
Por António Vale

Realização: 13 de Fevereiro 

Inscrição até: 5 de Fevereiro 

Ponto de encontro: pátio principal 

do Palácio da Ajuda, Lisboa

Hora: 10.00h (1.ª visita) e 15.00h 

(2.ª visita)

Valor: 12 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
8 euros

Inscrições limitadas por ordem de 

inscrição na Secretaria. Grupo máximo: 

20 pessoas, tendo em conta a dimensão 

das salas da exposição 

(galeria de pintura do rei D. Luís).

As desistências que sejam efectuadas 

nos últimos 5 dias da realização 

desta visita guiada serão cobradas 

na totalidade.

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte 

o Grupo Desportivo

Bailando salsa 
e gingando kizomba!

Após o êxito do curso de sevilhanas, e 
reunidas as condições para que o salão 
polivalente do Grupo Desportivo seja um 
autêntico “salão de dança”, vamos lançar 
um curso de salsa e kizomba, para que o 
Verão tenha um “sabor latino”!
São danças divertidas e excelentes para 
garantir a boa forma física. Os movimen-
tos são uma mescla de ritmos afro-ca-
ribenhos, de mambo e rumba cubanos. 
Uma mix para se divertir nas noites ca-
lientes de Verão!
Por Pedro Ferreira

Realização: de 5 e 7 de Abril 

a 28 e 30 de Junho 

Inscrição até: 19 de Março

Ponto de encontro: Salão Polivalente 

do Grupo Desportivo 

Horário: Kizomba – 2.ª feira, 

das 19.45h às 21.00h 

Salsa – 4.ª feira, das 19.45h às 21.00h 

Valor: 90 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
75 euros

Espaço condicionado. Programa 

limitado às primeiras 16 inscrições 

por curso e realizável para um mínimo 

de 12 inscrições. Indicar na ficha 

de inscrição qual o curso pretendido.

O pagamento poderá ser efectuado 

em duas prestações: Abril e Maio.

Recomendações: levar roupa e calçado 

confortáveis

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte 

o Grupo Desportivo
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Aromáticas, medicinais 
e condimentares
1.º dia
–  O que são plantas aromáticas, medici-

nais e condimentares;

–  Apresentação de algumas espécies de 
plantas aromáticas e a sua utilização;

– Identificação no campo;

–  Propagação de algumas espécies – 
Actividade prática.

2.º dia
–  Apresentação de algumas espécies de 

plantas, medicinais e condimentares;
–  Sua utilização na culinária e na saúde;
–  Identificação no campo;
–  Propagação de algumas espécies – 

actividade prática.
–  Sessão de culinária (utilizando algu-

mas das plantas aromáticas) e jantar.
Condições gerais de inscrição – 
desistências
a) Desistência com menos de uma sema-
na (inclusive) de antecedência do início 
do programa – o sócio perde a totalidade 
do valor pago.
b) Desistência com mais de uma semana 
de antecedência do início do programa, 
não é aplicável qualquer penalização.
c) Não haverá lugar à restituição da impor-
tância paga caso haja atraso relativamente 
às horas marcadas para os programas.
Por Sandra Nascimento

Realização: 6 e 13 de Março 

Inscrição até: 17 de Fevereiro 

Ponto de encontro: Escola P. Agrícola 

D. Dinis – Paiã 

Hora: 10.00h às 13.00h e das 14.30h 

às 18.00h (após o jantar)

Valor: 156,00 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
130,40 euros

O pagamento pode ser feito 

em até 3 prestações

Inscrição inclui: material, formadores 

e seguro, jantar e sessão de culinária 

(com alimentos incluídos)

O curso realizar-se-á para um mínimo 

de 15 e máximo de 20 participantes

Recomendações: Os participantes 

deverão levar vestida roupa de trabalho, 

bem como calçado adequado.

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte 

o Grupo Desportivo

Palácio Foz, Igreja de S. Luís, Casa 
do Alentejo e Sociedade de Geografia
Um percurso rico de história e património, 
de luxo, de fé e de ciência.

Do Palácio Foz, talvez a mais esplêndida 
das residências aristocráticas lisboetas 

de Oitocentos, passaremos à Sociedade 
de Geografia, notável testemunho do es-
forço de exploração da África portuguesa 
no século XIX, e dali à Igreja de São Luís, 
templo que desde o século XVII acolhe a 
comunidade francesa na capital. Concluí-
mos, enfim, no ambiente exótico da Casa 
do Alentejo, a lembrar os Anos Loucos, 
quando ali funcionou um dos casinos mais 
(mal) afamados de Lisboa!
Por António Vale

Realização: 20 de Março 

Inscrição até: 12 de Março 

Ponto de encontro: Palácio Foz, 

nos Restauradores, em Lisboa

Hora: 10.00h

Valor: 11 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
8 euros

Inscrições limitadas por ordem 

de inscrição na Secretaria. 

Grupo máximo: 20 pessoas.

As desistências que sejam efectuadas nos 

últimos 5 dias antes da realização desta 

visita guiada serão cobradas na totalidade.

Ficha de inscrição disponível em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte o Grupo 

Desportivo
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O coro vai fazer 30 anos
Tem um ensaio semanal à 3.ª feira, das 17 às 19 horas, aberto a todos os interessados, 
na sala polivalente do Grupo Desportivo, na Praça do Município, em Lisboa. 
Em 20 de Março vai organizar o XVIII Encontro de Coros Bancários no Auditório 
de S. João de Brito, no Lumiar, onde será acompanhado por orquestra.

O Coro BPI está a comemorar 30 anos 
de existência. Iniciou a sua actividade 
em Março de 1979 e nunca interrompeu 
a sua função cultural, pedagógica, re-
creativa e social, sempre sob a égide do 
Grupo Desportivo BPI.
Actualmente é reconhecido pela crítica 
da especialidade como um dos melho-
res coros bancários portugueses, não 

só pela qualidade do seu reportório mas 
também pela interpretação.
Actuou em concertos e encontros de co-
ros em vários locais do País, e na região 
de Lisboa salientam-se actuações no 
Palácio da Independência, no Palácio de 
Queluz, nos teatros Maria Matos e San-
tiago Alquimista, no Museu da Música 
(com obras de Verdi), em casas de cultu-
ra, no Castelo de S. Jorge, em igrejas e 
em auditórios diversos.
O seu reportório é muito diversificado, 
abrangendo em especial a música popular 
portuguesa e também música sacra e mú-
sica profana de várias épocas e autores.
É composto actualmente por cerca de 46 
elementos, fazendo-se acompanhar, em 
algumas obras, por piano, órgão, viola, 
guitarra e percussão. Tem um ensaio 

semanal à 3.ª feira, das 17 às 19 horas, 
aberto a todos os interessados, na sala 

polivalente do Grupo Desportivo, na Pra-
ça do Município, em Lisboa.
Em 20 de Março vai organizar o XVIII En-
contro de Coros Bancários no Auditório 
de S. João de Brito, no Lumiar, onde será 
acompanhado por orquestra.
É dirigido desde 1988 pelo maestro José 
Eugénio Vieira.
Por José Vieira

Orfeão Portuscale
Chegámos ao fim de 2009. Apesar da crise, ainda conseguimos, com a ajuda de todos, 
ir espalhando o nosso encantamento.

Mais um ano que passou e em que mais 
uma vez participámos no Jantar de Natal 
do Grupo Desportivo, o que muito nos 
honrou. Neste ano cantámos cinco músi-
cas, e deu-me a ideia de que estivemos 
melhor que nunca.
Após a festa de aniversário, realizada em 
Murça, estivemos nos 75 anos da Asso-
ciação Nuno Álvares de Campanhã, no  
V Encontro de Coros de Soutelo, no Cen-

tro Democrático d’Instrução Latino Coelho 
e nos 30 anos da Paróquia da Areosa.
O próximo ano vai ser cheio de iniciativas. 
Estamos a programar a nossa actividade, 
e podemos prometer algumas surpresas.
Por fim, os votos de um bom 2010 a to-
dos, e especialmente àqueles que sem-
pre nos acompanham e nos motivam nas 
nossas actuações.
Por Fernando Barnabé

EM 20 dE MArçO VAI OrGANIzAr 
O XVIII ENCONtrO dE COrOS 
BANCárIOS NO AudItórIO 
dE S. JOãO dE BrItO, NO LuMIAr, 
ONdE SErá ACOMPANhAdO 
POr OrquEStrA
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um coro sempre em movimento
A actividade do nosso coro não pára, nem abranda.

Em 28 de Novembro e a seu convite, o 
coro deslocou-se à Paróquia de S. Ju-
lião da Barra, em Oeiras para solenizar a 
missa do primeiro domingo do Advento, 
e no final deu um concerto com peças 
alusivas à quadra natalícia, tendo rece-
bido muitos aplausos e elogios da assis-
tência, que era muita.
Depois, em 8 de Dezembro, foi ao Sa-

mouco, também a convite, colaborar nas 
festas do 90.º aniversário da Sociedade 
Filarmónica Progresso e Sabor Samou-
quense, e do 2.º ano de existência do 
coro da mesma sociedade, tendo tido 
acompanhamento instrumental.
Mais uma vez mereceu o carinho e o 
aplauso do muito público presente.
Por Elsa Verdial

Embaixada de França, 
Igreja dos remédios, 
Palácio óbidos 
(Cruz Vermelha) 
e Igreja de S. Francisco 
de Paula
Fazendo a ligação da cidade quinhentis-
ta à Quinta Real de Alcântara, a Pampu-
lha tornou-se rapidamente uma das mais 
importantes zonas de atracção de casas 

nobres e edifícios religiosos de Lisboa.
Propomo-nos, agora, visitar alguns des-
tes notáveis edifícios, desde o antigo 
paço real de Santos (hoje Embaixada de 
França) a São Francisco de Paula, uma 
desconhecida igreja barroca e de cons-

trução régia que é, apesar disso, dos 
mais significativos testemunhos artísti-
cos da época, construída para albergar 
o túmulo de D. Mariana Vitória, mulher 
de D. José.
Por António Vale

Realização: 17 de Abril

Inscrição até: 9 de Abril 

Ponto de encontro: em frente à Igreja 

de Santos-o-Velho, em Santos, Lisboa

Hora: 10.00h

Valor: 12 euros

últimos 5 dias da realização 

desta visita guiada serão cobradas 

na totalidade.

Ficha de inscrição disponível em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte o Grupo 

Desportivo.

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
9 euros

Inscrições limitadas por ordem 

de inscrição na Secretaria 

Grupo máximo: 30 pessoas

As desistências que sejam efectuadas nos 
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teatro Nacional de São Carlos 

O Teatro Nacional de São Carlos é a 
principal Casa de ópera de Lisboa.
Foi inaugurado em 30 de Julho de 1793 
pela rainha D. Maria I para substituir o 
Teatro Real da Ópera do Tejo, que foi 
destruído no Terramoto de 1755. A inau-
guração ocorreu com a ópera La Balleri-

na Amante, de Domenico Cimarosa.
A construção do teatro, decidida em 
1792, num contexto político de hostil po-
sição às ideias iluministas, só se tornou 
possível justificando-se como fonte de 
receita para uma obra de caridade – a 
Casa Pia, fundada em 1780 pelo inten-
dente Pina Manique.
O teatro foi baptizado com o nome da 
princesa D. Carlota Joaquina de Bourbon 
(infanta de Espanha), que veio a Portu-
gal em 1790 para casar com o futuro rei, 
o príncipe D. João.
O teatro está localizado no centro histó-
rico de Lisboa, na zona do Chiado. No 
mesmo largo, em frente ao teatro, nas-
ceu uma das mais importantes figuras da 
poesia portuguesa, Fernando Pessoa.
Por António Vale

Realização: 21 de Fevereiro

Inscrição até: 12 de Fevereiro 

Ponto de encontro: Teatro Nacional 

de São Carlos, Lisboa

Hora: 10.00h 

Valor: 12 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
9 euros

Inscrições limitadas por ordem 

de inscrição na Secretaria

Grupo máximo: 40 pessoas

As desistências que sejam efectuadas nos 

últimos 5 dias da realização desta visita 

guiada serão cobradas na totalidade.

Ficha de inscrição disponível em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte o Grupo 

Desportivo

Concurso de fotografia 
«desporto/Acção» 
Participe no próximo concurso de fotogra-
fia, dedicado ao tema «Desporto/Acção».
Um bom fotógrafo desportivo consegue 
antever a acção, preparar o ângulo, ajus-
tar a máquina fotográfica, e naquele ins-
tante em que tudo acontece está pronto 
para captar a melhor imagem.
As modalidades desportivas podem ser 
colectivas, duplas ou individuais, com ou 
sem adversário; algumas praticam-se uti-
lizando veículos ou outras máquinas que 
não requerem que se faça esforço, em cujo 

caso são mais importantes a destreza e a 
concentração do que o exercício físico.

Condições do concurso
Poderão ser inscritas até três fotografias 
por associado, a P&B ou a cor, devendo ser 
entregues preferencialmente em formato di-
gital (jpeg) ou em papel fotográfico (forma-
to 10×15), com identificação completa do 
nome e do número do associado, devendo 
ser atribuído um título a cada fotografia.  
O concurso é restrito aos associados.
Os trabalhos poderão ser entregues até ao 
próximo dia 11 de Março, por e-mail, para: 
ajvale@gmail.com (preferencial) ou por 

correio, na Secretaria do GDBPI – Praça 
do Município, n.º 31-4.º, 1100-365 Lisboa 
(Código interno: 1077).
Os casos não previstos pelas Normas 
de Participação serão decididos sobera-
namente pelo júri.
A selecção das fotografias (1.º, 2.º e 3.º 
prémios) será levada a cabo pelo fotó-
grafo profissional Nuno Antunes, sendo 
o resultado divulgado no próximo n.º 23 
da revista Associativo.
Por António Vale



Concurso de 
fotografia «transportes»

Foram recebidas 34 fotografias, sa-
lientando-se algumas com grande 
qualidade e criatividade.
A selecção das fotografias foi feita pelo 
fotógrafo profissional Nuno Antunes 
(www.revelamos.pt).
Deixamos um agradecimento aos par-
ticipantes. Parabéns aos vencedores.
Por António Vale

1.º PRéMIO
Fotografia 
Viagem Protegida
Carla Susana Leal Fonseca 
Soares  
Sócia n.º 8099

2.º PRéMIO
Fotografia 
A Primeira Viagem
Cristina Mestre  
Sócia n.º 4648

3.º PRéMIO
Fotografia 

Metro
Ana Cristina 

Gonçalves 
Sócia n.º 7309

MENçãO HONROSA  
Fotografia
Comboio no tua
Armando Pinheiro Isaac 
Sócio n.º 1838
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MENçãO HONROSA  
Fotografia
Comboio no tua
Armando Pinheiro Isaac 
Sócio n.º 1838
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Teatro Politeama

As situações de equívoco sucedem-se num ritmo 

vertiginoso e hilariante nesta adaptação de La Féria 

Em várias salas do País 

Dia 26 de Fevereiro, no Centro de Congressos 

do Arade, Portimão, às 21.30h. Dia 27 de Fe-

vereiro, no Teatro Académico Gil Vicente, em 

Coimbra, às 21.30h. Dia 28 de Fevereiro, no C. 

Cultural e Congressos das Caldas da Rainha, 

às 17.00h. Dia 2 de Março, no Coliseu do Porto, 

às 21.30h. Dia 3 de Março, no Theatro Circo, 

Ópera Nacional da Moldávia 

Em várias salas do País em Março de 2010. 

Veja o anúncio no verso da capa.

Preços

Lisboa: 1.ª plateia, 35 euros; 2.ª plateia, 30 eu-

ros; balcão central, 27,50 euros

Porto: cadeiras de orquestra, 32,50 euros; 1.ª 

plateia, 27,50 euros; 2.ª plateia, 25 euros; tri-

bunas, 30 euros

Teatro Gil Vicente: 27,50 euros (preço único)

No Chapitô

Cão que morre não ladra – ou será que ladra? 

E os mortos não dançam – ou dançam? 

O último espectáculo da Companhia do Chapitô 

é uma comédia negra que fala de uma famí-

à tradição das melhores comédias portuguesas: a 

rivalidade Porto/Lisboa, a actualidade do nosso 

meio, a dualidade conservadores/liberais, a rivali-

dade dos clubes desportivos, na linha dos filmes 

portugueses dos anos 40, que alcançam ainda hoje 

as maiores audiências nas reposições da televisão.

Interpretação: José Raposo, Carlos Quintas, Rita 

Ribeiro, Joel Branco, Helena Rocha, Hugo Rendas 

entre muitos outros actores, bailarinos e cantores.

Sócios: desconto de 15% para as sessões de ter-

ça a sexta-feira; 10% para as sessões de sábado e 

domingo, contra apresentação do cartão de sócio 

na bilheteira.

Reservas: 21 324 55 15

em Braga, às 21.30h. Dia 4 de Março, no Teatro 

José Lúcio da Silva, em Leiria, às 21.30h. Dia 

5 de Março, no CAE de Portalegre, às 21.30h.  

Dia 6 de Março, no Coliseu dos Recreios, em 

Lisboa, às 21.30h.

Condições para os sócios: desconto de 15%  

sobre o preço de bilheteira.

Os sócios deslocam-se directamente à bilheteira 

da sala onde pretendem assistir ao espectáculo, 

usufruindo do desconto no acto de compra direc-

ta, mediante a apresentação do cartão de sócio.

No Teatro Municipal de S. Luiz apresenta-se 

o Teatro da Cornucópia.

A partir de textos de Aristófanes, A Cidade ofere-

ce um olhar atento, crítico, mas também diverti-

do sobre a forma como vivemos o espaço urbano 

e as suas valências. Ao grupo que regularmente 

trabalha com a Cornucópia – Márcia Breia, Rita 

Durão, Nuno Lopes, para citar alguns –, juntam-se 

também Maria Rueff, Bruno Nogueira e Gonçalo  

Waddington. A encenação é de Luís Miguel Cintra.

Condições para os sócios: 20% de desconto 

mediante a apresentação do cartão de sócio na 

bilheteira.

Restantes teatros: 1.ª plateia, 30 euros; 2.ª 

plateia, 25 euros 

Condições para sócios: 15% de desconto no 

valor dos bilhetes em todas as salas do País. 

Reservas directamente pelo sócio para o e-

mail: maia260@hotmail.com

Levantamento dos bilhetes nas bilheteiras de 

cada teatro contra o pagamento com o des-

conto.

lia que tem um problema bastante sério. É 

uma família que tem uma maneira própria 

e especial de lidar com a perda de um ser 

amado. Uma família despedaçada e partida 

ao meio pela tragédia, mas finalmente reu-

nida…

De quinta-feira a domingo às 22.00h

Sócios: 7,50 euros

Em Cartaz
A GAIOLA DAS LOuCAS

A BELA ADORMECIDA

A CIDADE

CÁRMEN

CãO quE MORRE NãO LADRA
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Ano novo, provas novas
O ano de 2010 prevê-se muito produtivo em atletismo. A nossa equipa aumentou, e a 
sua qualidade é crescente. Deixamos o nosso calendário para que possa organizar-se.

Não deixe de consultar o nosso site, 
onde são publicadas notícias sobre as 
várias provas e onde pode encontrar a 
informação necessária para proceder à 
sua inscrição nas mesmas, bem como in-
formação sobre a prova, nomeadamente 
se tem variante de caminhada.
Junte-se a nós, venha correr ou andar 
connosco!
Resta-nos desejar boa época a todos os 
nossos atletas.
Bons treinos e boas provas.
Por Carla Valadas

Entre os nossos atletas reina um enor-
me espírito de equipa e um entusiasmo 
contagiante.
São muitos os quilómetros percorridos, 
mas ainda há muito para correr ou andar. 
São várias as provas que possuem a va-
riante “míni”, permitindo assim aos atletas 
que percorrem menores distâncias – ou 
até mesmo aos que pretendem iniciar-se 
nesta modalidade – a participação nas 
provas. Não é tarde para o fazer: basta 
começar a treinar e a juntar-se a nós nas 
várias provas previstas que constam do 
nosso calendário de 2010, que apresen-
tamos aqui de modo a poder organizar- 

-se. Como pode verificar, algumas pro-
vas foram substituídas, como são os 
casos da Maratona, Meia-Maratona e 

da Minimaratona de Lisboa, cujas inscri-
ções o Grupo Desportivo neste ano não 
vai efectuar.

