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Já passaram 3 anos e parece que foi on-
tem que esta direcção assumiu os desti-
nos do Grupo Desportivo. Assim, neste 
ano a Assembleia Geral promoverá elei-
ções para os diversos órgãos sociais do 
Grupo Desportivo – Assembleia Geral, 
Direcção e Conselho Fiscal –, conforme é 
determinado no artigo 16.º dos Estatutos:

A Assembleia Geral Eleitoral reúne-se 
ordinariamente, de quatro em quatro 
anos, para votação e eleição dos Órgãos 
Sociais para o quadriénio seguinte, ca-
bendo-lhe eleger uma das diversas can-
didaturas que se apresentem a concorrer 
a todos os Órgãos Sociais.

O mandato que agora acaba tem permi-
tido reforçar a comunicação com os As-
sociados. A revista Associativo e o sítio 
www.gdbpi.pt são as provas disso. De 
início parecia que os projectos não teriam 
pernas para andar, mas hoje todos pode-
mos comprovar que, para além de pernas, 

também tinham cabeça e tronco. Lá vai o 
tempo em que se enviavam folhas avulso 
a comunicar as iniciativas que iriam ar-
rancar. Hoje, para além de o Associado, 
familiares e amigos saberem o que o Gru-
po Desportivo vai fazer, também podem 
tomar conhecimento de como decorreu 
o que foi feito. Esta situação permite que 
todos os Associados conheçam o Grupo 
Desportivo, mesmo aqueles que, por nor-
ma, se mostram mais distraídos. Como 
repararam, o sítio mudou de imagem e 
está mais apetecível para consumo.

Neste número do Associativo divulgamos 
as viagens promovidas pelo Grupo Des-

portivo. Mais uma vez vamos a quase 
todos os continentes e com preços para 
todos os gostos. O tradicional Convívio de 
Reformados vai ocorrer em Barcelona no 
mês de Junho e na Cidade-Luz em Outu-
bro. Em Abril vamos ter o rally-paper na 
bonita região de Évora.

Mais uma vez o Exmo. Conselho de Ad-
ministração do Banco BPI delegou no 
Grupo Desportivo a realização da Festa 
de Natal. Os textos publicados dão con-
ta da sua realização e do seu sucesso, 
tanto nos circos de Lisboa e Porto, como 
também dos brinquedos distribuídos pela 
pequenada.

Por fim, saliento que a Assembleia Geral 
aprovou, por unanimidade, em 5 de No-
vembro de 2010, o Orçamento e Plano 
de Actividades para 2011, e que a as-
sembleia para a aprovação das Contas 
de 2010 se encontra marcada para o 
próximo dia 15 de Abril.

ÚLTIMO ANO DE UM MANDATO

João Sampaio
DIrEcTOr

HOjE, pArA ALéM DE 
O AssOcIADO, fAMILIArEs 
E AMIgOs sAbErEM O qUE 
O grUpO DEspOrTIvO vAI 
fAzEr, TAMbéM pODEM TOMAr 
cONHEcIMENTO DE cOMO 
DEcOrrEU O qUE fOI fEITO.
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 12  Fim-de-Semana Branco (serra de Bejar)

 13  27.º Maratón Ciudad de Sevilla
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 26  Vila do Conde aqui tão perto
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 01 Bailado D. Quixote

 01 Agora, sim, o futsal pode começar

 03 Bowling, Liga de 2011

 03 VII Torneio de Bowling no Porto

 05 Santarém, capital do gótico

 05  FPTAC – 100 pratos, 3.ª contagem – 

Campo de Tiro O Pinhal

 05 Aula de Tiro de Precisão

 08 Carnaval

 12 Workshop de papel e fitas

 12  Concurso de Fotografia Preto  

e Branco (data-limite para entrega)