Janeiro     

XXIII Meia-Maratona de Ayamonte 

XXI Corrida Fim da Europa  

Fevereiro   

Maratona de Sevilha  

20 km de Cascais   

GP do Atlântico    

Março     

Corrida das Lezírias   

Trilhos do Pastor    

Abril      

28.ª Corrida dos Sinos    

Maratona Carlos Lopes   

Meia-Maratona de Setúbal    

Corrida do Metro       

Maio
Meia-Maratona dos Palácios

Meia-Maratona da Areia

Junho
Corrida do Oriente

Corrida das Fogueiras

Setembro
23.ª edição – 15 km de Benavente

S. João das Lampas

Meia-Maratona de Portugal

Outubro
3.ª Corrida Terras do Grande Lago

GP Amaros Joalheiros

11.ª Meia-Maratona da Moita

Corrida do Tejo

Novembro
Meia-Maratona da Nazaré

Dezembro
Maratona dos Descobrimentos

GP Natal

S. Silvestre

Não deixe de CoNsultAr 
o Nosso site, oNde são 
PubliCAdAs NotíCiAs sobre 
As VáriAs ProVAs e oNde Pode 
eNCoNtrAr A iNformAção 
NeCessáriA PArA ProCeder 
à suA iNsCrição NAs mesmAs
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Queremos ser mais
Atletas de vários pontos do País representam 
o Grupo Desportivo em diversas provas de atletismo.

É com grande satisfação que se regista 
um crescente número de associados que 
querem envergar a camisola do Grupo 
Desportivo BPI.
Vê-se cada vez mais a nossa camisola nas 
provas desportivas, nomeadamente de 
atletismo. É extraordinária a empatia com 
o público assistente, incentivando quem a 
veste. Há quem tenha feito parte do Grupo 

Desportivo que não esquece e mostra von-
tade de regressar ao convívio activo.
Outra nota de entusiasmo é o facto de 
haver atletas do Grupo Desportivo em 
regiões distantes umas das outras, dis-
tâncias que se encurtam ao sentir-se 
maior proximidade através desta activi-
dade pela qual se partilham vivências e 
se projectam realizações.

Como exemplo refere-se Feitosa (Ponte 
de Lima), Caldas das Taipas (Guima-
rães), S. Pedro da Cova (Gondomar), 
Tenente Valadim (Porto) e Serviços 
Centrais (Porto).
As provas são: a Maratona do Porto 
(com atletas de Lisboa); a Volta a Para-
nhos; as provas S. Silvestre de Gaia e do 
Porto, de Ermesinde e de Vila Real, em 
Trás-os-Montes, e a Meia-Maratona Ma-
nuela Machado em Viana do Castelo.
Como diz o ditado, não somos muitos 
(queremos ser mais), mas somos… bons! 
Juntem-se a nós.
Por Carlos ferreira

bilateral de Gala
Terminou da melhor maneira a época do basquetebol 
com a realização do segundo bilateral entre as equipas, 
masculina e feminina, dos grupos desportivos 
do Banco BPI e do Banco de Portugal.

Foram dois encontros de fim de época, 
competitivos, sem casos, mas com muita 
motivação e total entrega dos jogadores e 

das jogadoras. As nossas equipas foram 
mais atrevidas e ambiciosas, vencendo 
ambos os jogos por uma margem muito 

reduzida, tais eram a competitividade e a 
vontade de vencer!
O almoço foi realizado na Quinta da Fonte 
Santa, onde estiveram presentes os presi-
dentes dos dois grupos desportivos. Antes 
da degustação e da entrega de lembranças 
a todos os presentes, houve ainda tempo 
para um mergulho na piscina, apesar de  
S. Pedro não ter sido grande amigo.
Foi um dia bem passado, com excelen-
te convívio e uma demonstração de pai-
xão, união e simpatia que o basquetebol 
proporciona não só aos praticantes, mas 
também àqueles que os acompanham, 
sofrem e aturam. A todos os jogadores e 
jogadoras do BPI o nosso obrigado, es-
tendendo o mesmo aos familiares e ami-
gos com quem partilham essa paixão.
Por francisco barata



29
DESPORTO

basquetebol
Tivemos umas merecidas férias, dando descanso 
às tabelas, mas em Outubro regressámos para sacudir 
o pó das bolas e voltar aos treinos!

Iniciámos a época do basquetebol com a 
participação num torneio com a presença 
das quatros melhores equipas do ano an-
terior: Banco BPI, Fidelidade e CGD, para 
além da Simeq, equipa organizadora.
Para início de época e após umas me-
recidas férias desportivas, assistimos a 
jogos equilibrados nos quais o resulta-

do foi uma incerteza até ao apito final. 
A nossa equipa teve um comportamen-
to digno, apesar da ausência de alguns 
jogadores importantes e de não termos 
realizado qualquer treino antes deste 
torneio. O mais importante aqui foram 
a participação e o arranque de mais um 
ano de basquetebol.

Neste ano o basquetebol volta a parti-
cipar nos campeonatos do Inatel, com 
as formações masculina e feminina.  
O campeonato masculino teve início 
no passado dia 4 de Janeiro, num 
novo formato de competição, existindo 
agora 4 séries de 9 equipas, onde os 
quatro primeiros classificados do ano 
passado são cabeças de série. A equi-
pa do Grupo Desportivo BPI é encabe-
ça a série C.
Venham apoiar a nossa equipa, con-
sultem regularmente o site do GD para 
saber onde e quando são os próximos 
jogos. Os treinos realizam-se no pavi-
lhão do CEDAR, às segundas-feiras, 
entre as 21.00h e as 23.00h. Trata-se 
do pavilhão da Universidade Técnica de 
Lisboa, localizado no pólo universitário 
do Alto da Ajuda.
Por Jorge silva

um desafio “do outro mundo” 
«A dureza, as paisagens, o espírito da 
prova e o facto de ser em equipa tornam 
o Geo-Raid uma experiência única» 
em BTT. São palavras do Luís Martins, 
que, em conjunto com o seu colega de 
equipa Abílio Pereira, gostaria de repetir 
este ano com outros associados. Eis o 
relato da sua participação.
O Geo-Raid Series “resumiu-se” a isto: 
6 dias, 543km, 19 124m acumulados de 
subidas, e 46h a pedalar!!!
S. Pedro do Sul: sobe e desce cons-

tante… e terreno difícil. Primeiro dia: 11 
cumes perto dos mil metros. Segundo 
dia: pernas pesadas, e a meio, subi-
da de 15km até aos 1100m. Um single  
track “do outro mundo”.
Serra da Estrela: o melhor sítio onde já 
andei de bicicleta – paisagem deslum-
brante, num serpentear fabuloso por ter-
ra. Duas etapas idênticas, final de 15km 
dos 700m aos 1700m no vale glaciar, 
com 42ºC de temperatura.
Lousã: medo, depois da Estrela há que 

temer. A primeira etapa era uma monta-
nha russa entre os 200m e os 1000m. 
No final fomos brindados com uma 
descida de 15km, média horária próxi-
ma dos 45km/h e velocidade máxima 
atingida de 68km/h. Na segunda etapa, 
“sem saber ler nem escrever”, fomos 
brindados logo no início com uma pa-
rede de 33km. Repito: 33km a subir. Só 
3 horas!!!
Até ao Geo-Raid de 2010…
Por Carlos ferreira
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Ainda não perdeu neste campeonato
De facto, pode considerar-se o “rei dos empates” 
em face dos resultados obtidos nesta época desportiva. 

No entanto, e comparativamente à época 
anterior, desta vez a posição classificativa 
da equipa – que se situa num honroso 7.º 
lugar – contrasta com a do fim da tabela de 
há um ano antes, fruto de 7 empates e 3 vi-
tórias, o que nos dá um total de 16 pontos 
ao fim de 10 jornadas já disputadas.
Tudo isto foi possível pelo querer, pelo em-
penho, e, essencialmente, pelos índices 
físicos que a equipa revela, e que tem tor-

nado possível inverter resultados desfa-
voráveis em vários jogos, o que é visível 
não só pela orientação técnico-táctica do 
treinador António Simões, como também 
pela parte física ministrada pelo prepara-
dor físico Leonardo Fernandes.
Cremos que para o resto da competição, 
a manterem-se a mesma concentração 
e os níveis técnicos e físicos habituais, a 
permanência na 1.ª Divisão da Associa-
ção de Futsal do Porto vai ser assegura-
da muito mais cedo.
Por fernando barrias

Ainda não foi desta…
Quando a idade não perdoa e o rejuve-
nescimento da equipa não é feito como 
se desejaria, devido essencialmente ao 
campo de recrutamento bastante limita-
do, não se pode exigir mais, a não ser o 
empenho, o voluntarismo e o melhor que 
cada um possa dar de si.
De facto, não foi por falta de empenho e 
brio que não se atingiu o objectivo a que 
nos propusemos inicialmente – e que era 
o da reconquista do título de campeões 

regionais da XI edição do Torneio Inter-
bancário de Futsal em Veteranos promo-
vido pelo Sindicato dos Bancários do Nor-
te, título esse perdido há dois anos.
Assim, enquanto o nível etário não se alterar 
para os 35 anos – actualmente é de cerca 
de 40 anos – como há muito pretendemos, 
resta-nos participar e honrar a camisola que 
envergamos pela melhor posição possível, 
e que na presente edição se quedou por 
um 3.º lugar entre 5 equipas participantes.

Mas… para a próxima edição lá estare-
mos…
Por fernando barrias

	 Consulte	as	vantagens
dos	campos parceiros em:

www.gdbpi.pt

■ CityGolf
■ Quinta	do	Fojo
■ Golf	do	Botado
■ RibaGolfe	I
■ RibaGolfe	II
■ Penha	Longa	Mosteiro
■ Penha	Longa	Atlântico
■ Belas	Clube	de	Campo
■ Estoril	Blue	Course
■ Estoril	Championship	Course
■ Clube	de	Campo	da	Aroeira
■ Palheiro	Golf	Madeira	Island
■ Vale	de	Milho	Golf
■ Oceânico	Old	Course

■ Oceânico	Pinhal	Golf	Course
■ Oceânico	Laguna	Golf	Course
■ Oceânico	Millennium	Golf	Course
■ Oceânico	Victoria	Clube	de	Golfe
■ Oceânico	Faldo	Course
■ Oceânico	O’Connor	Course
■ Ocean	Golf	Course
■ Royal	Golf	Course
■ Quinta	de	Cima
■ Quinta	da	Ria
■ Castro	Marim	Atlantic	Course
■ Quinta	do	Vale
■ Quinta	do	Lago	Laranjal
■ Quinta	do	Lago	Norte	e	Sul	
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fechámos com chave de bronze
O Grupo Desportivo BPI terminou a sua participação no torneio Bola de Prata 
da CGD, da melhor forma possível.

Depois de, nas meias-finais, termos 
sofrido um rude golpe – ao sermos 
derrotados pela excelente equipa do 
BCP – os nossos craques conseguiram 
encontrar motivação para vencer a der-
radeira partida que dava acesso aos 
lugares do pódio.
Só precisavam de motivação porque 

todos os restantes atributos desta equi-
pa estavam presentes – capacidade in-
dividual, espírito de entreajuda, querer 
muito, acreditar sempre, abnegação 
sem limites e ainda a enorme classe de 
uns aliada à inteligência e à excelente 
leitura de jogo de outros transforma-
ram esta nossa selecção numa grande 
equipa à qual seria muito difícil os ho-
mens da Uniteam ganharem.
Depois de um jogo muito equilibrado, 
foi necessário recorrer a um prolonga-
mento, com o resultado final a ser-nos 
favorável por 4 bolas a 3.
Não foi por acaso que um número signi-
ficativo de sócios do Grupo Desportivo 
se levantou mais cedo naquele domin-
go e se deslocou ao pavilhão da CGD 
para apoiar os nossos “Guerreiros”.
No início eram 23 as equipas; no final 

só conseguimos ver 2 melhores que 
nós. Pelo meio ficaram 10 jogos, com 7 
vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota 
contra aquela que é, claramente, a me-
lhor equipa do torneio.
Por rui duque

Campeões da 25.ª edição
Querem voltar outra vez ao Torneio Patricius

Neste ano o Torneio Patricius vai ter a 
27.ª edição em local ainda por definir, 
mas que não deverá andar longe do Es-
tádio do Bessa.
Mais uma vez uma equipa do Grupo Des-
portivo quer estar presente neste prestigia-
do torneio. Deve salientar-se que este é o 
torneio amador mais antigo da Europa.
Como devem estar lembrados, foi uma 
equipa do Grupo Desportivo a campeã 
da 25.ª edição, pelo que a sua presença 
é obrigatória.

Assim, com a devida antecedência con-
vidamos os associados – e os familiares 
que estejam interessados em participar 
– a inscrever-se no Grupo Desportivo no 
Porto. Estão previstos treinos de selec-
ção para o próximo mês de Março.
Queremos ver se inscrevemos uma 
equipa em cada escalão: femininos, 
veteranos (+ 35 anos) e jovens até aos 
35 anos.
Verifica-se que inúmeros colegas par-
ticipam neste torneio. Deixamos aqui a 

equipa BSL, que participou na 26.ª edi-
ção e que inclui diversos BPIs.
Por Célio inácio
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No reino encantado dos cavalos…
Aulas de equitação no Grupo Desportivo. A Sofia, o Hiato, a Golden Bianca, 
e a Santa Fé estão à sua espera.

O cavalo (do latim caballo) é um mamífero 
hipomorfo, da ordem dos ungulados, uma 
das sete espécies modernas do género 
Equus, e vem sendo utilizado de diferentes 
formas há milhares de anos: como meio de 
transporte, de tracção, na guerra, no des-
porto e no lazer.
O desafio que lhe lançamos é o de apren-
der a montar estes belos animais.
Provavelmente no início irá sentir-se um 
pouco nervoso, e surgir-lhe-ão questões 
tais como:
– Será que tenho jeito?
– Será que vou cair e magoar-me?

– Será que vou perder o controlo?
A resposta é sempre «não»! O Centro Hípi-
co da Beloura é um dos mais conceituados 

do País, e os seus profissionais, do mais 
competente que existe.
Assim sendo, de terça a sexta-feira no pe-
ríodo compreendido entre as 10.00h e as 
20.00h, todos os nossos sócios que se ins-
crevam nestas aulas usufruem de um des-
conto de 10% sobre a mensalidade.
Na «hora BPI» (sextas-feiras das 19.00h às 
20.00h), se formarmos um grupo de 6 ele-
mentos, todos associados do Grupo Des-
portivo, o desconto chegará aos 30% e com 
oferta da inscrição.
Aventure-se e faça algo de diferente.
A Sofia, o Hiato, a Golden Bianca, e a Santa 
Fé estão à sua espera.
Por sandra Nascimento

Jogos de sala
Bilhar livre, snooker e matraquilhos.

O Grupo Desportivo vai, uma vez mais, 
proporcionar aos seus associados um 
torneio de jogos de sala, nas já habituais 
modalidades de bilhares de snooker e li-
vre, e matraquilhos. Os jogos terão início 
na 2.ª quinzena de Março.
Por Augusto malheiro

Realização: Março e Abril 

Inscrição até: 9 de Março 

Local: Instalações do Grupo 

Desportivo no Porto

Valor: 5,00 euros

Sócios, cônjuges e filhos 
a cargo: 2,50 euros

Ficha de inscrição disponível em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte 

o Grupo Desportivo 

o CeNtro HíPiCo dA belourA 
é um dos mAis CoNCeituAdos 
do PAís, e os seus ProfissioNAis, 
do mAis ComPeteNte Que existe.
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saltar de pára-quedas
No dia 22 de Maio há aventura no Aeródromo de Évora!

Paulo Coelho, no seu livro 11 minutos, 
comparou um salto de pára-quedas 

com… sexo! «Foi como se tivesse subido 
até ao céu e agora descesse lentamente 

para a terra.» É pura adrenalina!
Com o êxito das iniciativas anteriores, o 
Grupo Desportivo volta a lançar um salto 
com condições únicas para quem gosta 
de emoções fortes!
Estabelecemos uma nova parceria, com 
a Skydive Portugal. Podem consultar a 
ficha de parceiro no nosso site, para que 
possam desfrutar da magnífica vista de 
Évora… a 4200 metros de altitude! 
Acreditamos que todos têm a curiosida-
de de experimentar tal sensação!
Junte-se a nós!
Por Pedro ferreira

Realização: 22 de Maio

Inscrição até: 7 de Maio

Ponto de encontro: Lisboa ou Évora

Hora: 8.30h em Lisboa ou 10.00h em Évora

Valor: 180 euros sem filmagem; 

240 euros com filmagem

Sócios, cônjuges e filhos a cargo:
130 euros sem filmagem; 180 euros 

com filmagem

Opção almoço (a indicar na ficha 

de inscrição): 30 euros

Recomendações: Levar roupa confortável

A acção é desaconselhável a pessoas 

com doenças graves dos foros ortopédico, 

respiratório e cardíaco, bem como 

a doentes de glaucoma.

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

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
20 euros

Valor do transporte (mínimo 30 
pessoas): 20 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
15 euros

O pagamento poderá ser efectuado em 

3 (três) mensalidades: Maio, Junho e Julho

Inscrição inclui: Salto tandem 

(acompanhado), seguro desportivo  

e transporte conforme opção.

ii torneio 
de Poker 

texas 
Hold’em

No dia 5 de Março 
voltamos aos bluffs!

Após o êxito do 1.º torneio, com 45 ins-
critos (mas apenas 1 vencedor…), volta-

mos às mesas com um torneio melhorado 
com as sugestões de muitos jogadores!
As regras do jogo estarão disponíveis 
no nosso site (www.gdbpi.pt) no link que 
acompanha a notícia do torneio.
Haverá prémios de participação e pré-
mios para os melhores de cada mesa. 
Ou não... O bluff continua…! Mas prome-
temos que valerá a pena participar.
Por Pedro ferreira

Realização: 5 de Março

Inscrição até: 1 de Março

Ponto de encontro: Praça 

do Município

Hora: das 18.30h às 21.30h

Valor: 10 euros

O torneio é reservado às primeiras 

45 inscrições.

Inscrição não inclui: bebidas 

e snacks disponíveis no bar 

da Sala Polivalente

Ficha de inscrição disponível em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte 

o Grupo Desportivo
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de maré em maré

balanço da pesca em 2009

Terminou mais uma época desportiva de pesca, 
na qual continuámos a perseguir os nossos objectivos – 
pesca e convívio.

Ao pensarmos no que foi a pesca desportiva no ano 
que agora finda, o que nos vem à cabeça são os muitos 
quilómetros percorridos nos areais, as muitas horas à beira 
dos rios ou empoleirados nas falésias da nossa costa.

Acabaram as provas dos campeonatos 
do Sindicato dos Bancários do Norte 
nas categorias de surf casting, rio e 
mar, e ainda os nossos internos de rio 
e de mar.
Nas provas do Sindicato, a nível regio-
nal, que contaram com mais de meia 
centena de pescadores, a nossa parti-
cipação foi bastante positiva. Classifi-
caram-se para a Final Nacional de Mar 
os colegas Fernando Costa e Jorge 

Ir à pesca vai também muito para lá 
da intenção de apanhar alguns peixes.  
É o madrugar e assistir à beleza do dia 
a nascer ou de deslumbrante pôr-do-sol. 
É a calma da margem de um rio ou o ba-
ter das ondas quando o mar se enfurece. 

Couto. Esta prova decorreu em Porto 
Covo.
Nas provas internas de rio e mar par-
ticiparam pela primeira vez os nossos 
colegas do Sindicato do Centro.
Os campeões internos foram:
– Em rio – David Oliveira;
– Em mar – David Oliveira e Mário Santos.
Um aplauso para o nosso campeão ab-
soluto: Jorge Couto.
Por francisco ribeiro

Enfim, são momentos que proporcionam 
a calma e a serenidade necessárias para 
enfrentarmos a agitação do dia-a-dia.
Este foi mais um ano recheado de  
actividade. As modalidades foram para 
todos os gostos, no rio ou no mar, nos 

campeonatos internos ou nos interban-
cários: podemos dizer que estivemos 
em todas, a maior parte das vezes com 
êxito mas também com algumas de-
cepções pelo caminho.
No interno de rio o Duarte levou a melhor 
e venceu destacado; já no interno de mar 
o Artur bisou e venceu pelo segundo ano 
consecutivo.
Nos campeonatos interbancários, a par-
ticipação foi positiva, com um terceiro lu-
gar no regional de mar e um quarto no de 
rio, e com o apuramento da maioria dos 
nossos pescadores para participar nas 
finais nacionais.
Estou certo de que a vontade de todos é 
voltar em 2010 – temos muitas horas de 
pesca e muitos peixes para alimentar à 
nossa espera.
Se queres participar em 2010, contac-
ta-nos.
Por José duarte
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descida do rio tejo
Paisagens naturais com uma pitada de adrenalina!

Imagine-se numa canoa com amigos... 
Do lado direito, as belas margens direi-
tas do Tejo. Do lado esquerdo, as belas 

margens esquerdas do Tejo. No meio… 
águas tranquilas e todos molhados! O 
Grupo Desportivo propõe uma descida 

agradável do rio Tejo, durante cerca de 
12km. Existem 5 rápidos, sendo os mais 
emocionantes o 1.º, em Belver, e o 2.º, no 
açude da Central do Pego. Atreva-se!
Por Pedro ferreira

iii final Nacional 
do interbancário de squash
Numa modalidade nova no Grupo Desportivo, um 
excelente incentivo à participação dos nossos associados

Com a presença de oito jogadores em re-
presentação dos Sindicatos dos Bancários 
do Norte, e do Sul e Ilhas, realizou-se nos 
passados dias 7 e 8 de Novembro, no Curia 
Clube, a final nacional da modalidade.
O nosso colega Jorge Moinhos obteve um 
brilhante 3.º lugar entre 8 finalistas.
O vencedor foi o colega José Fernandes, 

em representação do SBSI, sucedendo a 
Carlos Ré, também do mesmo sindicato. 
A cerimónia de entrega de prémios teve lu-
gar no Curia Palace Hotel, seguida de um 
convívio entre todos os presentes.
A próxima final nacional, em 2010, terá 
lugar no Porto.
Por João sampaio

Programa:
08.30h – Saída de Lisboa

10.30h – Briefing e preparação 

da actividade

11.30h – Início da descida

12.30h – Paragem na praia fluvial 

de Alvega 

13.00h – Continuação da descida 

do rio Tejo

15.00h – Final da descida no Açude 

do Pego e almoço

Realização: 19 de Junho 

Inscrição até: 24 de Maio 

Ponto de encontro: Lisboa 

pessoais e responsabilidade civil.

Inscrição não inclui: fato (extra: 

5 euros), reforço alimentar na praia 

fluvial, a meio da actividade.

Actividade para jovens a partir 

dos 12 anos.

Programa sujeito a cancelamento 

caso não se verifiquem as condições 

climatéricas ideais e ou um número 

mínimo de 15 participantes.

O pagamento poderá ser efectuado 

em duas prestações: Junho e Julho

Ficha de inscrição disponível em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte 

o Grupo Desportivo

ou Barragem de Belver 

Hora: 8.30h com opção transporte 

ou 10.30h na Barragem de Belver

Valor: 35 euros; com almoço (opcional): 

45 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 25 

euros; com almoço (opcional): 35 euros

Valor do transporte (mínimo 30 
pessoas): 20 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 15 

euros

Inscrição inclui: canoa para 2 pessoas, 

pagaia (remo), canoa, colete, transporte, 

monitores, acompanhamento permanente 

da actividade, e seguro de acidentes 
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iniciação ao surf
No dia 10 de Abril há revolução nas ondas! O “escritório” 
é a praia da Rainha – Costa de Caparica.

O surf é um desporto espectacular de 
união entre a natureza e o homem, e tem 
tido um crescimento incrível nos últimos 

anos, estando a aguardar a confirmação 
como desporto oficial para a próxima edi-
ção dos Jogos Olímpicos!

Com a Primavera, o Grupo Desportivo volta 
à praia, desta vez para preparar os futuros 
surfistas da banca portuguesa! O “escritório” 
é a praia da Rainha – Costa de Caparica.
Atreva-se a aparecer para participar neste 
curso que o vai preparar para descer as on-
das de todo o País! Temos um professor de 
surf e ex-campeão nacional à sua espera.
Por Pedro ferreira

Wakeboard no Alentejo
O Grupo Desportivo convida os sócios 
para um dia de esqui aquático e wake-
board, na Barragem da Atabueira, a 19 
km de Montemor-o-Novo, no coração do 

Alto Alentejo. Num ambiente rodeado de 
natureza, esta escola irá proporcionar 
aos sócios do Grupo Desportivo uma 
manhã de actividades. Pode ainda esco-
lher almoçar na zona.
Preparados para o Verão?!
Por Pedro ferreira

Programa:
08.30h – Saída de Lisboa

10.30h – Encontro na Escola de Ski 

e Wakeboard, em Ciborro

10.45h – Explicação das normas 

de segurança 

11.00h – Início das actividades 

aquáticas 

14.00h – Final das actividades 

aquáticas

14.30h – Almoço (opcional)

16.00h – Regresso

Realização: 29 de Maio

Inscrição até: 7 de Maio

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
15 euros

Inscrição inclui: equipamento 

de esqui/wakeboard, monitor, caiaques, 

seguro e transporte.

Programa sujeito a cancelamento 

caso não se verifiquem as condições 

climatéricas ideais e ou um número 

mínimo de 20 participantes.

O pagamento poderá ser efectuado 

em duas prestações: Junho e Julho

Ficha de inscrição disponível em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte 

o Grupo Desportivo

Ponto de encontro: Lisboa ou Escola 

de Ski e Wakeboard, em Ciborro

Hora: 8.30h em Lisboa ou 10.30h 

na escola em Ciborro

Valor: 45 euros. Com almoço (opcional): 

70 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
30 euros. Com almoço (opcional): 42 euros

Crianças até aos 12 anos: almoço 

(opcional): 12 euros

Almoço gratuito para crianças 

até aos 4 anos

Valor do transporte 
(mínimo 30 pessoas): 20 euros

Realização: 10 de Abril a 22 de Maio

Inscrição até: 22 de Março

Ponto de encontro: praia da Rainha 

– Costa de Caparica

Hora: 10.30h 

Valor: 120 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
100 euros (7 aulas, ao sábado)

Inscrição inclui: curso 

de aprendizagem, material necessário 

e seguro desportivo

Recomendações: levar fato de banho, 

chinelos de praia e toalha. Instalações 

com casa de banho

A acção destina-se a participantes com 

mais de 15 anos (inclusive), com um 

mínimo de 8 pessoas e um máximo 

de 30. As aulas têm uma duração 

aproximada de 90 minutos

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação e condições 

para aulas adicionais de surf, 

contacte o Grupo Desportivo
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A odisseia do ténis continua
Terminou o Open da Flor de Laranjeira em 2009, uma vez mais iluminado pelo êxito, 
onde a alegria e a confraternização foram sem dúvida os destaques maiores da edição.

Rei morto, rei posto: em 2010 a odisseia 
do ténis continuará certamente com mais 
e novos intérpretes, embora a música 

seja sempre a mesma, com melhor ou 
pior execução.
O ténis de campo está de parabéns, e prin-
cipalmente todos os que participaram, pois 
desde 2006 temos inovado nos nossos 
torneios, de modo a captar cada vez mais 
participantes e a fidelizar todos aqueles que 
nos têm acompanhado desde então, sem 
nunca descurarmos a vertente competitiva.
Só assim é que tem sido possível evoluir 
na modalidade. A tarefa não tem sido fácil, 
mas o empenho, a dedicação e a paixão 
pela modalidade têm sido o nosso lema, 
para que esta apresente hoje a consistên-
cia necessária para podermos sonhar com 
uma competição cada vez mais séria.

Para o ano, já temos agendadas algumas 
iniciativas para promover a modalidade 
junto dos associados; por isso, não se 
esqueçam de acompanhar as nossas no-
tícias no site do Grupo Desportivo.
Por luís remédio
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Clínica de ténis
Com a Escola de Ténis José Mário Silva e nos courts 
do Clube TAP, na Encarnação.

O Grupo Desportivo, juntamente com a 
Escola de Ténis José Mário Silva, vem 
lançar este desafio aos associados e fa-

miliares, que desconheçam ou não se 
sintam à vontade com a modalidade de 
ténis, para participarem numa clínica a  
realizar no dia 14 de Março (domingo) 
pelas 11.00h, nos courts do Clube TAP, 
no Bairro da Encarnação, onde serão 
abordados alguns dos termos, regras e o 
modo como se deve jogar ténis, sempre 
com a orientação de um conceituado pro-
fessor que fará apresentação prática dos 
assuntos, juntamente com os praticantes.
É a terceira vez que propomos a forma-
ção em ténis para os mais novos e tam-
bém para graúdos, pois nunca é tarde 
para aprender uma nova modalidade.

No final, será realizado um pequeno tor-
neio de miniténis, onde se apurarão os 
melhores alunos ou pelo menos os que 
tem mais “jeito” para a modalidade.
Por luís remédio

Realização: 14 de Março

Inscrição até: 8 de Março

Local: Clube TAP – Bairro 

da Encarnação

Hora: 11.00h às 13.00h

Valor: 8 euros

Para sócios, cônjuges e filhos 
a cargo: 5 euros

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação contacte 

o Grupo Desportivo 
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Calendário de Viagens 2010 
O Grupo Desportivo vai organizar, para os associados, as seguintes viagens:

De 13 a 16 de Maio

De 4 a 11 de Julho

De 3 a 10 de Outubro

De 12 a 14 de Fevereiro

De 13 a 20 de Março

De 6 a 13 de Junho

De 27 de Maio a 9 de Junho

De 15 a 18 de Abril

De 24 de Abril a 3 de Maio

De 3 a 6 de Junho

De 2 a 18 de Outubro

De 2 a 11 de Abril

De 18 a 25 de Abril

De 1 a 9 de Dezembro

Munique

A BelA SuÍçA

croáciA e eSlovéniA

FiM-de-SeMAnA BrAnco – 
SierrA de BejAr

SeMAnA BrAncA – iSolA 2000 
(AlpeS FrAnceSeS)

eSpeciAl vienA de áuStriA

GrAnde circuito reino unido 
– inGlAterrA e pAÍS de GAleS

FiM-de-SeMAnA BrAnco – 
SierrA nevAdA

SAFAri no quéniA

roMéniA

coreiA e jApão

turquiA
áFricA do Sul

De 1 a 8 de Outubro

entre o Atlântico 
e o Mediterrâneo

turqueMeniStão, 
uSBequiStão e quirGuiStão
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Semana 
branca

Realização: 13 a 20 de Março

Inscrição até: 8 de Fevereiro

Apartamentos residence pierre 

& vacances les terrasses d'Azur ***

Apartamentos: 2 a 4 pax: 590 euros; 

3 a 5 pax: 591 euros; 4 a 6 pax: 

578 euros; 5 a 7 pax: 572 euros

As crianças até aos 11 anos têm 

uma redução de 21 euros nos preços 

apresentados.

todos os preços indicados são 

por pessoa.

Inscrição inclui: 7 noites 

(só alojamento), 6 dias de forfait, 

voo lisboa-nice com a portugália, 

transporte para a estância, seguro.

Inscrição não inclui: aluguer 

de equipamento e/ou aulas 

(esqui ou snowboard – informação 

no site da estância).

programa sujeito a cancelamento 

caso não se verifiquem as condições 

climatéricas ideais para a prática 

de desportos de neve.

o pagamento poderá ser efectuado 

em até 6 (seis) prestações: Março (1), 

Abril (2), Maio a julho.

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt 

para mais informação contacte 

o Grupo desportivo 

temos disponível o catálogo de neve 

do nosso parceiro SporSki. para recebê-lo, 

contacte o Grupo desportivo 

ou pedro nunes Ferreira.

A organização técnica da viagem 

é da responsabilidade da  Movimento 

viagens – viagens e turismo unipessoal, lda., 

com sede na torre oriente, Avenida do colégio 

Militar, 37-F, 6.º andar, 1500-081 lisboa, 

alvará n.º 1493/2008, contribuinte fiscal 

n.º 508 425 409, matriculada na conservatória 

do registo comercial de lisboa sob 

o n.º 508 425 409.

Após o êxito dos fins-de-semana bran-
cos, em que levámos cerca de 50 pes- 
soas à neve, surgiu a necessidade de 
dar aos sócios escolhas mais prolonga-

das para que o nível possa subir, e os 
preços possam descer!
Esta temporada terá passatempos, 
snow-papers (uma variante de pedi- 
-paper na neve!), oferta de viagens com 
estada e forfait, e descontos aliciantes. 
Desta vez, propomos uma viagem aos 
Alpes Franceses.
Por Pedro Ferreira

Nos Alpes Franceses, 
para os mais exigentes!

aProVeite aS oFertaS 
aliCianteS que o gruPo 

deSPortiVo PreParou 
Para eSta temPorada.

não PerCa a Viagem aoS alPeS 
FranCeSeS, Com inSCrição 

até 8 de FeVereiro
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2 de Abril – Lisboa / Amesterdão / 
Nairóbi
comparência no Aeroporto de lisboa, 

partida em voo KlM para Amesterdão, 

chegada e continuação da viagem 

em voo KlM com destino a nairóbi, 

noite e refeições a bordo.

3 de Abril – Nairóbi 
chegada a nairóbi, uma das mais 

importantes cidades do continente 

africano. Assistência e transfer para 

the Stanley Hotel, ou similar. 

Ao fim da tarde, saída para jantar 

no famoso restaurante carnivore. 

regresso ao hotel e alojamento.

4 de Abril – Nairóbi / Masai Mara
Saída com destino a Masai Mara, 

a continuação do ecossistema do 

Serengueti, em terras quenianas. 

esta é a reserva onde poderá observar 

os cinco grandes da savana: o leão, o 

búfalo, o elefante, o leopardo 

Amboseli está localizado na parte norte 

do monte Kilimanjaro, na fronteira com 

a tanzânia. o safari do dia será… 

o próprio trajecto. pelo final da tarde 

chegada a ol tukai lodge ou similar. 

jantar e alojamento.

8 de Abril  – AmboseliI / Tsavo 
(West) / Taita Hills Game Reserve
partida em direcção a leste, ao tsavo 

national park, um dos maiores 

do quénia. Almoço no Kilaguni lodge, 

após o qual se seguirá um safari 

fotográfico que terminará no lodge 

onde irá pernoitar, o Saltlick 

Game lodge, ou similar. jantar 

e alojamento.

9 de Abril – Taita Hills / Tsavo (East)
Mais um safari fotográfico em taita Hills 

Game Sanctuary, onde almoçaremos. 

durante a tarde, e em safari, fará 

a última ligação entre as zonas oeste 

e este do tsavo national park. 

e o rinoceronte. Almoço. A tarde será 

preenchida em safari. estada no Sarova 

Mara tent camp, ou similar, em regime 

de pensão completa.

5 de Abril – Masai Mara
estada em regime de pensão completa.

o seu dia em safari deverá ser bem 

aproveitado do nascer ao pôr-do-sol, 

fotografando, filmando, observando. 

Safaris durante a manhã e a tarde.

6 de Abril – Masai Mara / Lago 
Nakuru
partida para o parque nacional de lago 

nakuru, famoso sobretudo pelos seus 

flamingos. chegada, distribuição 

de alojamentos e almoço. Safari 

fotográfico durante a tarde. Alojamento 

no Sarova lion Hill lodge, ou similar, 

em regime de pensão completa.

7 de Abril – Lago Nakuru / Amboseli
partida com destino a Amboseli com 

almoço em bolsa de piquenique. 

Safari 
no quénia 

Por Virgílio guimarães

De 2 a 11 de Abril
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chegada ao Aruba lodge ou similar. 

jantar e alojamento.

10 de Abril – Tsavo (East) / Mombaça 
/ Amesterdão / Lisboa 
pela manhã, efectuaremos o último 

safari: a última oportunidade para 

aquela foto ou aquela filmagem. 

Após o almoço, no lodge, início 

da viagem para o aeroporto de Mombaça. 

partida em voo KlM com destino 

a  Amesterdão; noite e refeições a bordo.

11 de Abril – Chegada a Amesterdão 
e continuação para lisboa em voo KlM. 

chegada prevista a lisboa pelas 14.55h.

Realização: 2 a 11 de Abril

Inscrição até: 1 de Março

Ponto de encontro: Aeroporto 

de lisboa

Hora: a indicar

Valor: 2800 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

safaris fotográficos; entradas nos 

parques; uma garrafa de água mineral 

no safari; ivA, taxas hoteleiras, 

taxas de turismo e serviço.

O valor não inclui: obtenção de visto 

para o quénia (uSd 25,00 por pessoa – 

obtido localmente); extras de carácter 

pessoal; qualquer outro serviço não 

especificado no presente programa; 

bebidas durante as refeições.

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt 

para mais informação contacte 

o Grupo desportivo 

A organização técnica da viagem 

é da responsabilidade de viagens tempo – 

operador turístico, lda., matriculada 

na conservatória do registo comercial 

do porto com o n.º 51472 e com o alvará 

n.º 736/94.

Taxas de aeroporto: taxas de 320 

euros já incluídas, passíveis de alteração 

até à data de emissão ou 20 dias antes 

da partida.

os preços podem sofrer alteração 

até à data da viagem, caso se verifiquem 

alterações cambiais significativas 

e/ou aumento de outros custos 

que se repercutam directamente 

na viagem, nomeadamente as entradas 

nos parques nacionais.

o pagamento poderá ser efectuado 

em até 14 (catorze) prestações, 

com início em janeiro, duas em Abril 

e em novembro, e final em dezembro.

O valor inclui: voos KlM de lisboa 

a lisboa, em classe económica; 

acompanhamento do delegado Flash 

viagens, que fala inglês; uso de 

carrinhas de safaris de seis lugares; 

guia/motorista em inglês; estada 

conforme descrito no itinerário; 
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18 de Abril – Lisboa / Istambul 
Formalidades de embarque, 

e partida com destino a istambul 

em voo turkish Airlines. 

chegada, assistência e transfer 

para o hotel previsto. 

19 de Abril – Ancara / Capadócia
Saída para visita à cidade de Ancara, 

da qual salientamos o magnífico 

Museu das civilizações da Anatólia 

e o mausoléu erguido em honra 

de Mustafá Kemal Atatürk, fundador 

da república turca em 1923.

Almoço e continuação em direcção 

à capadócia. jantar e alojamento 

no hotel.

20 de Abril – Capadócia
dia dedicado à descoberta desta 

região, única. destaque para o vale 

de Göreme – com as suas igrejas 

dos séculos X e Xi – para o vale 

vermelho e a aldeia troglodita de 

uçhisar, com visita a uma cidade 

subterrânea. tempo livre nos centros 

centro de poder do império otomano. 

regresso ao hotel. noite livre.

opcionalmente, possibilidade de 

efectuar o programa istambul by night.

25 de Abril – Istambul / Lisboa 
Após o pequeno-almoço, transfer 

para o aeroporto.

Assistência nas formalidades 

de embarque, e saída com destino 

a lisboa, com a companhia aérea 

turkish Airlines. chegada e fim 

da viagem.

Realização: 18 a 25 de Abril

Inscrição até: 31 de Março

Ponto de encontro: Aeroporto 

de lisboa/porto

Hora: a indicar

Valor: 1360 euros

Suplemento de quarto individual: 
160 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto e segurança: 
incluídas 

23 de Abril – Região de Esmirna 
ou Éfeso / Istambul
Após o pequeno-almoço, transfer 

para o aeroporto de esmirna. 

Assistência nas formalidades de 

embarque, e saída para istambul, 

com a companhia aérea turkish 

Airlines. visita panorâmica à cidade. 

Almoço.

visita à cidade, com especial incidência 

para a praça de Sultanahmet. 

continuação para a Mesquita Azul, 

única por ter seis minaretes, e para 

Santa Sofia, considerada a igreja mais 

sagrada de constantinopla. tempo 

livre no labiríntico Grande Bazar para 

passear e fazer compras. noite livre. 

Alojamento no hotel.