 17 Bowling, Liga de 2011

 17 Agora, sim, o Futsal pode começar

 19 Aula de Tiro de Precisão

 19 IV Interbancário de Bowling

 19  CIT – 75 pratos, 2.ª contagem – Campo 

de Tiro de Beja

 21 Sueca no Porto

 26 BTT para todos

 26 Alma até Almeida

 26  FPTAC – 100 pratos, 4.ª contagem – 

Campo de Tiro Os Rolos

 31  Fim-de-Semana Branco... 

prolongado (Sierra Nevada) 

 31 Bowling, Liga de 2011

 31 VII Torneio de Bowling no Porto

M
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br
il  09  CIT – 75 pratos, 3.ª contagem – Campo 

de Tiro Os Rolos

 14 VII Torneio de Bowling no Porto

 14 Bowling, Liga de 2011

 16 IV Interbancário de Bowling

 16 O Vale do Douro

 16  FPTAC – 100 pratos, 6.ª contagem – 

Campo de Tiro de Leiria

 17 Aula de Tiro de Precisão

 23 Descida do Rio Alva

 24 Páscoa

 28 Bowling, Liga de 2011

 30 Canyoning em Ribeira de Pena

 30  Herdade das Servas (data-limite para 

reservas)

 30  Viagem a Marrocos  

(de 30 de Abril a 7 de Maio)

 02 Aula de Tiro de Precisão

 02 Casa e Farol de Santa Maria

 02  FPTAC – 100 pratos, 5.ª contagem – 

Campo de Tiro de Évora

 04 Workshop de Ritmos Latinos

 06 Workshop de Ritmos Africanos

 08 O rally-paper “está condenado”

M
ai
o  07 Aula de Tiro de Precisão

 13 Santiago de Compostela

 14  CIT – 75 pratos, 4.ª contagem – Campo 

de Tiro de Pegões

 14 Expedição Rio-a-Dentro

 14  Viagem a Israel  

(de 14 a 21 de Maio)

 05 VII Torneio de Bowling no Porto

 06  FPTAC – 125 pratos + final, 1.ª contagem 

– Campo de Tiro Os Rolos
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Nada aparece feito por acaso
Uma vez mais, foi o Grupo desportivo que tratou da parte logística da entrega 
de presentes a todos os filhos dos colaboradores do Banco BPi.

No dia 27 de Novembro, o telefone to-
cou às 08.00h. Só podia ser engano; 
afinal de contas, era sábado, e ao sá-
bado o telemóvel não costuma tocar tão 
cedo. Estendi a mão, carreguei no botão 
e virei-me para o outro lado. Dez minu-
tos depois, volta a tocar.
Sentei-me na cama a tentar perceber 
o porquê de tão descabida insistência.  
O quarto estava escuro, mas, ao fim de 
um tempinho, finalmente fez-se luz. Apesar 

de fim-de-semana era dia de trabalho.
Esta foi – é – uma situação recorrente 
a vários colaboradores do Grupo Des-
portivo.
Uma vez mais, foi o Grupo Desportivo 
que tratou da parte logística da entrega 
de presentes a todos os filhos dos cola-
boradores do Banco BPI.
Quando, cerca das 9.30h, cheguei 
ao espaço preparado para o efeito na 
Praça do Município, já lá estavam vá-

rios colegas, e depois ainda chegaram 
mais alguns. Ao todo, éramos 18, e com 
a motivação e o empenho que sempre 
emprestámos a esta causa e a todas as 

outras, quando eram 18.30h o trabalho 
estava feito. Mais a norte, na cidade do 
Porto, as pessoas eram outras, mas a 
dedicação, a motivação e a azáfama 
eram as mesmas.
Todos os presentes destinados aos fi-
lhos dos colaboradores estavam prepa-
rados para seguir no correio na manhã 
do dia seguinte.
Uma semana depois o telemóvel voltou 
a tocar: era sábado outra vez e era ne-
cessário preparar e despachar a distri-
buição dos bilhetes para o circo.
No próximo ano, cá estaremos de novo.
Por Rui Duque

Ao toDo éRAmos 18, 
e com A motivAção 
e o emPeNho que semPRe 
emPRestámos A estA cAusA 
e A toDAs As outRAs, 
quANDo eRAm 18.30h 
o tRAbAlho estAvA feito. 
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o Natal é 
um tempo 

especial
o tempo do Natal é com 

certeza um tempo especial 
para o Grupo desportivo.