24 de Abril – Istambul
partida para o Bazar egípcio, 

também conhecido por Mercado 

das especiarias.

cruzeiro no Bósforo. depois do almoço, 

visita ao palácio de topkapi, antigo 

Inscrição não inclui:
outros serviços não mencionados 

ou que constem como facultativos; 

extras de carácter pessoal, como 

telefonemas, lavandaria, etc; 

bebidas às refeições; suplemento 

e taxas de aeroporto à saída 

do porto; vistos de entrada 

na turquia

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 alvará n.º 388/82.

de artesanato. Almoço. jantar 

e alojamento no hotel.

21 de Abril – Capadócia / Konya / 
Pamukkale
partida para a antiga capital 

do império Seldjucida,  Konya. visita 

a um caravanserail. chegada a Konya 

e visita ao Museu de Mevlana – islâmico 

fundador da ordem Mevlevi. Almoço. 

continuação em direcção a pamukkale, 

que significa “castelo de algodão”. 

no mesmo planalto, situam-se 

as ruínas da necrópole de Hierápolis. 

jantar e alojamento no hotel.

22 de Abril – Pamukkale / Éfeso / 
Região de Esmirna
Saída para éfeso. visita a esta antiga 

cidade, dedicada à deusa Artemisa. 

realce para a Biblioteca de celso, 

o templo de Adriano, o teatro e casa 

de banho pública. continuação 

para visita à casa da virgem Maria. 

Almoço entre as visitas. jantar 

e alojamento no hotel.

o pagamento poderá ser efectuado em 

até 14 (catorze) prestações, com início 

em janeiro, 2 em Abril e em novembro, 

e final em dezembro.

Inscrição inclui:
7 noites de alojamento, conforme 

itinerário, em hotéis de 4**** 

pensão completa durante toda 

a viagem 

voos internacionais + 1 interno 

com turkish Airlines 

visitas incluídas, conforme itinerário 

em anexo

Guia em português durante 

toda a viagem

circuito em autocarro de luxo 

climatizado

entradas em museus e gratificações 

nos hotéis

taxas de aeroporto e combustível

todos os transfers

Seguro de viagem 

Guia de viagem sobre a turquia

vistos e gestão de vistos

turquia
Por rui Simplício

De 18 a 25 de Abril
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18 de Abril – Lisboa / Istambul 
Formalidades de embarque, 

e partida com destino a istambul 

em voo turkish Airlines. 

chegada, assistência e transfer 

para o hotel previsto. 

19 de Abril – Ancara / Capadócia
Saída para visita à cidade de Ancara, 

da qual salientamos o magnífico 

Museu das civilizações da Anatólia 

e o mausoléu erguido em honra 

de Mustafá Kemal Atatürk, fundador 

da república turca em 1923.

Almoço e continuação em direcção 

à capadócia. jantar e alojamento 

no hotel.

20 de Abril – Capadócia
dia dedicado à descoberta desta 

região, única. destaque para o vale 

de Göreme – com as suas igrejas 

dos séculos X e Xi – para o vale 

vermelho e a aldeia troglodita de 

uçhisar, com visita a uma cidade 

subterrânea. tempo livre nos centros 

centro de poder do império otomano. 

regresso ao hotel. noite livre.

opcionalmente, possibilidade de 

efectuar o programa istambul by night.

25 de Abril – Istambul / Lisboa 
Após o pequeno-almoço, transfer 

para o aeroporto.

Assistência nas formalidades 

de embarque, e saída com destino 

a lisboa, com a companhia aérea 

turkish Airlines. chegada e fim 

da viagem.

Realização: 18 a 25 de Abril

Inscrição até: 31 de Março

Ponto de encontro: Aeroporto 

de lisboa/porto

Hora: a indicar

Valor: 1360 euros

Suplemento de quarto individual: 
160 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto e segurança: 
incluídas 

23 de Abril – Região de Esmirna 
ou Éfeso / Istambul
Após o pequeno-almoço, transfer 

para o aeroporto de esmirna. 

Assistência nas formalidades de 

embarque, e saída para istambul, 

com a companhia aérea turkish 

Airlines. visita panorâmica à cidade. 

Almoço.

visita à cidade, com especial incidência 

para a praça de Sultanahmet. 

continuação para a Mesquita Azul, 

única por ter seis minaretes, e para 

Santa Sofia, considerada a igreja mais 

sagrada de constantinopla. tempo 

livre no labiríntico Grande Bazar para 

passear e fazer compras. noite livre. 

Alojamento no hotel.

24 de Abril – Istambul
partida para o Bazar egípcio, 

também conhecido por Mercado 

das especiarias.

cruzeiro no Bósforo. depois do almoço, 

visita ao palácio de topkapi, antigo 

Inscrição não inclui:
outros serviços não mencionados 

ou que constem como facultativos; 

extras de carácter pessoal, como 

telefonemas, lavandaria, etc; 

bebidas às refeições; suplemento 

e taxas de aeroporto à saída 

do porto; vistos de entrada 

na turquia

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 alvará n.º 388/82.

de artesanato. Almoço. jantar 

e alojamento no hotel.

21 de Abril – Capadócia / Konya / 
Pamukkale
partida para a antiga capital 

do império Seldjucida,  Konya. visita 

a um caravanserail. chegada a Konya 

e visita ao Museu de Mevlana – islâmico 

fundador da ordem Mevlevi. Almoço. 

continuação em direcção a pamukkale, 

que significa “castelo de algodão”. 

no mesmo planalto, situam-se 

as ruínas da necrópole de Hierápolis. 

jantar e alojamento no hotel.

22 de Abril – Pamukkale / Éfeso / 
Região de Esmirna
Saída para éfeso. visita a esta antiga 

cidade, dedicada à deusa Artemisa. 

realce para a Biblioteca de celso, 

o templo de Adriano, o teatro e casa 

de banho pública. continuação 

para visita à casa da virgem Maria. 

Almoço entre as visitas. jantar 

e alojamento no hotel.

o pagamento poderá ser efectuado em 

até 14 (catorze) prestações, com início 

em janeiro, 2 em Abril e em novembro, 

e final em dezembro.

Inscrição inclui:
7 noites de alojamento, conforme 

itinerário, em hotéis de 4**** 

pensão completa durante toda 

a viagem 

voos internacionais + 1 interno 

com turkish Airlines 

visitas incluídas, conforme itinerário 

em anexo

Guia em português durante 

toda a viagem

circuito em autocarro de luxo 

climatizado

entradas em museus e gratificações 

nos hotéis

taxas de aeroporto e combustível

todos os transfers

Seguro de viagem 

Guia de viagem sobre a turquia

vistos e gestão de vistos
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Fim-de-semana branco

Programa Abril – Sierra Nevada 
(fim-de-semana prolongado)

Realização: 15 a 18 de Abril

Inscrição até: 22 de Março

Valor: Hotel**** Melia Sol e neve – 

quarto duplo: 297 euros; 

quarto individual: 461 euros 

Crianças até aos 13 anos: 
163 euros

Apartamentos GHM – estúdio 2 pax: 

191 euros; estúdio 3 pax: 175 euros; 

estúdio 4 pax: 162 euros 

todos os preços são por pessoa

Inscrição em hotel inclui: 
3 noites (meia pensão), 3 dias 

de forfait, e seguro

Inscrição em apartamento: 
3 noites (só alojamento), 3 dias de forfait, 

e seguro

Inscrição não inclui: aluguer 

de equipamento e/ou aulas 

(esqui ou snowboard), transporte

o valor do transporte será definido 

em função do n.º de pessoas 

(mínimo de 25 pessoas)

programa sujeito a cancelamento caso não 

se verifiquem as condições climatéricas 

ideais para a prática de desportos de neve.

o pagamento poderá ser efectuado 

em até 4 (quatro) prestações: Abril (2), 

Maio e junho.

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

para mais informação contacte 

o Grupo desportivo

temos também disponível o catálogo 

de neve do nosso parceiro SporSki. 

para recebê-lo, contacte o Grupo 

desportivo ou pedro nunes Ferreira.

A organização técnica da viagem 

é da responsabilidade da  Movimento 

viagens – viagens e turismo unipessoal, 

lda., com sede na torre oriente, Avenida 

do colégio Militar, 37-F, 6.º andar, 

1500-081 lisboa, alvará n.º 1493/2008, 

contribuinte fiscal n.º 508 425 409, 

matriculada na conservatória 

do registo comercial de lisboa

 sob o n.º 508 425 409.

Sierra Nevada é o destino que propo-
mos para o fim-de-semana prolongado 
de Abril.

A temporada esteve e estará cheia de 
surpresas, passatempos, snow-papers 
(uma variante de pedi-paper na neve!), 

oferta de viagens com estada e forfait, e 
descontos aliciantes.
Por Pedro Ferreira

Neve aqui tão perto!

aCeite a ProPoSta 
do gruPo deSPortiVo 
Para o Fim-de-Semana 
Prolongado de abril 
e Vá até à Sierra neVada
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roménia

24 de Abril – Lisboa / Bucareste
Formalidades de embarque, e partida 

com destino a Bucareste. transporte 

para o hotel. jantar de boas-

-vindas num restaurante local com 

espectáculo de folclore tradicional. 

Alojamento.

25 de Abril – Bucareste / Sinaia / 
Brasov 
Saída para Sinaia, um dos mais 

famosos resorts turísticos das 

montanhas da roménia, conhecido 

como «a pérola dos cárpatos», 

e localizada no vale de prahova. visita 

pela cidade, passando pelo castelo de 

peles, que data do final do século XiX, 

mandado construir pelo primeiro rei 

da roménia, carol i de Hohenzollern. 

Almoço num restaurante local 

e continuação da viagem para Bran, 

visitando o seu castelo, conhecido 

como o castelo do conde drácula, 

apesar de este nunca lá ter estado. 

é actualmente um dos castelos mais 

visitados na roménia. A caminho de 

Brasov, paragem em rasnov para visitar 

a antiga fortaleza saxónica, única no seu 

estilo. jantar num restaurante local. 

Alojamento em Brasov.

26 de Abril – Brasov / Fagaras / Sibiu 
Saída para fazer uma visita à cidade 

medieval de Brasov, “a cidade da coroa” 

da transilvânia, começando por visitar 

a igreja negra. continuação da visita 

pela praça do conselho, o coração da 

cidade medieval, onde se localiza a 

casa do conselho, que é actualmente 

o Museu Histórico da cidade. Almoço 

num restaurante local. viagem para 

Sibiu. jantar num restaurante local. 

Alojamento.

27 de Abril – Sibiu / Medias / 
Sighisoara
visita à cidade de Sibiu, fundada pelos 

saxões, em 1190. na Grande praça, 

desde o século Xvi, localiza-se 

a torre do conselho, um dos símbolos 

da cidade. visita à praça pequena 

e ainda à igreja evangelista, 

ao museu etnográfico Astra, o maior 

museu ao ar livre da europa central 

e de leste. Almoço num restaurante 

local. continuação da viagem até 

Sighisoara. o relógio da torre que 

lhe dá o nome está a funcionar desde 

1648. na cidade é possível ver também 

a casa onde, segundo reza a lenda, 

o príncipe vlad tepes (o famoso 

drácula) nasceu. jantar num 

restaurante local. Alojamento.

28 de Abril – Sighisoara / Tirgu 
Mures / Turda / Cluj-Napoca / Dej 
/ Baia Mare
Saída em direcção a Maramures, 

uma terra rica em tradições. paragem 

em cluj-napoca, para uma visita 

à cidade, onde veremos: a igreja 

católica de S. Miguel, a universidade 

de Babes-Bolyai, a casa onde Matias 

De 24 de Abril a 3 de Maio
Por rui Simplício
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corvin nasceu, o castelo Banffy, onde 

se localiza actualmente o Museu de Arte, 

a catedral ortodoxa, o teatro nacional 

e a Ópera. Almoço num restaurante 

local. continuação da viagem para Baia 

Mare. jantar num restaurante local. 

Alojamento.

29 de Abril – Baia Mare / Sighetu 
Marmatiei / Sapanta / Sighetu 
Marmatiei
viagem para Sapanta. o cemitério 

Merry foi uma criação de ioan patras, 

um escultor de madeiras, que em 1935 

começou a erguer cruzes nas campas 

e inscrevendo um pequeno epitáfio sobre 

a pessoa. visita à nova igreja de madeira 

em peri, a mais alta da roménia. 

regresso a Sighetu Marmatiei para 

almoço num restaurante local. visita ao 

Museu Memorial em Sighetu Marmatiei. 

visita à cidade-museu em Sighet. jantar 

num restaurante local com espectáculo 

de folclore tradicional. Alojamento.

30 de Abril – Sighetu Marmatiei 
/ Barsana / Ieud / Dragomiresti / 
Borsa / Ciocanesti / Gura Humorului
Saída para o Mosteiro de Barsana, um 

lugar de peregrinação nos Maramures. 

visita à antiga cidade de ieud, com 

as suas duas igrejas de madeira, que 

foram declaradas património mundial 

pela uneSco. A primeira é considerada 

a mais antiga igreja nos Maramures 

(a segunda foi erigida em 1718), sendo 

também conhecida por catedral 

de Madeira. continuação da visita até 

à igreja de madeira de dragomiresti, 

uma verdadeira obra de arte. Almoço 

num restaurante local em Borsa. 

continuação da viagem para a zona 

de Bucovina, passando pela vila de 

ciocanesti. paragem para pernoitar em 

Gura Humorului. jantar num restaurante 

local. Alojamento.

1 de Maio – Gura Humorului 
/ Campulung Moldovenesc / 
Moldovita / Sucevita / Marginea / 
Voronet / Gura Humorului 
Saída para conhecer um pouco mais 

de Bucovina. escondidos por entre as 

florestas encontram-se os mosteiros 

pintados de Bucovina, fundados por volta 

do ano de 1500. em Sucevita, visita ao 

mosteiro construído pela família Movila 

no século Xvi. os seus frescos exteriores 

têm influência valaquiana. Almoço num 

restaurante local. visita à cidade de 

Marginea, famosa pelas suas peças de 

cerâmica de barro negro. continuação 

da viagem até ao Mosteiro de voronet, 

incluído no património da uneSco. 

jantar e alojamento.

2 de Maio – Gura Humorului / 
Falticeni / Roman / Focsani / Buzau / 
Bucareste
Após o pequeno-almoço, viagem para 

Bucareste, atravessando a paisagem 

moldava e as vinhas de Focsani. Almoço 

na viagem. jantar de despedida num 

restaurante local. Alojamento.

3 de Maio – Bucareste / Lisboa
depois do pequeno-almoço, visita 

panorâmica da cidade de Bucareste. 

Almoço num restaurante local. em 

horário a combinar, transporte para o 

aeroporto. Formalidades de embarque, e 

partida de regresso a lisboa. chegada e 

fim da viagem.

Realização: 24 de Abril a 3 de Maio 

inscrição até: 31 de Março

Ponto de encontro: Aeroporto de 

lisboa/porto

Hora: a indicar

Valor: 1300 euros 

Suplemento de quarto individual: 
250 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto e segurança: 
175 euros (sujeitas a alteração)

o pagamento poderá ser efectuado 

em até 14 (catorze) prestações, com 

início em janeiro, 2 em Abril e em 

novembro, e final em dezembro.

Inscrição inclui: 
viagem de avião de acordo com 

o itinerário, com direito ao transporte 

de 20 kg de bagagem; transporte 

aeroporto/hotel/aeroporto; 

visitas guiadas com acompanhamento 

de guia em português ou espanhol 

(dependendo da disponibilidade); 

alojamento em hotéis de 4 e 5 

estrelas em regime de alojamento 

e pequeno-almoço; regime de pensão 

completa durante todo o circuito 

(sem bebidas); acompanhamento 

por elemento da quadrante durante 

toda a viagem

Inscrição não inclui:
extras de carácter pessoal; 

taxas de aeroporto e segurança 

(cerca de 175 euros); bebidas 

às refeições

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

para mais informação contacte 

o Grupo desportivo 

A organização técnica da viagem 

é da responsabilidade de quadrante – 

viagens e turismo, lda., matriculada 

na conservatória do registo comercial 

de Santa Maria da Feira com o n.º 4419 

e com o alvará n.º 791/95.
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munique
De 13 a 16 de Maio
Por rui Simplício

13 de Maio – Lisboa / Munique
Formalidades de embarque, e partida 

com destino a Munique. Assistência 

à chegada e transporte para 

o hotel. Após o almoço, saída 

para visita guiada da cidade. Munique, 

no coração da Baviera, é cada vez 

mais um dos principais centros 

culturais da europa. Foi destruída 

quase na sua totalidade durante 

a 2.ª Guerra Mundial, mas apesar 

de tudo é como fazer uma viagem 

pela história da arquitectura, uma vez 

que esta é considerada um museu 

ao ar livre. regresso ao hotel, 

jantar e alojamento.

14 de Maio – Munique
dia livre. possibilidade de participar 

na excursão opcional aos famosos 

castelos de Hohenschwangau e 

neuschwanstein. jantar e alojamento.

15 de Maio – Munique
dia livre. possibilidade de participar 

na excursão opcional à região 

de chiemsee e ao castelo de 

Herrenchiemsee. 

jantar de despedida no restaurante 

Hofbräuhaus. Alojamento.

16 de Maio – Munique / Lisboa
visita ao castelo de nymphenburg 

e ao estádio olímpico de Munique. 

Após o almoço, transporte para 

o aeroporto e partida para lisboa. 

chegada e fim da viagem.

Realização: 13 a 16 de Maio

Inscrição até: 31 de Março

Ponto de encontro: Aeroporto 

de lisboa/porto

Hora: a indicar

Valor: 835 euros

Suplemento de quarto individual: 
110 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

taxas de aeroporto e segurança: 

100 euros (sujeitas a alteração)

o pagamento poderá ser efectuado 

em até 14 (catorze) prestações, 

com início em janeiro, 2 em Abril 

e em novembro, e final em dezembro.

Inscrição inclui: 
viagem de avião de acordo com 

o itinerário, com direito ao transporte 

de 20kg de bagagem; transporte 

aeroporto / hotel / aeroporto; 

visitas guiadas com acompanhamento 

de guia em português nos dias 

13 e 16 de Maio; alojamento no hotel 

escolhido em regime de pequeno- 

-almoço, 2 almoços e 3 jantares 

(sem bebidas); acompanhamento 

por elemento da quadrante durante 

toda a viagem

Inscrição não inclui: 
extras de carácter pessoal; taxas 

de aeroporto e segurança (cerca 

de 100 euros); bebidas às refeições; 

excursões opcionais

Excursões opcionais
14 de Maio – excursão opcional 

aos castelos de Hohenschwangau 

e neuschwanstein

15 de Maio – excursão opcional 

à região de chiemsee e ao castelo 

de Herrenchiemsee 

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt 

para mais informação contacte 

o Grupo desportivo 

A organização técnica da viagem

 é da responsabilidade de quadrante – 

viagens e turismo, lda., matriculada 

na conservatória do registo comercial 

de Santa Maria da Feira com o n.º 4419 

e com o alvará n.º 791/95.
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turquemenistão 
+ usbequistão 
+ quirguistão
De 27 de Maio a 9 de Junho
Por rui Simplício

27 de Maio – Lisboa / Istambul / 
Ashgabat
Formalidades de embarque, 

e partida com destino a Ashgabat. 

noite a bordo.

28 de Maio – Ashgabat
Assistência à chegada e transporte 

para o hotel. resto da manhã 

para descansar. Após almoço, 

visita às ruínas de nisa, a antiga 

capital da pártia (património 

mundial da uneSco), e visita 

ao Museu nacional 

do turquemenistão. jantar 

e alojamento.

29 de Maio – Ashgabat
visita ao mercado de tolkuchka, 

um dos maiores mercados ao ar livre, 

onde as diferentes tribos vão vender 

os seus tapetes coloridos, sedas 

31 de Maio – Mary / Farap / Bukhara
Saída em direcção a Farap, a fronteira 

turquemenistão-usbequistão. depois 

das formalidades legais, entrada 

no usbequistão. continuação 

da viagem em direcção a Bukhara. 

jantar e alojamento.