A Festa de Natal, com brinquedos e circo, 
é uma iniciativa do Conselho de Adminis-
tração do Banco BPI, cuja organização é 
confiada ao Grupo Desportivo.
A selecção dos brinquedos é efectuada 
pelos elementos do Grupo Desportivo, 
devidamente aconselhados e com o 
apoio designadamente de psicólogos, 
que procuram que aquela escolha tenha 

em consideração a motivação das crian-
ças em cada idade.
Esta tarefa começa em Agosto – com o 
contacto com as casas de brinquedos e 
a visita à Feira do Brinquedo – e termina 
só em Dezembro, quando o colaborador 
do Grupo BPI levanta o brinquedo nas 
instalações do Grupo Desportivo. Antes 
ainda, todos os que trabalham fora do 

Porto e Lisboa recebem os brinquedos 
no seu local de trabalho.
Desta forma, é importante saber se os fi-
lhos dos colaboradores gostaram do que 
receberam, mesmo que em oposição à 
opinião dos pais.
O circo! Que trabalheira para a distribui-
ção de bilhetes. Os circos para 2011 já 
estão reservados.
Para o pedido de bilhetes existe um 
prazo-limite. Sem este prazo como seria 
possível seleccionar, envelopar e reme-
ter para casa ou para o local de trabalho 
os bilhetes pedidos? Todos os pedidos 
são apreciados no dia seguinte ao do 
prazo-limite para o seu envio, pelo que é 
fácil comprovar que não se podem acei-
tar pedidos recepcionados após aquela 
data.
Um abraço a todos e um feliz 2011.
Por João sampaio

Jantar 
de Natal 

o Presidente da direcção 
Nacional do Grupo 

desportivo, dr. João 
sampaio, fez-nos chegar, 

também em nome 
da administração, os seus 

votos de um Feliz Natal 
e um Bom ano Novo.

Foi no passado dia 16 de Dezembro o 
tradicional jantar de Natal do Grupo Des-
portivo, mais uma vez realizado no Casi-
no de Espinho.
Andámos próximo das três centenas de 
presenças no Casino de Espinho, mas, 
como dizia um associado «é essencial-

mente no jantar de Natal que encontramos 
“caras” que vamos revendo apenas ao lon-
go do ano, através de outros colegas».
A começar tivemos o orfeão do Grupo 
Desportivo, que foi bonito de se ver e 
ouvir.
Enquanto comemos uma boa refeição 
pudemos presenciar o espectáculo resi-
dente do casino.
Neste ano não contamos com a presença 
da Administração do Banco, mas o Pre-

sidente da Direcção Nacional do Grupo 
Desportivo, Dr. João Sampaio, fez-nos 
chegar, também em nome da Adminis-
tração, os seus votos de um Feliz Natal 
e um Bom Ano Novo, que agradecemos 
e retribuímos.
A finalizar, e como habitualmente, os 
presentes aproveitaram o momento para 
saltar para a pista de dança e aí dançar 
até às tantas.
Por Anselmo Noel

Fevereiro-abril 2011    associativo n.º 26
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Natal nos Açores 
com as crianças a vibrar com as prendas enviadas pelo Grupo desportivo 
e distribuídas pelo  Pai Natal…

Nesta quadra natalícia, e como já vem 
sendo hábito, o Banco BPI nos Açores 
realizou o jantar de Natal com os colabo-
radores e familiares.

Realizou-se no Restaurante Ver de Mar, si-
tuado em S. Vicente Ferreira, num ambiente 
decorado a preceito, com música ambiente  
e uma ementa regional de qualidade.

A festa-convívio decorreu num clima de 
grande espírito natalício, com as crian-
ças a vibrar com as prendas enviadas 
pelo Grupo Desportivo, e distribuídas 
pelo  Pai Natal, que também de propósito 
e a propósito se deslocou aos Açores.
Ao longo da noite actuaram vários cole-
gas (algumas revelações), demonstran-
do os seus dotes vocais e a sua veia 
humorística, contagiando desta forma os 
demais presentes e tornando assim o se-
rão mais  agradável.
Votos de um próspero 2011.
Por João medeiros

Natal no Algarve
Estiveram presentes os Balcões, os centros de Empresa 
e investimento, e as Parcerias comerciais.

No seguimento de uma tradição já com 
longos anos, as equipas comerciais do 
Algarve juntaram-se uma vez mais para 
o habitual jantar de Natal.
Foram 167 os colaboradores, oriundos 
dos balcões das três áreas (Portimão, Al-

bufeira e Faro), dos Centros de Empresa 
e Investimento (Faro e Portimão) e da 
direcção de Parcerias Comerciais, que 
voltaram assim a partilhar momentos de 
convívio e boa-disposição.
Com a praia de Santa Eulália em pano 

de fundo, o jantar foi abrilhantado com 
música ao vivo e muita tagarelice! Uma 
vez mais, o João Carlos (do Balcão de 
Lagoa) não resistiu ao apelo do palco e 
agarrou-se ao microfone para nos emba-
lar durante a sobremesa!
No final da refeição, a sorte sorriu, no ha-
bitual sorteio dos brindes oferecidos pelo 
Grupo Desportivo a alguns dos partici-
pantes; mas, uma vez mais, o convívio 
e a boa-disposição é que foram os gran-
des vencedores da noite!
A noite prosseguiu depois na Discoteca Le 
Club, onde a animação nos levou a todos 
numa divertida viagem pelas recordações 
musicais de várias eras, vários tempos, 
selando mais uma festa onde, para além 
do Natal, celebramos a Amizade que nos 
mantém unidos na grande família BPI.
Por luís Duarte

associativo n.º 26    Fevereiro-abril 2011
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Natal em évora
até mesmo o Pai Natal tirou essa noite para poder vir 
entregar os presentes às nossas crianças. 

Realizou-se mais uma vez o jantar de Na-
tal da área S4 – Évora, e porque a tradição 
ainda é o que era, no dia 10 de Dezembro, 

desta feita organizado pela agência de Re-
dondo. Apesar do frio que se fazia sentir, 
aconteceu o calor habitual da época, com 

muita cumplicidade, amizade e compa-
nheirismo entre todos os presentes.
A festa prolongou-se, e após o jantar houve 
uma animação especial para os mais pe-
quenos, que deliraram com os duendes do 
Pai Natal, as pinturas faciais, a moldagem 
de balões e até mesmo com o próprio Pai 
Natal, que tirou essa noite para poder vir 
entregar os presentes às nossas crianças.
Após a já tradicional troca de prendas en-
tre os mais graúdos, a festa terminou, pois 
ainda havia colegas com duas horas de 
viagem pela frente, mas que no entanto 
não deixaram de estar presentes.
A todos o nosso obrigado pela presença, 
e temos a certeza de que para o ano há 
mais.
Por carla Prates

Natal em lisboa
Neste ano, o dia 

acordou soalheiro, 
com a temperatura 

a convidar a um passeio 
até ao Parque das Nações.