1 de Junho – Bukhara
Saída para visita de dia inteiro à cidade 

de Bukhara. A visita inclui o complexo da 

casa lyabi, a Mesquita Magoki-Attori, a 

Mesquita Kalyan (com o seu imponente 

minarete), a Madrassa Miri Arab (do 

século Xvi), as cúpulas do comércio, as 

Madrassas de ulugbek e Abdullah-Khan 

(dos séculos Xv e Xvii, respectivamente), 

a Fortaleza Ark (a casa dos soberanos 

de Bukhara), a Mesquita de Bolo Hauz, 

também conhecida como a Mesquita 

dos 40 pilares (o lugar oficial de oração 

e jóias. visita ao centro de Ashgabat. 

continuação da viagem até Gypjak, 

cidade natal de niyazov, para visitar 

a Mesquita Saparmurat Khaji, mandada 

construir por este e que é mausoléu 

do primeiro presidente do 

turquemenistão. jantar e alojamento.

30 de Maio – Ashgabat / Mary
transporte ao aeroporto e partida 

para Mary. chegada e transporte 

para o hotel. Após o almoço, saída 

para explorar o local arqueológico 

de Merv, que se estende por 125 km2 

e onde se encontram as ruínas de cinco 

antigas cidades. visita ao majestoso 

Mausoléu do Sultão Sanjar; à fortaleza 

de Kyz Kala, dos tempos pré-arábicos; 

erk Kala, construída no século vi a. c., 

e Gyam Kala (Antioquia) fundada 

no século iv a. c. jantar e alojamento.
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do emir de Bukhara), e os mausoléus 

de chashma Ayub e de Samaoniy (uma 

obra-prima da arquitectura e onde toda 

a dinastia de Samaoniy foi enterrada). 

jantar e espectáculo de folclore local. 

Alojamento.

2 de Junho – Bukhara / Samarcanda
continuação da visita à cidade de 

Bukhara. visita ao palácio de verão 

dos soberanos de Bukhara Sitorai- 

-Mokhikhosa; à necrópole de chor- 

-Bakr, formada à volta do túmulo 

de Abu Bakr Sa’d, descendente do 

profeta, e ao Mausuléu naqshbandi. 

Após o almoço, partida para a bela 

cidade de Samarcanda. jantar e 

alojamento.

3 de Junho – Samarcanda
visita à cidade de Samarcanda, 

passando pela famosa praça registan, 

no coração da cidade e onde se 

localizam as Madrassas de Sher-

dor, tília-Kori e ulugbeck. visita 

ao Mausoléu Gur-e Amir [onde o 

conquistador Amir temur (tamerlane), 

os seus filhos e netos foram 

sepultados], a grandiosa Mesquita Bibi-

Khanum, a necrópole de Shah-i-Zinda 

(um importante local de peregrinação), 

o observatório ulugbeck. regresso ao 

hotel. jantar e alojamento.

4 de Junho – Samarcanda / Tashkent
partida para tashkent. Após o almoço, 

visita da cidade, passando pela praça 

da independência, pelo Memorial da 2.ª 

Guerra Mundial, pela praça Amir temur, 

pelo Museu de Belas-Artes e pela zona 

antiga da cidade. jantar e alojamento.

5 de Junho – Tashkent / Bishkek
em hora a combinar localmente, 

transporte para o aeroporto e partida 

para Bishkek. chegada e transporte para 

o hotel. Após o almoço, visita à cidade, 

passando pelo parque oak, pela praça 

Suplemento de quarto individual: 
520 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

taxas de aeroporto e segurança: 
170 euros (sujeitas a alteração)

o pagamento poderá ser efectuado 

em até 14 (catorze) prestações, com 

início em janeiro, 2 em Abril e em 

novembro, e final em dezembro.

Inscrição inclui: 
viagem de avião de acordo com 

o itinerário, com direito 

ao transporte de 20kg de bagagem.

transporte aeroporto / hotel / 

aeroporto.

visitas guiadas com 

acompanhamento de guia 

em espanhol. 

Alojamento em hotéis de 4 e 5 

estrelas em regime de alojamento 

e pequeno-almoço.

regime de pensão completa durante 

todo o circuito (sem bebidas).

Acompanhamento por elemento 

da quadrante durante toda a viagem.

Inscrição não inclui: 
extras de carácter pessoal; taxas 

de aeroporto e segurança 

(cerca de 170 euros); bebidas 

às refeições; vistos 

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

para mais informação contacte 

o Grupo desportivo 

A organização técnica da viagem 

é da responsabilidade de quadrante – 

viagens e turismo, lda., matriculada 

na conservatória do registo comercial 

de Santa Maria da Feira com o n.º 4419 

e com o alvará n.º 791/95.

Ala-too e pela estátua de Manas. jantar 

e alojamento.

6 de Junho – Bishkek / Issyk Kul
partida em direcção a issyk Kul, com 

paragem para visita aos desfiladeiros 

de Konorchak, formados há mais de 

dois milhões de anos e que desde 

então têm sofrido a erosão do vento e 

água, formando um planalto assente 

em gigantescos pilares rochosos. 

paragem em cholpon-Ata para a visita 

à galeria ao ar livre de petróglifos que 

data de 500 a. c. transporte até ao lago 

issyk-Kul. jantar e alojamento.

7 de Junho – Issyk-Kul / Karakol
passeio de barco no lago issyk-Kul. 

depois de almoço, partida para 

Karakol. visita à cidade, passando 

pela igreja ortodoxa russa da Sagrada 

trindade, pela Mesquita de dungan, 

construída em madeira e pelo Museu 

prezhevalsky. jantar com espectáculo 

de folclore local. Alojamento.

8 de junho – Karakol / Bishkek

transporte para Bishkek. A caminho 

paragem em Bokonbaevo, para 

assistir a um espectáculo de voos de 

águias. Almoço numa casa local com 

uma família quirguiz. continuação 

da viagem para Bishkek. jantar de 

despedida. Alojamento.

9 de Junho – Bishkek / Lisboa
em hora a combinar localmente, 

transporte ao aeroporto de Bishkek. 

Formalidades de embarque e partida 

no voo de regresso a lisboa. chegada e 

fim da viagem.

Realização: 27 de Maio a 9 de junho

Inscrição até: 31 de Março

Ponto de encontro: Aeroporto 

de lisboa/porto 

Hora: a indicar

Valor: 3150 euros
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especial Viena de áustria
De 3 a 6 Junho 
Por Virgílio guimarães

3 de Junho – Porto ou Lisboa / 
Viena
Formalidades de embarque, 

e partida com destino a viena, 

via Frankfurt. chegada, assistência 

e início da visita panorâmica 

com guia local: a ringstrasse, 

avenida circular que percorre 

o perímetro das antigas muralhas, 

a Ópera, a igreja votiva, a câmara, 

o parlamento, o teatro Burg, etc. 

continuação com a visita ao palácio 

Schonnbrun, residência estival dos 

Habsburgos, e onde viveram Maria 

teresa, Sissi, Francisco josé, etc. 

5 de Junho – Viena / Vale 
do Danúbio
pequeno-almoço. dia inteiro dedicado 

a uma fabulosa excursão com almoço 

incluído ao vale do danúbio, 

com visita à Abadia de Melk, 

num castelo do século X cedido 

aos beneditinos por leopoldo iii, 

seguido de um cruzeiro pelo danúbio, 

e, no final, desembarque e tempo 

livre numa das cidades medievais 

de Krems ou de durstein. regresso 

ao final do dia a viena para jantar 

e alojamento.

transporte para um hotel de 4* 

para jantar e alojamento.

4 de Junho – Viena, “Cidade 
das Valsas”
pequeno-almoço. partida para a visita 

com guia local e entradas de viena 

clássica, com a Ópera e o Hofburg, 

ou o palácio imperial. Almoço e breve 

tempo livre para passear no centro 

de viena. Ao entardecer, partida para 

uma excursão que inclui um concerto 

de valsas seguido de um jantar 

nas tabernas típicas no popular 

bairro de Grizing. Alojamento.
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com início em janeiro, 2 em Abril e 

em novembro, e final em dezembro.

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

para mais informação contacte 

o Grupo desportivo.

A organização técnica da viagem 

é da responsabilidade de viagens tempo – 

operador turístico, lda., matriculada 

na conservatória do registo comercial 

do porto com o n.º 51472 e com o alvará 

n.º 736/94.

6 de Junho – Viena / Porto 
ou Lisboa
pequeno-almoço. Manhã livre. Almoço 

e transporte para o aeroporto. 

Assistência nas formalidades 

de embarque, e saída em voo com 

destino à cidade de origem via uma 

cidade europeia.

chegada.

Realização: 3 a 6 de junho

Inscrição até: 30 de Abril

Ponto de encontro: Aeroporto 

do porto/lisboa

Hora: a indicar

Valor: 1060 euros (voos de lisboa)

Suplemento para voos do Porto: 
55 euros

Taxas: taxas de aeroporto, segurança 

e combustível incluídas, nos voos lH, 

de 193 euros

taxa de inscrição: 36 euros

O valor inclui: 4 dias, 3 noites, 

5 refeições e 1 jantar típico vienense, 

4 visitas, 1 concerto de valsas 

e 1 cruzeiro no danúbio

O valor não inclui: tudo o que não está 

referido no programa.

o pagamento poderá ser efectuado em 

até 14 (catorze) prestações, 
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grande Circuito do reino unido
Inglaterra e País de Gales de 6 a 13 Junho
Por Virgílio guimarães 6 de Junho – Porto ou Lisboa / 

Londres
Formalidades de embarque, e saída 

em voo com destino a londres, 

em voo directo ou via uma cidade 

europeia. chegada e transporte 

para o hotel. jantar em restaurante 

local seguido de visita nocturna 

de londres, incluindo uma bebida 

num típico pub londrino. regresso 

ao hotel para alojamento.

7 de Junho – Londres / Salisbury 
/ Stonehenge / Bath / Bristol
pequeno-almoço. Saída para 

Salisbury, antiga cidade medieval. 

tempo livre para conhecer a cidade 

e a sua catedral, obra-mestra 

da arquitectura inglesa gótica. 

o obelisco com 123m de altura 

é o mais alto de toda a inglaterra. 

Almoço e continuação para 

Stonehenge (entrada incluída), 

com 5000 anos de antiguidade. 

continuação para Bath, que 

conserva os balneários públicos 

romanos e a sua catedral. tempo 

livre e continuação para Bristol. 

jantar e alojamento.
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de S. paulo, um dos maiores 

templos da cristandade, etc. 

jantar e alojamento.

13 de Junho – Londres / Porto 
ou Lisboa   
pequeno-almoço. tempo livre 

até ao transporte para o aeroporto. 

Saída em voo em direcção à sua 

cidade de origem, directo ou via 

uma cidade europeia.

chegada.

Realização: 6 a 13 de junho

Inscrição até: 30 de Abril

Ponto de encontro: Aeroporto 

do porto/lisboa

Hora: a indicar

Valor: 1300 euros por pessoa

Taxas de aeroporto: taxas 

incluídas nos voos tAp no valor 

de 100 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

O valor inclui: 8 dias, 7 noites 

e 11 refeições

O valor não inclui: tudo o que não 

está referido no programa.

o pagamento poderá ser efectuado 

em até 14 (catorze) prestações, 

com início em janeiro, 2 em Abril 

e em novembro, e final 

em dezembro.

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

para mais informação contacte 

o Grupo desportivo 

A organização técnica da viagem 

é da responsabilidade de viagens tempo – 

operador turístico, lda., matriculada 

na conservatória do registo comercial 

do porto com o n.º 51472 e com o alvará 

n.º 736/94.

8 de Junho – Bristol / Stratford- 
-upon-Avon / Chester / Liverpool
pequeno-almoço. Saída para 

Stratford-upon-Avon, berço de William 

Shakespeare. tempo livre, almoço 

e continuação até chester, de origem 

romana, que preserva uma muralha 

que se pode percorrer, assim como 

os restos de termas públicas, além 

da catedral e das suas ruas formadas 

por casas de estilo tudor. tempo livre 

e continuação até liverpool, berço dos 

Beatles, com as suas catedrais Albert 

dock, o porto, St. George’s Hall, etc. 

jantar e alojamento.

9 de Junho – Liverpool / Snowdon 
Mountain Railway / Caernafon / 
Snowdonia
pequeno-almoço. excursão a Gales, 

onde conheceremos o parque 

nacional de Snowdonia. em llanberis, 

seguimos viagem no comboio 

de montanha Snowdon Mountain 

railway, que nos irá conduzir 

ao cimo da montanha, onde 

poderemos apreciar as excelentes 

vistas da região. continuação para 

caernafon. tempo livre para admirar 

o castelo do séc. Xiii, mandado 

construir pelo rei eduardo i 

de inglaterra, como consequência 

da vitoriosa campanha que concluiu 

com a junção de Gales à inglaterra. 

Faz parte de um conjunto de oito 

castelos, conhecidos como iron ring. 

regresso a liverpool. jantar 

e alojamento.

10 de Junho – Liverpool / Região 
dos Lagos / Fountains Abbey / 
Condado de York
pequeno-almoço. Saída para a região 

dos lagos, que recebe o sobrenome 

de “A pequena escócia”, uma das 

mais belas regiões do reino unido 

e berço dos poetas, salpicada 

de lagos, montanhas e pitorescas 

povoações. realizaremos um passeio 

de barco pelo lago Windemere, 

o maior da inglaterra. Almoço. depois, 

iremos conhecer um dos locais mais 

representativos: a Fountains Abbey 

(entrada incluída), fundada pelos 

beneditinos em 1132. continuação 

para o hotel situado no condado 

de York. jantar e alojamento.

11 de Junho – Condado de York / 
Cambridge / Londres 
pequeno-almoço. Saída para York, 

cidade de origem romana e uma 

das mais nobres da inglaterra, 

pela sua história, as suas muralhas, 

ruas medievais e monumentos. visita 

guiada da cidade. Almoço 

e continuação para cambridge, 

e tempo livre para passear nesta 

cidade universitária, que rivaliza 

em beleza e prestígio com oxford, 

e que é considerada um dos melhores 

conjuntos de estilo tudor 

da Grã-Bretanha. continuação 

para londres. jantar e Alojamento.

12 de Junho – Londres
pequeno-almoço. visita panorâmica 

para conhecer alguns dos símbolos 

mais representativos da tradicional 

cidade londrina: praça de trafalgar, 

o parlamento, com o seu magnífico 

Big Ben, as margens do tamisa, 

o palácio de Buckingham, etc. tarde 

livre. Sugerimos que conheça: 

a Abadia de Westminster; o Museu 

de cera de Mme. tussaud; a torre 

de londres, com as jóias da coroa; o 

Museu Britânico; a catedral 
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a bela Suíça
De 4 a 11 de Julho
Por Virgílio guimarães

4 de Julho – Porto ou Lisboa / 
Zurique
comparência no aeroporto 

120 minutos antes da partida. 

Formalidades de embarque, e partida 

com destino a Zurique. chegada ao 

“coração financeiro helvético”, nas 

margens do lago homónimo. visita 

panorâmica guiada e transporte para o 

hotel. jantar e alojamento.

5 de Julho – Zurique
pequeno-almoço. Saída para 

as cataratas do reno, outro dos 

atractivos turísticos deste país. 

continuação para a Floresta negra, 

região de frondosos bosques e 

profundos lagos, para conhecer 

Friburgo, a sua capital. Almoço e 

tempo livre para passear por esta 

bonita cidade, onde se ressalta 

especialmente a sua zona histórica 

e a catedral, com a “torre mais 

bela da cristandade”, a antiga e a 

nova câmara, a porta de S. Martin, 

o edifício dos curtidores (no antigo 

bairro dos artesãos), etc. regresso a 

Zurique. jantar e alojamento.

6 de Julho – Zurique / Lucerna / 
Solothurn / Berna
pequeno-almoço. Saída para lucerna, 

bela cidade medieval nas margens 

do lago dos quatro cantões. São 

9 de Julho – Tasch – Zermatt – 
Genebra 
pequeno-almoço. Saída para Zermatt, 

considerado o santuário dos Alpes. 

Manhã livre para desfrutar de lugares 

emblemáticos como o Matterhorn, 

subindo até 3886m num cenário de 

espectaculares glaciares e montanhas. 

Almoço. Saída para Genebra. 

chegada e visita panorâmica: a ponte 

do Mont Blanc, a place de Bourg 

de Four e o Monumento da reforma – 

no qual estão representadas 

as principais personagens desse 

movimento político-religioso –, a sede 

da onu, etc. jantar e alojamento.

10 de Julho – Genebra
pequeno-almoço. partida para excursão 

paisagística a chamonix, próximo ao 

monte Branco, o terceiro mais alto da 

europa, com almoço incluído. tempo 

livre para admirar as Agulhas de Midi, 

e dos seus 3842 metros admirar um 

panorama de montanhas: monte Branco, 

monte Maldito, Grandes orasses e 

Goüter. jantar e alojamento.

11 de Julho – Genebra / Porto 
ou Lisboa
pequeno-almoço. dependendo do 

horário do voo, possibilidade de tempo 

livre até ao transporte para o aeroporto. 

Formalidades de embarque, e regresso 

características as suas muitas pontes, 

como a da capela, construída 

em madeira em 1333, como parte 

da fortificação da cidade. passeio 

de barco pelo lago dos quatro cantões 

com subida em comboio ao monte rigi, 

de onde desfrutaremos de bonitas 

vistas alpinas. Almoço. continuação 

para Solothurn ou Berna. 

jantar e alojamento.

7 de Julho – Solothurn / Interlaken / 
Cataratas Trumelbach / Solothurn 
pequeno-almoço. Saída para interlaken. 

tempo livre. excursão às famosas 

cataratas interiores de trumelbach, 

as maiores do mundo do seu género. 

Almoço. Faremos uma breve paragem 

em Spiez, nas margens do lago de thun, 

onde poderemos admirar o castelo. 

continuação para o hotel em Solothurn. 

jantar e alojamento.

8 de Julho – Solothurn / Berna / 
Gruyeres / Zermatt / Tasch 
pequeno-almoço. Saída para Berna, 

capital da confederação Helvética. visita 

panorâmica guiada e tempo livre para 

conhecer o centro histórico. continuação 

para Gruyeres, cidade medieval que dá 

nome ao mais famoso dos queijos suíços. 

Almoço e tempo livre nesta povoação. 

prosseguimos para Zermatt e chegada a 

tasch. jantar e alojamento.
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à cidade de origem, via uma cidade 

europeia. chegada.

Realização: 4 a 11 de julho

Inscrição até: 30 de Maio

Ponto de encontro: Aeroporto 

do porto/lisboa

Hora no aeroporto do Porto: 8.00h 

Hora no aeroporto de Lisboa: 5.55h

Valor: 1430 euros

Taxas de aeroporto: taxas incluídas 

nos voos tAp no valor de 90 euros

O valor inclui: 8 dias, 7 noites 

e 13 refeições

O valor não inclui: tudo o que não 

está referido no programa

Taxa de inscrição: 36 euros

o pagamento poderá ser efectuado 

em até 14 (catorze) prestações, 

com início em janeiro, 2 em Abril 

e em novembro, e final em dezembro.

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

para mais informação contacte 

o Grupo desportivo 

A organização técnica da viagem 

é da responsabilidade de viagens tempo – 

operador turístico, lda., matriculada 

na conservatória do registo comercial 

do porto com o n.º 51472 e com o alvará 

n.º 736/94.
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entre o atlântico 
e o mediterrâneo
Convívio de reformados entre 1 e 8 de Outubro

Quase quando acaba a Europa, entre 
Espanha, Portugal e o Norte de África, 
a imensidão do Atlântico mostra-se em 
todo o seu esplendor. É inevitável: ter tão 
próximo portos como Lisboa, Málaga ou 
Gibraltar faz por vezes não os apreciar-
mos como merecem. Graças a este cru-
zeiro, voltará a descobrir também Lanza-
rote, Agadir e Casablanca. Visite as jóias 
do Atlântico no navio Empress.
O Empress conta com 9 conveses dedi-
cados ao seu total entretenimento. Pode 
tomar um refresco ou um copo em qual-

quer um dos nossos bares ou dançar 
toda a noite na nossa discoteca Starlight. 
O “rockódromo”, o ginásio e o Spa del 
Mar, o convés de desporto com duas pis-
cinas e dois jacuzzis fazem o resto.
Por direcção nacional

deck 4: 670 euros

valor do transporte de autocarro porto/

lisboa/porto: 30 euros

Taxa de inscrição: 10% do valor 

da viagem não reembolsável em caso 

de desistência

o pagamento poderá ser efectuado em 

até 14 (catorze) prestações, com início 

em janeiro, 2 em Abril e em novembro, 

e final em dezembro

Inscrição inclui:
cruzeiro de 8 dias, 7 noites, em regime 

de tudo incluído, snacks, lanches, todas 

as bebidas sem limite em todos os bares 

e restaurantes do navio (excepto marcas 

especiais de bebidas com carta própria), 

taxas de embarque, seguro de viagem, 

acompanhamento de um delegado da 

agência de viagens.

Inscrição não inclui: 
Gratificação obrigatória a pagar 

localmente a bordo no valor de 65 euros, 

todas as excursões opcionais reservadas 

e pagas localmente a bordo, extras de 

carácter pessoal, tais como: chamadas 

telefónicas, serviço de bar, lavandaria, 

etc., qualquer outro serviço não 

especificado e transporte de autocarro 

porto/lisboa/porto.

Recomendações: 
Necessário passaporte

valor de cancelamento após reserva 

efectuada:

–  Até 45 dias antes da saída: 10% do total 

1 de Outubro –  lisboa, embarque  

às 17.00 h

2 de Outubro –  Gibraltar das 13.00h  

às 19.00h

3 de Outubro –  Málaga das 8.00h  

às 16.00h

4 de Outubro –  casablanca  das 8.00h  

às 20.00h 

5 de Outubro –  Agadir  das 12.00h 

às18.00h 

6 de Outubro –  lanzarote das 10.00h 

às16.00h 

7 de Outubro –  navegação

8 de Outubro –  lisboa, chegada às 9.00h

Realização: 1 a 8 de outubro

Inscrição até: 31 de Março ou 31  

de Agosto

Ponto de encontro: porto de lisboa

Hora: a indicar

Valor:           
categoria c cabina exterior superior, 

deck 8: 910 euros

categoria G cabina exterior vista 

obstruída, deck 7: 840 euros

categoria H cabina interior superior, 

decks 8 e 9: 820 euros

categoria i cabina interior superior, 

deck 8: 800 euros

categoria j cabina interior, deck 3 e 4: 

770 euros

categoria K cabina interior, deck 3: 740 

euros

categoria l cabina interior superior, 

da reserva;

–  de 44 dias a 31 dias antes da saída: 25% 

do total da reserva;

–  dentro dos 30 dias anteriores à data  

de saída: qualquer cancelamento será 

de 100%.

Necessária apresentação a bordo 

de cartão de crédito ou pagamento 

de uma caução no valor igual ou superior 

a 65 euros por pessoa

Ficha de inscrição disponível em www.gdbpi.pt

para mais informação contacte o Grupo 

desportivo

é um cruzeiro pullmantur, a que serão 

aplicadas as condições gerais do contrato 

de viagens combinadas às reservas destes 

passageiros. A agência dará a conhecer aos 

passageiros as condições do contrato no 

momento que formalizem a sua reserva.

Cruzeiro de 8 diaS 7 noiteS. 
regime de tudo inCluído
 a bordo.
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Coreia e Japão
De 2 a 18 de Outubro
Por rui Simplício

2 de Outubro – Lisboa / Seul
Formalidades de embarque e voo 

com destino a Seul. noite a bordo.

3 de Outubro – Seul
Assistência à chegada e transporte 

para o hotel. visita da cidade de 

Seul, incluindo o palácio changdeok, 

a casa Azul, o jardim Secreto de 

Blown – localizado nas traseiras do 

palácio de changdeok-un – e ainda a 

famosa rua de compras de insadong. 

jantar e alojamento.

4 de Outubro – Seul/ Gyeongju
visita à Korean Folk village, 

para ter uma ideia do modo de vida 

na coreia dos sécs. Xiv a XX. partida 

para Gyeongju, antiga capital 

na dinastia Shilla e classificada 

pela unesco como "museu sem 

paredes". visita ao pagode 

de punhwangsa, ao Museu nacional 

de Gyeongju, ao observatório 

Astronómico de chomsongdae 

7 de Outubro – Seul / DMZ / 
Tóquio
Saída para visita à fronteira 

com a coreia do norte e à zona 

desmilitarizada. da plataforma 

de dora será possível avistar a coreia 

do norte. transporte para o aeroporto 

de Seul e partida para tóquio. 

Assistência à chegada e transporte 

para o hotel. jantar e alojamento.

8 de Outubro – Tóquio
Saída para visita da cidade que 

se inicia com o Santuário de Meiji, 

um dos lugares mais sagrados 

do japão, e ao qual se acede passando 

por um torii de mais de 1700 anos. 

A seguir, a praça e os jardins do palácio 

imperial. Ao final da manhã, visita 

ao templo de Asakusa Kannon, rodeado 

de ruelas típicas da época edo, conhecido 

como nakamise-dori. passagem 

por Ginza. de tarde, passeio de barco 

pela baía de tóquio, visitando a nova zona 

de odaiba. jantar e alojamento.

e ainda ao parque tumuli, onde 

se poderão encontrar túmulos 

da dinastia Shilla. jantar 

e alojamento.

5 de Outubro – Gyeongju / Seul
visita ao templo de pulguksa, que 

é o templo mais conhecido da coreia, 

e que faz parte do património cultural 

da Humanidade. visita ainda à gruta 

de Sokkuram, um templo budista. 

regresso a Seul. jantar e alojamento.

6 de Outubro – Seul / Ganghwado 
/ Seul
Saída para visita de dia inteiro à ilha 

de Ganghwado, que permite apreciar 

a vida rural e as belezas naturais da 

coreia. visita ao Museu de Ganghwa 

– dólmen pré-histórico – ao templo 

de jeondeungsa e à Fortaleza de 

Gwangseongho. regresso a Seul. 

jantar de despedida com show 

de danças coreanas. Alojamento.
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9 de Outubro – Tóquio / Nikko / 
Tóquio
visita a nikko, onde se encontram 

os mais belos santuários e templos 

do japão, e classificados como 

património da Humanidade. visita 

ao Santuário toshogu, dedicado 

ao shogun leyasu tokugawa. 

visita ao lago chuzenji, no sopé 

do monte nantai e conhecido pela 

sua extraordinária profundidade. 

visita às cataratas de Kegonno taki, 

das mais bonitas do japão. o tour 

termina no bairro de Ginza, 

em pleno centro de tóquio. jantar 

e alojamento.

10 de Outubro – Tóquio / 
Kamakura / Tóquio
partida no comboio local com 

destino a Hase, para visita da 

grande estátua do Buda, e ainda 

ao templo de Hase Kannon. visita 

ao Santuário de tsurugaoka 

Hachimangu. regresso a tóquio, 

jantar e alojamento.

11 de Outubro – Tóquio / monte 
Fuji / Akone
partida para visita ao monte Fuji, 

às casas rurais gassho-zukuri, 

construídas em madeira e únicas 

no mundo. em Gokayama, também 

património da Humanidade, visita 

a uma fábrica de papel japonês – 

Gokayama Washi. continuação 

da viagem para Kanazawa, jantar 

e alojamento.

14 de Outubro – Kanazawa / 
Quioto
Kanazawa foi, durante o período 

feudal, residência da segunda família 

feudal mais poderosa do japão: 

os Maedas. visita ao jardim 

Kenrokuen, um dos três jardins 

mais famosos do japão, e ainda 

às casas samurais, típicas da época 

edo. partida de comboio para quioto. 

jantar e alojamento.

15 de Outubro – Quioto
visita da cidade que foi capital do país 

durante mil anos. A visita começa 

pelo castelo de nijo que reflecte a 

arquitectura do período Momoyama. 

em seguida, visita ao templo de 

Kinkakuji. Foi a villa de recreio do 

shogun Ashikaga, mas após a sua 

morte foi convertido num templo 

com subida à 5.ª estação, caso 

as condições meteorológicas o 

permitam. A “Montanha Sagrada” dos 

japoneses, tem uma altura de 3775m. 

continuação para Hakone, para 

efectuar um passeio no lago Ashi. 

Subida de teleférico até ao monte 

Komagatake, de onde se pode apreciar 

uma paisagem magnífica. jantar 

e alojamento em Akone.

12 de Outubro – Akone / Takayama
transporte para a estação de comboio 

de odawara e partida para takayama, 

situada no sopé dos Alpes japoneses. 

A cidade foi protegida pelo shogunato 

tokugawa. visita a Yatai Kaikan. visita 

à casa de Kusakabe. passeio pelas 

ruas típicas de Kami Sannomachi, 

que preserva as casas construídas 

na época edo. jantar e alojamento.

13 de Outubro – Takayama / 
Shirakawago / Kanazawa
visita ao mercado de takayama. 

partida para Shirakawago, passando 

ao longo do lago Miboro e do rio 

Shokawa. chegada a Shirakawago, 

considerada património da 

Humanidade desde 1995. visita 
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budista. visita ainda ao palácio 

imperial e aos seus jardins. visita 

ao Santuário Heian, construído para 

comemorar os 1100 anos da criação 

de quioto, e ao templo de Kiyomizu. 

jantar e alojamento.

16 de Outubro – Quioto / Nara / 
Quioto
Manhã livre para visitas a gosto 

pessoal. de tarde, saída para visita 

de nara. visita ao templo de Kodaiji, 

que alberga o grande Buda daibutsu, 

a maior estátua de Buda em bronze do 

mundo, com 16 metros de altura e 452 

toneladas de peso. visita ao parque 

dos veados e passagem pelo Santuário 

de Koyasan. regresso a quioto. jantar 

e alojamento.

17 de Outubro – Quioto / Hiroxima 
/ Miyajima / Quioto
Saída no “comboio-bala” para 

Hiroxima. visita ao parque 

comemorativo da paz e à cúpula 

da bomba atómica. visita à ilha de 

Miyajima, famosa pelo santuário 

itsukushima e pelo seu grande torii 

vermelho, que parece emergir das 

águas do mar. regresso a quioto. 

visitas guiadas com 

acompanhamento de guia 

em inglês ou espanhol (dependendo 

da disponibilidade).

Alojamento em hotéis de 4 estrelas 

em regime de alojamento 

e pequeno-almoço.

regime de pensão completa 

durante todo o circuito 

(sem bebidas).

Acompanhamento por elemento 

da quadrante durante toda a viagem.

Inscrição não inclui: 
extras de carácter pessoal

taxas de aeroporto e segurança 

(cerca de 390 euros)

Bebidas às refeições

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

para mais informação contacte 

o Grupo desportivo 

A organização técnica da viagem 

é da responsabilidade de quadrante – 

viagens e turismo, lda., matriculada 

na conservatória do registo comercial 

de Santa Maria da Feira com o n.º 4419 

e com o alvará n.º 791/95.

jantar de despedida com show 

de gueixas. Alojamento.

18 de Outubro – Quioto / Lisboa
transporte ao aeroporto de osaca 

e partida de regresso a lisboa 

ou porto, via uma cidade europeia 

de ligação. chegada e fim da viagem.

 

Realização: 2 a 18 de outubro

Inscrição até: 31 de Março

Ponto de encontro: Aeroporto 

de lisboa/porto

Hora: a indicar

Valor: 5190 euros

Suplemento de quarto individual: 
790 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto e segurança: 
390 euros (sujeitas a alteração)

o pagamento poderá ser efectuado 

em até 14 (catorze) prestações, 

com início em janeiro, 2 em Abril 

e em novembro, e final em dezembro.

Inscrição inclui: 
viagem de avião de acordo com 

o itinerário, com direito ao transporte 

de 20kg de bagagem.

transporte aeroporto / hotel / 

aeroporto.
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Croácia 
e eslovénia

De 3 a 10 de Outubro
Por Virgílio guimarães

3 de Outubro – Porto ou Lisboa / 
Zagreb / Dubrovnik
Formalidades de embarque, 

e saída em voo com destino a Zagreb. 

chegada, visita panorâmica 

da cidade de Zagreb com guia local, 

e transporte de novo para o aeroporto 

em voo para dubrovnik. 

chegada, e transporte para o hotel, 

jantar e alojamento.

4 de Outubro – Dubrovnik 
visita panorâmica guiada da bela 

cidade de dubrovnik, declarada pela 

uneSco património da Humanidade: 

a catedral; o palácio de Knezev 

dvor; a farmácia mais antiga 

do mundo, no mosteiro franciscano, 

com inventários que datam desde 

1317; a zona pedonal de Stradun, 

etc. Almoço e tarde livre, excursão 

opcional a Montenegro e à baía 

de Kotor (necessário passaporte) 

com regresso ao final da tarde 

a dubrovnik. jantar e alojamento.

 5 de Outubro – Dubrovnik / Split / 
Trogir / Sibenik
dia dedicado à visita das cidades 

que foram declaradas património 

da Humanidade pela uneSco. 

visita de Split, a capital da dalmácia, 

em cujas proximidades nasceu 

o imperador caio Aurélio valério 

diocleciano. Almoço e continuação 

para a cidade de trogir, fundada pelos 

Gregos no século iii a. c. Salientam-se 

a cidadela de Kamerlengo e a torre 

de S. Marcos, a câmara, a torre 

do relógio, etc. continuação 

para Sibenik. jantar e alojamento.

6 de Outubro – Sibenik / Parque 
Nacional de Krka / Zadar
visita panorâmica da cidade Sibenik, 

situada na foz do rio Krka. visita incluída 

ao parque nacional de Krka, incluindo 

passeio de ferry de Skradin-Skradinsky. 

Almoço e saída para Zadar, que alcançou 

fama em toda a europa, no séc. Xviii, 

porque produzia licor marrasquino. 
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Suplemento de quarto individual:
Taxa de inscrição: 36 euros 

Taxas de aeroporto, segurança 
e combustível incluídas no valor: 
120 euros

O valor inclui: 8 dias e 13 refeições 

e tudo o que consta do programa.

O valor não inclui: tudo o que não 

está referido no programa.

o pagamento poderá ser efectuado 

em até 14 (catorze) prestações, com 

início em janeiro, 2 em Abril e em 

novembro, e final em dezembro.

Ficha de inscrição disponível 

em www.gdbpi.pt

para mais informação contacte 

o Grupo desportivo 

A organização técnica da viagem 

é da responsabilidade de viagens tempo 

– operador turístico, lda., matriculada 

na conservatória do registo comercial 

do porto com o n.º 51472 e com o alvará 

n.º 736/94.

chegada e visita da cidade. 

jantar e alojamento.

7 de Outubro – Zadar / Parque 
Nacional de Plitvice / Opatija
Saída em direcção a plitvice. visita 

do parque nacional de plitvice, cujos 

16 lagos comunicam por 92 cataratas 

e cascatas que vertem as suas águas 

no rio Korana, depois de descer 

um total de 135m. passeio de barco 

pelo lago Kozjak, continuando para 

o lago de Glovac. continuação 

para opatija. jantar e alojamento.

8 de Outubro – Opatija / Grutas 
de Postojna / Ljubljana
partida para as famosas grutas 

de postojna, as maiores da eslovénia. 

A visita é efectuada de comboio interior 

e na maior parte a pé. Almoço no 

restaurante junto às grutas. continuação 

para ljubljana, visita panorâmica 

do centro histórico da cidade, resto 

da tarde livre. jantar e alojamento.

9 de Outubro – Ljubljana / Bled / 
Zagreb
Saída para Bled, um lago formado 

pela recessão do glaciar Bohinj, passeio 

de barco no lago com visita à ilha. visita 

ao castelo de Bled. Almoço e regresso 

a Zagreb. jantar de despedida 

com espectáculo de folclore, regresso 

ao hotel e alojamento.

10 de Outubro – Zagreb / Porto 
ou Lisboa
conforme o horário de voo, 

possibilidade de tempo livre 

até ao transporte para o aeroporto. 

Formalidades de embarque e saída 

em voo de regresso à cidade de origem. 

chegada.

Realização: 3 a 10 de outubro

Inscrição até: 30 de Agosto

Ponto de encontro: Aeroporto

do porto/lisboa

Hora: a indicar 

Valor: 1330 euros
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áfrica do Sul
De 1 a 9 de Dezembro

Por rui Simplício

1 de Dezembro – Lisboa / 
Joanesburgo
Formalidades de embarque. 

Saída em voo regular da tAp, em 

classe económica com destino a 

joanesburgo. noite a bordo.

 

2 de Dezembro – Joanesburgo 
chegada. transporte privado para 

hotel situado na zona de Sandton, 

centro financeiro e turístico localizado 

a 15km a norte de joanesburgo. resto 

da tarde livre para ócio e lazer.

À noite, transporte privado para 

restaurante. Após o jantar, regresso 

ao hotel e alojamento.

3 de Dezembro – Joanesburgo 
(Gold Reef City) 
Saída para visita ao Gold reef city, 

réplica de uma cidade mineira do 

virar do século. durante o passeio a 

Golf reef city, visitaremos uma mina 

de ouro desactivada onde poderá 

assistir à extracção simbólica deste 

minério, e à sua fundição e moldagem 

em barras. Almoço em restaurante. 

continuação do tour pela frenética 

vida da cidade de joanesburgo – a 

“cidade do ouro” – e pelos seus 

luxuosos e tranquilos subúrbios. 

Ao final da tarde, regresso ao hotel. 

À noite, transporte para restaurante. 

regresso ao hotel e alojamento.

onda-parque gigante, golfe, ténis, etc., 

são algumas das muitas atracções 

que o complexo tem para oferecer. 

em caminho, visita à cidade 

de pretória, a capital administrativa 

da áfrica do Sul. entre outros locais, 

passagem pelo parlamento 

sul-africano e pelos seus sumptuosos 

jardins. Almoço em restaurante local. 

chegada e resto da tarde 

livre para descanso ou passeio. 

jantar e alojamento.

7 de Dezembro – Sun City
dia livre para utilizar as espectaculares 

instalações náuticas ou desportivas 

deste maravilhoso complexo. Através 

do comboio aéreo, dê um salto ao 

parque dos crocodilos. Atreva-se a uma 

viagem no escorrega subterrâneo ou a 

uns mergulhos nas águas quentes da 

praia artificial – valley of Waves (ondas 

artificiais com mais de 3 metros).

Almoço livre. À noite, jantar em 

restaurante.

8 de Dezembro – Sun City
Mais um dia livre para usufruir do 

melhor que Sun city tem para oferecer.

Almoço livre.

À noite, jantar de despedida.

4 de Dezembro – Joanesburgo 
(Kruger Park) 
Saída em direcção ao Kruger park

A viagem decorrerá em auto-estrada 

através de montanhas, escarpas, 

desfiladeiros e vales espectaculares das 

províncias de Mpumalanga e Gauteng. 

Almoço em restaurante localizado perto 

da cidade de nelspruit. Ao início da 

tarde, chegada ao Kruger national park.

início de safari nocturno em jipe aberto 

pelo Kruger. Após o safari regresso 

ao hotel.

jantar e alojamento.

5 de Dezembro – Joanesburgo 
(Kruger Park) 
Safari em jipes abertos pelo Kruger 

park. 

oportunidade para poder observar 

os "cinco grandes": leões, elefantes, 

leopardos, rinocerontes e búfalos 

no seu habitat natural. paragem 

para almoço dentro própria reserva. 

regresso ao hotel. resto do dia livre 

para ócio e lazer. recomendamos ao 

final do dia um drink no deck do hotel, 

com vistas para o crocodile river. À 

noite, jantar no restaurante do lodge.

6 de Dezembro – Kruger Park / 
Pretória / Sun City
transporte em autocarro privado até 

ao complexo turístico de Sun city. 

casinos, desportos aquáticos, praia, 
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 9 de Dezembro – Sun City 
transporte para o Aeroporto 

de joanesburgo, formalidades 

de embarque, e saída em voo regular 

da tAp, em classe económica, 

com destino a lisboa. chegada 

ao Aeroporto de lisboa.

 

Realização: 1 a 9 de dezembro

Inscrição até: 31 de Março

Ponto de encontro: Aeroporto 

de lisboa/porto

Hora: a indicar

Valor: 2920 euros

Suplemento de quarto individual: 
524 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

taxas de aeroporto e segurança 

incluídas

o pagamento poderá ser efectuado 

em até 14 (catorze) prestações, 

com início em janeiro, 2 em Abril 

e em novembro, e final 

em dezembro.

Inscrição inclui: 
passagem aérea lisboa / joanesburgo / 

lisboa na tAp. 

taxas de aeroporto, combustível 

e segurança.

Alojamento em regime e hotéis 

conforme acima indicado.

Serviço de 1 guia local a acompanhar 

o grupo durante os transfers 

e durante a estada no Sun city.

Almoço no dia 6 (bebidas não 

incluídas, inclusive chá, café e água); 

jantares nos dias 6, 7 e 8 (bebidas não 

incluídas, inclusive chá, café e água).

Acompanhamento da travel quality. 

Seguro de viagem.

Inscrição não inclui:
outros serviços não mencionados 

ou que constem como facultativos.

extras de carácter pessoal, 

como telefonemas, lavandaria, etc.

Bebidas às refeições .

Em Joanesburgo:

Almoço no dia 2.

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 alvará n.º 388/82.

Em Joanesburgo:

Assistência à chegada ao aeroporto 

de joanesburgo.

1 tour dia inteiro à Gold reef city 

e joanesburgo no dia 3, incluindo 

entradas e serviço de guia local 

falando português.

todos os transfers mencionados 

no programa em autocarro com ar 

condicionado e acompanhados 

de um guia local falando português.

transfers em transporte privado entre 

o joanesburgo e o pestana Kruger.

1 safari nocturno pelo Kruger.

1 safari diurno pelo Kruger park 

em jipes 4×4, incluindo taxas de entrada 

no parque.

Serviço de guia local a acompanhar 

o grupo durante os transfers e durante 

a estada no Kruger.

Almoços nos dias 4 e 5 (bebidas não 

incluídas, inclusive chá, café e água); 

jantares nos dias 4 e 5 (bebidas não 

incluídas, inclusive chá, café e água).

Em Sun City: 

transfer privado entre o Kruger e Sun 

city, com tour pela cidade de pretória 

no dia 6.
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localização: entre Olhos de Água e Vila-

moura, próximo das Açoteias e a 350 me-

tros da praia da Falésia. 

localização: situa-se a 1200 metros da 

praia do Alvor. 

localização: Armação de Pêra, a 100 me-

tros da praia. Prédio novo, a estrear.

características: 2 apartamentos T1 para 4 

pessoas, equipados com frigorífico, fogão, 

esquentador ou termoacumulador, e TV. 

No terraço, piscina para adultos, piscina 

para crianças e minigolfe. Garagem com 

parqueamento.

características: 2 apartamentos T1, para  

4 pessoas, equipados com ar condiciona-

do, máquina de lavar roupa, máquina de 

café, torradeira, microondas, frigorífico e 

TV por satélite. Piscina para adultos, pis-

cina para crianças e zonas verdes. 

A recepção funciona na Praceta do Pi-

nhal, das 9.00h às 18.00h, e é necessário 

apresentar credencial emitida pelo Grupo 

Desportivo. 

características: 2 apartamentos T1, para  

4 pessoas, devidamente equipados, com 

direito a utilização gratuita da piscina e 

parque de estacionamento para uma via-

tura. 

Todos os apartamentos têm quarto com  

2 camas, sala com sofá-cama, cozinha e 

casa de banho. Estão equipados com fogão, 

frigorífico, esquentador, televisão, roupa e 

loiça para 4 pessoas. 

A recepção funciona nos Apartamentos 

Vila Marachique das 10.00h às 19.00h, e é 

necessário apresentar credencial emitida 

pelo Grupo Desportivo. 

A lavagem da loiça é da responsabilidade do 

utente. A mudança de roupa é feita sema-

nalmente ou sempre que mude o utente.

A recepção funciona no escritório da Profit- 

Box, Av. Beira-Mar – Ed. Atlântico, Lojas C 

e D, em frente ao Hotel Garbe, das 9 às 18 

horas, e é necessário apresentar credencial 

emitida pelo Grupo Desportivo.

AçoteiAS 
(Jardins da Falésia)

Alvor 
(Vila Marachique) 

ArMAção de pêrA
(Ocean Terrace)

novidAde
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APARTAMENTOS

localização: Junto a Cabanas de Tavira, 

frente à Reserva Natural da Ria Formosa, 

próximo da praia de Cabanas.

localização: Lagos, a 500 metros da Meia 

Praia, próximo da marina e do centro de La-

gos.

características: 2 apartamentos T1 para 4 

pessoas, equipados com ar condicionado, 

frigorífico, fogão, esquentador ou termo-

acumulador, e TV. Piscina para adultos e 

crianças. Garagem com parqueamento.

características: 2 apartamentos T1 para 4 

pessoas, equipados com ar condicionado, 

frigorífico, fogão, esquentador ou termoa-

cumulador, e TV. Piscina para adultos, pis-

cina para crianças e zonas verdes.

A lavagem da loiça é da responsabilidade do 

A lavagem da loiça é da responsabilidade do 

utente. A mudança de roupa é feita sema-

nalmente ou sempre que mude o utente.

A recepção funciona no condomínio, lote 2, 

permanentemente, e é necessário apresen-

tar credencial emitida pelo Grupo Despor-

tivo.

utente. A mudança de roupa é feita sema-

nalmente ou sempre que mude o utente.

A recepção funciona no Aldeamento Pedras 

da Rainha em Cabanas das 9.00h às 18.00h, 

e é necessário apresentar credencial emiti-

da pelo Grupo Desportivo

cABAnAS
(Pedras da Rainha)

lAGoS – MeiA prAiA
(Condomínio do Mar)

localização: situa-se em Manta Rota, a 300 

metros da praia. 

características: 2 apartamentos T1 para  

4 pessoas, devidamente equipados. 

Os apartamentos têm quarto com cama de 

casal, sala com sofá-cama, cozinha e casa 

de banho, e estão equipados com fogão, 

frigorífico, esquentador, televisão, roupa e 

loiça para 4 pessoas. 

A recepção funciona nos Apartamentos 

Mantasol das 9.00h às 19.00h, e é necessá-

rio apresentar credencial emitida pelo Gru-

po Desportivo. 

MAntA rotA  
(Mantasol) 
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baixa 
1/1 a 27/3
9/10 a 18/12
19,00 euros

PáSCoa/natal
27/3 a 10/4
18/12 a 31/12
40,00 euros

média/baixa
10/4 a 29/5
25/9 a 9/10
40,00 euros

média
29/5 a 26/6
11/9 a 25/9
45,00 euros

média/alta
26/6 a 3/7
28/8 a 11/9
70,00 euros

alta
3/7 a 28/8

87,00 euros

épocAS

TABELA DE PREÇOS DOS APARTAMENTOS – 2010

A taxa de inscrição é de 36 euros.        
desistências e penalizações: até 30 dias da entrada, 50% do custo total do aluguer; até 15 dias, 100% do custo total do aluguer. 
promoção especial: de 10 de Abril a 29 de Maio e de 25 de Setembro a 9 de Outubro, alugue por 7 noites e pague só 5, 
em todos os apartamentos.    
Nos períodos entre 29 de Maio e 25 de Setembro, o aluguer será feito somente à semana, com início ao sábado.
Não são permitidos animais nos apartamentos.    

localização: em Sagres, a 100 metros da 

praia da Mareta e a 5 minutos da praia do 

Martinhal.

características: 1 apartamento T1 para  

3 pessoas, equipado com ar condicionado, 

máquina de café, torradeira, microondas, 

frigorífico e TV por satélite. 

Piscina para adultos e crianças. 

A recepção funciona nos Apartamentos Tu-

rísticos Pontalaia, das 9.00h às 20.00h, e é 

necessário apresentar credencial emitida 

pelo Grupo Desportivo. 

Nota: Suplemento de jantar de 15,00 euros 

por pessoa (sujeito a marcação prévia). 

SAGreS 
(Pontalaia Apartamentos) 

	 Além	dos	apartamentos	que	disponibilizamos,	
não	deixe	de	nos	consultar	para	outros	destinos	em todo o Algarve

Consulte	o	nosso	site	
em	www.gdbpi.pt
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Casa Amarela
telefone: 245 90 12 50

localização: Situada na bonita cidade de 

Castelo de Vide, na Praça D. Pedro V. Dis-

põe de quartos e suites; no preço está in-

cluído o pequeno-almoço. Serve refeições.

Casa de Lamas
telefone: 253 66 22 02/91 663 54 66 

localização: Edifício do século XVII, inserido 

no turismo em espaço rural, localizado em 

Alvite, Cabeceiras de Basto. Possui uma sui-

te, nove quartos duplos – quatro com cama 

de casal e cinco com duas camas – todos 

com casa de banho privativa e aquecimento 

central, e apartamentos T1 e T2. O golfe, a 

piscina, o ténis e a sala de leitura são o local 

ideal para os momentos de lazer e reflexão. 

Capela/oratório do séc. XVIII no seu interior.

Aparthotel Beachtour
telefone: 261 86 02 30

localização: O Aparthotel Beachtour 

situa-se a 50 km de Lisboa e a 800 m do 

centro da vila de Ericeira. Dispõe de apar-

tamentos T0, T1 e T2, equipados com  

kitchenette. O preço inclui a utilização das 

piscinas.

Casa da Quintã
telefone: 255 42 38 73

localização: A cerca de 8 km de Amarante – 

placa giratória a proporcionar a descoberta 

das Terras de Basto, do Minho e de Trás-os- 

-montes, com as quais faz fronteira – e a  

10 km de Marco de Canaveses, proporcio-

nando também a descoberta do Douro dada 

a proximidade da Régua (30 km), centro eco-

nómico daquela região. A sua localização 

permite aceder em cerca de 50 minutos às 

cidades do Porto e de Guimarães, e em 30 

minutos às cidades de Vila Real e da Régua.

cAStelo de vide

cABeceirAS de BASto ericeirA FolHAdA
MArco de cAnAveSeS

Hospedaria do Convento
telefone: 271 31 18 19

localização: Próximo de Figueira de Cas-

telo Rodrigo, Foz Côa, num ambiente ru-

ral e histórico, situa-se a hospedaria de 

turismo de habitação. Seguir pelo IP5, em 

direcção a Vilar Formoso; depois da Guar-

da, sair para Almeida (saída n.º 30 da A25). 

Dispõe de dois tipos de quartos: os do edifí-

cio principal e os do edifício da piscina. Nos 

preços está incluído o pequeno-almoço.

FiGueirA 
de cAStelo rodriGo

TuRISMO RuRAL

Quintal de Além do Ribeiro
telefone: 239 99 64 80

localização: Situado a 25 km de Coimbra e 

a 2 km da Lousã. Inserido numa típica aldeia 

beirã que proporciona o contacto e a comu-

nhão com a natureza. Perto do rio Ceira, 

propício para a natação e a pesca. Dispõe 

de quartos com áreas generosas e 2 suites 

completas (quarto, sala e casa de banho). 

Nos preços está incluído o pequeno-almoço.

louSã
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Herdade do Barrocal de Baixo
telefone: 266 84 73 19

localização: A herdade fica a 6 km da sa-

ída de Montemor-o-Novo, na auto-estrada 

Lisboa-Elvas, e a 3 km daquela cidade, na 

EN 114, a caminho de Santarém. Possui 

unidade principal e casinhas rurais com 

preços diferenciados. No preço está incluído 

o pequeno-almoço.

MonteMor-o-novo

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. 

Dispõe de casas T1 e T2 equipadas com 

aquecimento central, lareira e churras-

queiras exteriores. O preço inclui a uti-

lização da piscina e da sala de jogos, e 

a limpeza é diária excepto aos domingos 

e feriados.

SintrA

S. Torcato Moradal
telefone: 272 65 40 08/96 443 74 01

localização: Situada entre Lousã e Castelo 

Branco, próximo de Estreito, em S. Torcato 

Moradal, concelho de Oleiros.

Dispõe de cinco quartos independentes, aos 

quais se atribuíram nomes das serras que 

rodeiam a casa; todos apresentam casa de 

banho completa, aquecimento central, TV, 

Internet sem fios e minibar. A casa oferece 

uma cozinha moderna ao dispor de todos, 

uma sala de estar, e sala de jantar deco-

rada com mobílias centenárias; no exterior 

temos o estacionamento, o jardim e uma 

piscina moderna de água salgada.

Os quartos são do tipo standard. No pre-

ço dos quartos está incluído o pequeno- 

-almoço.

oleiroS

TuRISMO RuRAL

Casal da Batoca
telefone: 91 663 54 66 

localização: Situada em Entre Douro e Mi-

nho, em Medelo, na linda região de Fafe, 

inserida no turismo em espaço rural.  

A casa principal dispõe de dois quartos 

com camas de casal, duas salas e cozi-

nha, enquanto o antigo palheiro dispõe 

de três quartos duplos, um com cama de 

casal e dois com duas camas, uma sala 

e kitchenette. Todos os quartos dispõem 

de casa de banho privativa e aquecimento 

central. Dispõe de apartamentos T2 e T3. 

São possíveis actividades como golfe, BTT, 

circuitos de manutenção, praias fluviais. 

Poderá igualmente desfrutar da riqueza 

arquitectónica e cultural da região, na qual 

salientamos: igreja matriz, Museu de Im-

prensa de Fafe, Museu Regional do Auto-

móvel; Museu das Terras de Basto; Castelo 

de Guimarães; Santuário do Bom Jesus, e 

Parque Nacional do Gerês.

Medelo – FAFe
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Casa dos Martinhos
telefone: 253 65 63 31

localização: Sair da A3 em Braga e seguir em 

direcção a Chaves; 27 km depois (Cerdeiri-

nha), virar à direita em direcção à vila de Viei-

ra do Minho, e, dali, seguir as indicações para 

Quinta de S. Simão
telefone: 253 64 82 70/93 409 00 77

localização: Sair da A3 em Braga e se-

guir em direcção a Gerês/Chaves; 27 km 

depois (Cerdeirinhas), virar em direcção 

a Vieira do Minho e seguir as indicações 

da quinta, que se encontra logo a 1km.

A Quinta de São Simão assume-se como 

um lugar privilegiado onde poderá fruir 

o verde da vegetação, o sol quente das 

tardes de Verão, a água abundante e cris-

talina dos seus ribeiros, ou o aconchego 

da lareira nos dias de Inverno.

A quinta possui 6 quartos e 2 suites, to-

dos equipados com o conforto de aqueci-

mento central e casa de banho privativa.

A tabela de preços para sócios do Grupo 

Desportivo corresponde a um desconto 

de 15% sobre o preço de balcão.

a aldeia turística de Agra, manter essa rota 

até percorrer cerca de 14 km; a sua localiza-

ção permite aceder em menos de 30 minutos 

a diversos locais de interesse turístico, como 

Braga, Guimarães, Parque Nacional Peneda- 

-Gerês, e em menos de 15 minutos à bar-

ragem da Cabreira. Dispõe de quartos, e os 

preços incluem pequeno-almoço regional.

Hotel Rural Quinta da Vila Meã
telefone: 232 93 12 61

localização: Situado entre Viseu e Man-

gualde, a 3 km do IP5. A barragem de Fra-

gilde, a 4 km, é um local de lazer e prática 

de desportos náuticos não motorizados e 

desportos radicais: todo-o-terreno, para-

pente (Linhares da Beira) e rafting no rio 

Paiva. Dispõe de apartamentos T0, T1 e T2, 

equipados com kitchenette. Os quartos são 

dos tipos standard e suite. Nos preços está 

incluído o pequeno-almoço.

Casa do Alto da Eira
telefone: 284 41 26 19/96 557 99 18

localização: Situada em Albergaria dos 

Fusos, no concelho de Cuba, próximo da 

barragem do Alvito. Casa tipicamente alen-

tejana adaptada ao turismo rural, dispõe de 

quartos com e sem casa de banho; no preço 

estão incluídos o pequeno-almoço e a utili-

zação da piscina. Serve refeições confeccio-

nadas em forno de lenha.

vilA ruivA – cuBA

vieirA do MinHo

vieirA do MinHo

vilA Meã – viSeu

TuRISMO RuRAL
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AlmAdA-PrAgAl
Tel.: 21 273 16 96

PorTo
Tel.: 22 250 19 20 

lisboA
Tel.: 21 346 23 46 

PorTo
Tel.: 22 509 78 81 

lisboA
Tel.: 21 881 12  00

lindA-A-VelhA
Tel.: 707 241 224

CAsA norberTo 
eleCT. UTilidAdes, ldA.
ermesinde
Tel.: 22 971 47 22 

edsAe
lisboa – santos
Tel.: 213 943 530

ACAdemiA lUsófonA 
de sUrf
Costa da Caparica
Tel.: 96 654 07 14

ATléTiCo ClUbe 
de PorTUgAl
Tel.: 21 363 79 86

PorTo
loja 1 – Tel.: 22 834 82 17 
loja 2 – Tel.: 22 834 82 15 
loja 3 – Tel.: 22 834 82 11

sUnergeTiC
bArreiro
Tel.: 21 082 31 81 

lisboA
21 933 35 36 / 93 733 35 15 

sACAVém
Tel.: 21 940 52 50

AlmAdA
Tel.: 21 273 16 85

arte

arte

ginásios

rent-a-car

saúde 
e bem-estar

desporto

artigos 
para crianÇa

aUtomóVeis 
e acessórios

artigos para o lar

mUseU do doUro
Peso da régua
Tel.: 254 310 190

gUerin renT A CAr
Tel.: 21 010 02 97

ClíniCAs riVierA sPA
Tel.: 249 725 770

lATin dAnCe
lisboa – Campolide
Tel.: 21 389 41 90

ConfiqUATro – 
esColA de nAUTiCA
Tel.: 21 362 79 85

skydiVe PorTUgAl
évora
Tel.: 91 099 99 91

TrAns serrAno - AVenTUrA, 
lAzer e TUrismo, ldA
góis
Tel.: 235 778 938

lisboA
magneticarts@magneticarts.pt

Pé dA roUPA
lisboA
Tel.: 309 947 498

Novas parcerias do Grupo Desportivo
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AVeledA - VilA do Conde
Tel.: 96 535 79 30 

AssoCiAção desPorTiVA
ViTrine
gondomAr
Tel.: 91 020 14 04

lisboA
Tel.: 21 812 47 77 
Telem.: 91 973 87 88 

lisboA
Tel.: 21 353 04 58 

lisboA 
Tel.: 21 862 10 00 
VilA frAnCA de XirA
Tel.: 263 286 510

gArAgem CenTrAl 
Poço do bisPo, ldA.
lisboA
Tel.: 21 868 12 56 

PorTo
Tel.: 22 200 11 11

PorTo
Tel.: 22 832 19 67

sAnTA iriA dA AzóiA
Tel.: 21 953 37 90

lisboA
Tel.: 21 831 43 98 
PorTo 
Tel.: 22 518 86 80 

lisboA
Tel.: 21 393 13 30

lisboA
Tel.: 21 812 69 00

www.repsolypf.com

lisboA
Tel.: 21 386 83 44

PorTo
Tel.: 22 558 00 85

lisboA
Tel.: 21 400 71 64

lisboA
Tel.: 21 390 92 17 

são domingos de rAnA
Tel.: 21 445 61 71

lisboA
Tel.: 21 711 37 00

PorTo
Tel.: 22 615 48 48

lisboA
Tel.: 21 381 37 04 

lisboA
Tel.: 21 357 19 62 

AgUAs sAnTAs – mAiA
Tel: 22 975 30 83

cabeleireiros

cães e gatos

campismo

crecHes  atl

desport0

floristas

combUstíVeis

cUrsos 
de formaÇão

lisboA
Tel.: 21 778 18 99

CAbeleireiro 
hélder & Pedro
lisboA
Tel.: 21 346 02 62

lisboA
Tel.: 21 315 08 86

geral@mathnasium.pt
Tel.: 96 980 88 90

mais informações sobre os nossos parceiros em www.gdbpi.pt

lisboA
Tel.: 21 836 14 98

renAUlT CAmPo lindo
PorTo
Tel.: 22 507 03 00

Colégio CreChe JArdim-de- 
-infânCiA inViCTA, ldA.
PorTo
Tel.: 22 543 08 02
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lisboA
Tel.: 21 326 09 00

lisboA
Tel.: 21 304 13 50

lisboA ginásio ClUbe
lisboA
Tel.: 21 315 40 02/3

PorTo
Tel.: 96 177 92 61

shAPe fiTness ClUb 
mATosinhos 
Tel.: 22 937 06 71 

lisboA
Tel.: 21 853 15 24

lisboA/PorTo
Tel.: 21 012 96 70

esPinho
Tel.: 22 733 10 00 
www.praiagolfe.com 

VilA frAnCA do CAmPo
s. miguel – Açores
296 539 138
e-mail: reservations@hotel-
bahiapalace.com

grUPo solVerde norTe

hoTel solVerde sPA & 
Wellness CenTer *****
VilA noVA de gAiA
Tel.: 22 733 80 30

hoTel CAsino 
de ChAVes ****
ChAVes
Tel.: 276 30 96 00

hoTel APArTAmenTo 
solVerde ***
esPinho
Tel.: 22 733 80 00

AlCAfAChe
Tel.: 232 47 97 97

 grUPo seleCção hoTéis
lisboA
 Tel.: 21 846 57 52   
geral@seleccaohoteis.pt

 m’Ar de Ar AqUedUTo – 
hisToriC design hoTel & sPA
éVorA
 Tel.: 266 74 07 00

m’Ar de Ar mUrAlhAs – 
Timeless ChArm hoTel
éVorA
 Tel.: 266 73 93 00

PonTA delgAdA
Tel.: 296 62 99 39

esTAlAgem são domingos 
mérTolA
Tel.: 286 64 00 00

Hotelaria

grUPo grão PArá 

esToril
Tel.: 21 469 07 20

CArVoeiro
Tel.: 282 357 401

PorTo
Tel.: 93 433 88 26

gimnofAro ginásio ClUb 
fAro 
Tel.: 289 82 21 26 

lisboA 
Tel.: 96 452 11 79 

lisboA
Tel.: 21 111 16 00

PorTo
Tel.: 22 772 74 00

sAnTArém
Tel.: 243 302 396 

ginásios

lisboA
Agência barata 
r. saraiva de Carvalho, 202 
Tel.: 21 396 11 13 
Agência magno largo frei 
heitor Pinto, 2-b 
Tel.: 21 845 23 70

fUnerária

gestão 
de condomínios

PorTo
Tel.: 22 203 89 58
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ifThenelse
lisboA
Tel.: 21 414 79 00

lisboA
Tel.: 21 396 42 85

lisboA
Tel.: 21 346 77 57

JoAdÊ – modA mAsCUlinA
lisboA
Tel.: 21 313 95 70

lisboA
Tel.: 96 175 68 07

óPTiCA Conde redondo
lisboA
Tel.: 21 319 28 50

rodrigUes oCUlisTA – 
rolislenTe, ldA
lisboA
Tel.: 21 882 20 05 

lisboA
Tel.: 21 781 92 18

sAl – sisTemAs de Ar liVre
seTUbAl
Tel.: 26 522 76 85

AlbUfeirA
Anabela freitas
anabela@xptomarketing.pt

mAfrA
Tel.: 261 81 37 19

PorTo
Tel.: 91 780 20 28

lisboA
Tel.: 21 342 21 43

oUriVesAriA são domingos
lisboA
Tel.: 21 886 30 86

lisboA
Tel.: 21 887 91 91

AlfrAgide
Tel.: 21 475 18 30

hoTel de TrAnCoso
TrAnCoso
Tel.: 271 829 200

informática

materiais 
de constrUÇão

organizaÇão 
de eVentos

oUriVesarias 
e relojoarias

mediaÇão
imobiliária

ocUlistas

moda

perfUmarias

rent-a-car

restaUraÇão

pUblicaÇões

lisboA
Tel.: 21 771 00 50

JornAl o PÚbliCo
lisboA
Tel.: 21 011 10 00

lisboA
Tel.: 21 995 95 20

www.hertz.com.pt
número verde 800 202 038

sapatarias

CAlçAdA dA esTrelA – lisboA
Tel.: 21 397 00 03

sAPATAriA godiVA
lisboA
Tel.: 21 712 30 46

sAPATAriA 
e ChAPelAriA lord
lisboA
Tel.: 21 712 30 41



74
parceiros

segUros

som e imagem

Viagens

Vendas 
por catálogo

saúde 
e bem-estar

minisom – APArelhos 
AUdiTiVos
Tel.: 808 201 628

lisboA
Tel.: 21 315 83 38

sinTrA
Tel.: 21 961 45 30

doUTorPé
CrUz qUebrAdA
Tel.: 21 414 41 52

PresTAção de serViços 
médiCos e denTários 
e enfermAgem
lisboA
Tel.: 21 387 19 65

sAnioCóPiA – 
The Audiovisual Company
lisboA
Tel.: 21 394 22 00

PorTo
Tel.: 22 605 27 80

sinTrA
Tel.: 21 915 65 60

lisboA
Tel.: 21 006 16 90

PorTo
Tel.: 22 200 64 18

doUro AzUl
PorTo
Tel.: 22 340 25 10

lisboA
Tel.: 21 798 11 20

lisboA
Tel.: 808 24 14 14

lisboA
Tel.: 21 319 36 00

sAnTA mAriA dA feirA
Tel.: 256 37 92 20

lisboA
Tel.: 21 394 3300

roTAs noVAs
lArAnJeiro
Tel.: 21 250 05 13

ViAgens TemPo
PorTo
Tel.: 22 557 34 90

sinTrA
Tel.: 21 915 47 40

sAnTA riTA residenCiA 
geriáTriCA
esToril
Tel.: 21 466 97 71

sPiriT dAy sPA, ldA
odiVelAs
Tel.: 21 093 52 72

qUAliPhysio – fisioTerAPiA 
e bem esTAr, ldA
CAsTAnheirA do ribATeJo
Tel.: 91 790 33 90

lisboA
Tel.: 21 010 03 79 

lisboA
Tel.: 21 324 13 60

lisboA
Tel.: 21 355 83 03

lisboA
Tel.: 21 885 10 54

lisboA
Tel.: 21 317 40 60

lisboA
Tel.: 21 816 05 40

blUe ConCePT – dAy sPA 
And relAXing CliniC
lisboA
Tel.: 21 778 22 61
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contactos

DIRECÇÃO REGIONAL SUL
Praça do Município, 31-4.º
1100-365 Lisboa
Tel.: 21 322 67 58 / 21 322 65 52
Ext.: 42 68 19
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 do Bonjardim, 179-3.º
4000-124 Porto
Tel.: 22 206 10 90 - 913 209 955
Ext.: 309 21 00
Fax: 22 205 22 10

Horário: 9.00h-12.00h e 13.00h-17.00h
De segunda a sexta
E-mail: norte@gdbpi.pt 
grupodesportivonorte@bancobpi.pt
Cod. CI – 2039
Apartado 5414
4023-001 Porto

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
Segundas, quartas e sextas
12.00h–14.00h
Ensaios do Coro 
Terças a partir das 16.00h

ANDEBOL
Rui Duque - Tel.: 21 310 44 38 
rui.carlos.duque@bancobpi.pt
Luís Ângelo - Tel.: 21 720 77 88 
luis.angelo.silva@bancobpi.pt

ATLETISmO
Carla valadas - Tel.: 21 322 65 38
carla.sofia.valadas@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 Reis Ferreira – Tel.: 22 207 58 21
carlos.reis.ferreira@bancobpi.pt

BASQUETEBOL
Carla valadas - Tel.: 21 322 65 38
carla.sofia.valadas@bancobpi.pt
Francisco Barata - Tel.: 21 318 12 44
francisco.antonio.barata@bancobpi.pt

BIBLIOTECA
António vale - Tel.: 91 305 58 06
ajvale@gmail.com
João Gouveia  - Tel.: 22 206 10 90
norte@gdbpi.pt

BOWLING
Jorge Almeida - Tel.: 21 722 67 20 / 
91 786 68 10
grupodesportivosul@bancobpi.pt
Jorge Teixeira - Tel.: 21 350 66 63
jorge.manuel.teixeira@bancobpi.pt
Duarte Cardoso - Tel.: 22 543 36 50 
antonio.carlos.cardoso@bancobpi.pt
José Caldas - Tel.: 22 608 85 44 
jose.manuel.caldas@bancobpi.pt
 
CAmINHADAS
Rui Duque - Tel.: 21 310 44 38 
rui.carlos.duque@bancobpi.pt
Carlos Oliveira - Tel.: 21 322 67 56
carlos.manuel.oliveira@gdbpi.pt
José Almeida - Tel.: 22 206 10 90
norte@gdbpi.pt
Jorge Barrote - Tel.: 22 206 10 90
norte@gdbpi.pt

CAmPISmO
Tel.: 21 322 67 58 
grupodesportivosul@bancobpi.pt

CICLOTURISmO / BTT
Joaquim Rubira - Tel.: 21 723 43 12 
joaquim.antonio.rubira@bancobpi.pt
Rui Santos Sousa - Tel.: 21 310 44 83 
Carlos morais - Tel.: 21 322 68 14
carlos.manuel.morais@bancobpi.pt
Carlos Reis Ferreira – Tel.: 22 207 58 21
carlos.reis.ferreira@bancobpi.pt

CONFERÊNCIAS
virgílio Guimarães - Tel.: 22 206 10 90
norte@gdbpi.pt

CORO
João Lopes - Tel.: 21 318 10 94
joao.pedro.lopes@bancobpi.pt
Ensaios: Terças às 16h na Praça 
do Município, em Lisboa

CURSOS DE FORmAÇÃO
Sandra Nascimento - Tel.: 21 722 67 20 
sandra.reis.nascimento@bancobpi.pt
Pilar Batoréu - Tel.: 91 710 94 71
pilarbatoreu@gmail.com
virgílio Guimarães - Tel.: 22 206 10 90
norte@gdbpi.pt
José Almeida - Tel.: 22 206 10 90
josé.reis.almeida@gmail.com
vítor Camisão - Tel.: 22 608 85 40
victor.camisao@gmail.com
Graça maria Coelho - Tel.: 22 607 22 36
graça.maria.coelho@bancobpi.pt

DANÇA JAZZ 
Isabel Barros - Tel.: 22 608 84 75  
isabel.maria.barros@bancobpi.pt 

DANÇAS DE SALÃO
João Pedro Lopes - Tel.: 21 318 10 94
joao.pedro.lopes@bancobpi.pt
João Gouveia - Tel.: 22 206 10 90
norte@gdbpi.pt

DANÇAS LATINAS E AFRICANAS
Pedro Ferreira - Tel.: 21 321 37 08  
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt 

DARDOS
Carla valadas - Tel.: 21 322 65 38
carla.sofia.valadas@bancobpi.pt
Augusto malheiro - Tel.: 22 206 10 90
norte@gdbpi.pt

DEFESA PESSOAL
Rui Duque - Tel.: 21 310 44 38 
rui.carlos.duque@bancobpi.pt
Ana Fortes – Tel :  21 350 54 58
ana.cristina.fortes@bancobpi.pt 
vítor Camisão - Tel.: 22 608 85 40
victor.camisao@gmail.com
Fernando Cesar - Tel.: 22 831 39 84
Fernando.albertino.cesar@bancobpi.pt

ESPECTÁCULOS
António vale - Tel.: 91 305 58 06
ajvale@gmail.com
Pilar Batoréu - Tel.: 91 710 9471
pilarbatoreu@gmail.com
Graça maria Coelho - Tel.: 22 607 22 36
graça.maria.coelho@bancobpi.pt

ESQUI, SNOWBOARD E WAKEBOARD
Pedro Ferreira - Tel.: 21 321 37 08 
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt 
João Carvalho - Tel.: 21 321 34 67 
joao.pedro.carvalho@bancobpi.pt 

EXPOSIÇÕES
Sandra Nascimento - Tel.: 21 722 67 20 
sandra.reis.nascimento@bancobpi.pt
virgílio Guimarães - Tel.: 22 206 10 90
norte@gdbpi.pt
Graça maria Coelho - Tel.: 22 607 22 36
graça.maria.coelho@bancobpi.pt
Augusto malheiro - Tel.: 22 206 10 90
norte@gdbpi.pt

FOTOGRAFIA
António vale - Tel.: 91 305 58 06
ajvale@gmail.com
 
FUTEBOL
Rui Duque - Tel.: 21 310 44 38 
rui.carlos.duque@bancobpi.pt
manuel martins - Tel.: 21 311 11 81
manuel.antonio.martins@bancobpi.pt
Duarte Cardoso - Tel.: 22 543 36 50 
antonio.carlos.cardoso@bancobpi.pt
José Caldas - Tel.: 22 608 85 44 
jose.manuel.caldas@bancobpi.pt
Fernando Barrias - Tel.: 22 608 85 66
norte@gdbpi.pt

GINÁSTICA 
maria Angelina Pinheiro 
- 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 
Sandra Nascimento - Tel.: 21 722 67 20 
sandra.reis.nascimento@bancobpi.pt

JOGOS DE SALA
António vale - Tel.: 91 305 58 06
ajvale@gmail.com
Augusto malheiro - Tel.: 22 206 10 90
norte@gdbpi.pt

KARTING
miguel Chaves - Tel.: 21 720 63 59
miguel.nunes.chaves@bancobpi.pt
manuel martins - Tel.: 21 311 11 81 
manuel.antonio.martins@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
Carla valadas - Tel.: 21 322 65 38
carla.sofia.valadas@bancobpi.pt
João Sampaio - Tel.: 22 608 84 96 
joao.eduardo.sampaio@bancobpi.pt

mOTOTURISmO
miguel Chaves - Tel.: 217 206 359
miguel.nunes.chaves@bancobpi.pt
Nuno Barradas - Tel.: 217 206 356
nuno.humberto.barradas@bancobpi.pt

NATAÇÃO
Carla valadas - Tel.: 21 322 65 38
carla.sofia.valadas@bancobpi.pt
Egas marques - Tel.: 96 751 43 11

ORFEÃO
virgílio Guimarães - Tel.: 22 206 10 90
norte@gdbpi.pt
Fernando Barnabé - Tel.: 22 206 10 90
norte@gdbpi.pt

PADEL
Pedro Ferreira - Tel.: 21 321 37 08 
pedro.nunes.ferreira@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
Pedro Ferreira - Tel.: 21 321 37 08 
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt

PATINAGEm
Pedro Ferreira - Tel.: 21 321 37 08  
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt

PEDI-PAPER
Rui Duque - Tel.: 21 310 44 38 
rui.carlos.duque@bancobpi.pt
João Sampaio - Tel.: 22 608 84 96 
joao.eduardo.sampaio@bancobpi.pt

PESCA
Joaquim Rubira - Tel.: 21 723 43 12 
joaquim.antonio.rubira@bancobpi.pt
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 manuel Costa 
- Tel.: 22 986 50 60 
miranda Cardoso - Tel.: 22 608 84 90 
fernando.miranda.cardoso@bancobpi.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
miguel Chaves - Tel.: 21 720 63 59
miguel.nunes.chaves@bancobpi.pt
Sandra Nascimento - Tel.: 21 722 67 20 
sandra.reis.nascimento@bancobpi.pt
virgílio Guimarães - Tel.: 22 206 10 90
norte@gdbpi.pt
Isabel Barros - Tel.: 22 608 84 75
isabel.maria.barros@bancobpi.pt 

REmO
Carla valadas - Tel.: 21 322 65 38
carla.sofia.valadas@bancobpi.pt

SQUASH
António vale - Tel.: 91 305 58 06
ajvale@gmail.com
José Fernandes - Tel.:91 498 76 70

SNOOKER
Pedro Ferreira - Tel.: 21 321 37 08 
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt 
Filipe Guimarães - Tel.: 21 321 39 27
filipe.miguel.guimaraes@bancobpi.pt 
mario Andrade - Tel.: 21 312 31 35 
mario.telmo.andrade@bancobpi.pt 
Augusto malheiro - Tel.: 22 206 10 90
norte@gdbpi.pt
Fernando Ferreira - Tel.: 22 206 10 90
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
António vale - Tel.: 91 305 58 06
ajvale@gmail.com
Luís Remédio - Tel.: 21 318 14 18
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.: 21 723 43 12  
joaquim.antonio.rubira@bancobpi.pt
António Costa - Tel.: 21 321 38 07
antonio.jose.costa@bancobpi.pt

TIRO DE PRECISÃO
Joaquim Rubira - Tel.: 21 723 43 12   
joaquim.antonio.rubira@bancobpi.pt

TODO-O-TERRENO
miguel Chaves - Tel.: 21 720 63 59
miguel.nunes.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
Carla valadas - Tel.: 21 322 65 38
carla.sofia.valadas@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
António vale - Tel.: 91 305 58 06
ajvale@gmail.com
Sandra Nascimento - Tel.: 21 722 67 20 
sandra.reis.nascimento@bancobpi.pt
Elsa verdial - Tel.: 91 824 84 66
grupodesportivosul@bancobpi.pt
virgílio Guimarães - Tel.: 22 206 10 90
norte@gdbpi.pt 
Augusto malheiro - Tel.: 22 206 10 90
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 - 22 206 10 90 
norte@gdbpi.pt
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a fechar

OsvaldO silva
Director

Quando há algum tempo atrás me con-
vidaram para fazer parte da Direcção do 
Grupo Desportivo, confesso que estava 
longe de pensar que o compromisso 
assumido seria cada vez mais e maior, 
parafraseando a sigla escolhida para a 
última proposta de Direcção a que tenho 
o orgulho de pertencer.
Depressa entendi que com um projecto no 
tempo, uma proposta de trabalho, e traba-
lho, seríamos capazes de criar um Grupo 
Desportivo de que valesse a pena ser As-
sociado. Fizemo-lo e estamos já a evoluir 
para novas técnicas e imagem, porque 
esse é o caminho a seguir. Mas o que faz 
os Associados adoptarem o Grupo Des-
portivo é resultado do que procurámos, 
com o nosso esforço, disponibilizar.
Hoje vale a pena ser sócio do Grupo  
Desportivo, por muitas razões: temos car-

tão de combustível 
com o melhor des-
conto do mercado, 
sem necessidade 
de comprar mais 
nada, seguros de 
vida – multirriscos 
e automóvel – com 
os melhores pre-
ços do mercado, 
e não brincamos, 
o seguro não é só 
quando pagamos, 
mas fundamental-
mente quando o 
utilizamos. Temos 

mais de 300 parceiros nas vertentes mais 
variadas, desde a «Arte» às «Viagens», 
apartamentos, e os parceiros capazes de 
pôr os nossos sócios de férias por todo o 
Algarve, propostas interessantes no turis-
mo rural, viagens com uma proposta tão 
vasta, que dificilmente cada um dos nos-
sos ficará de fora, sem falar das dezenas 
de actividades e eventos que promovemos 
e ou sugerimos ao longo do ano. Veja-se 
este número do Associativo: se já viu, volte 
a ver e sinta a colaboração de dezenas de 
Associados, o pulsar do Grupo Desportivo, 
e avalie também o trabalho da Direcção.
Esta dinâmica naturalmente tem custos, 
gera confrontos e incompreensões, in-
vejas, cada um de nós sabe o que deve 
ser feito e como, faz parte da natureza 
humana, só que alguns sabem melhor 
que outros gerir essas diferenças, com 

bom senso. No último acto eleitoral, a 
segunda proposta, rejeitada por não se 
ter sabido apresentar, entendeu proces-
sar o Grupo Desportivo, usando para 
isso o velho expediente de não ser nada 
com eles, mas antes com uma Associa-
da que alegadamente não teve conheci-
mento atempado do processo.
O processo terminou agora, e como es-
perávamos a justiça foi capaz de enten-
der a verdade no meio do amontoado de 
declarações que procuravam deitar abai-
xo a credibilidade desta Direcção, do seu 
projecto – coisa que aqueles nem sequer 
tinham – e do próprio Grupo Desportivo, 
contra o qual investiram. Mas a angústia 
de quem se viu suspeito de uma habili-
dade sem sentido é obvio que representa 
um custo pouco fácil de carregar durante 
mais de dois anos.
Ao trazer esta acção ao conhecimento 
da generalidade dos Associados não pre-
tendemos qualquer espécie de reacção, 
mas tão-somente deixar claro o nosso 
repúdio, perante uma atitude caluniosa e 
indiciadora de má-fé, conduzida por al-
guns dos nossos Associados.
Espero que esta revista tenha chegado 
a casa dos Associados a tempo de ava-
liarem a nossa oferta e participarem nas 
nossas actividades, entre as quais quero 
destacar: o rally-paper do dia 25 de Abril, 
neste ano num novo formato; o Carnaval 
no Norte e no Sul, e ainda o nosso pro-
grama de viagens.
Um Bom Ano para todos.

«A Fechar»
este ano de 2009 foi difícil para todos, 
mas o Grupo Desportivo, apesar da “crise”, 
não deixou de apoiar os associados.