Neste ano o calendário e a agenda leva-
ram-nos a reservar os espectáculos do 
circo em Lisboa para a manhã do dia 12 
de Dezembro. O Grupo Desportivo tinha 
prometido algumas novidades, garantin-
do a qualidade de sempre.
No dia do circo, a romaria costuma ser 
grande, mas, por uma razão ou por outra, 
quando o espectáculo começa consegui-
mos perceber que, apesar de muita gen-
te, ainda cabiam mais algumas pessoas.
Neste ano, o dia acordou soalheiro, com 
a temperatura a convidar a um passeio 
até ao Parque das Nações; assim, desta 
vez assistimos a uma verdadeira festa de 
Natal, com os dois espectáculos de circo 

completamente esgotados. Se a 1.ª ses-
são estava completa, a das 11.30h estava 
cheia que nem um ovo.
O riso escorreito e a gargalhada fácil fo-
ram uma constante. Se o número dos ca-
valos castanhos com os camelos albinos 
e do futebolista que consegue fazer mais 
habilidades que o CR7 fizeram as delí-
cias da assistência, foi na actuação dos 
palhaços que miúdos e graúdos mais se 
divertiram.
Tal como tínhamos alvitrado, todos che-
garam com um sorriso nos lábios e saí-
ram depois de dar umas boas gargalha-
das. Pelo meio ficaram as exclamações 
de admiração nos números de acrobatas, 
trapezistas e mágicos, contratados para o 
efeito.
No próximo ano cá estaremos, com sol 
ou chuva, com frio ou calor; mas sempre 
com circo.
Por Rui Duque

Fevereiro-abril 2011    associativo n.º 26
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Natal no Porto
o Banco BPi levou milhares de crianças ao circo.

Tal como no ano passado, a Festa de Na-
tal do Banco BPI ofereceu, no dia 12 de 
Dezembro, dois espectáculos do Monu-
mental Circo do Coliseu que proporciona-
ram momentos muito divertidos e – claro 
que sim! – momentos em família. No in-
tervalo de cada espectáculo o Conselho 
de Administração, através dos Senhores 
Drs. Paulo Reis Vaz e Vasco Tamagnini 
Guimarães, desejou aos presentes um 
Bom Natal e um Feliz Ano Novo.

Foram muitas as famílias que participa-
ram neste evento. Aqui ficam alguns tes-
temunhos:

«Mais uma vez foi um momento para 
mais tarde recordar – poder desfrutar 
deste momento em família que os nos-
sos pequenos tanto apreciam e que nos 
trazem também recordações muito boas 
dos nossos tempos de infância.
Foi uma tarde bem passada com artistas 

brilhantes e cheia de famílias felizes.
Obrigado pela oportunidade e parabéns 
pela iniciativa!»

«Fui ao circo com os meus filhos ontem, 
e quero felicitar o Grupo Desportivo pelo 
excelente espectáculo que nos propor-
cionou.
Parabéns.»

«Todos os anos o Natal para os meus 
filhos está ligado ao circo, e mais um 
ano se confirmou a elevada expectativa 
que eles tinham em relação ao espectá- 
culo deste ano. Adoraram tudo, desde os 
malabaristas, os animais, os dançarinos, 
os trapezistas e, como não podia deixar 
de ser, os palhaços! No fim, embora não 
tenha havido a distribuição de balões  
(é compreensível), a manhã não lhes po-
dia ter corrido melhor.
Por isso e muito mais, obrigado.»

No próximo ano cá estaremos e sempre 
com o mesmo empenho.
Por João sampaio

Natal em setúbal
salientamos uma canção de Natal cantada por seis gerentes.

Foi no passado dia 17 de Dezembro que 
os colaboradores dos balcões da Sul 2 – 
Setúbal se juntaram para celebrar o jan-
tar de Natal, num restaurante típico na 
Fonte do Feto.
Estavam preparadas várias surpresas, 
mas graças à animação não houve tem-
po para as realizar todas.
Salientamos uma canção de Natal can-
tada por seis gerentes e uma coreografia 
ao som da Shakira efectuada por cin-
co gerentes. Contaram-se anedotas, e 

houve karaoke e música para sacudir o 
stress.
No final, procedeu-se ao habitual sorteio 
de presentes disponibilizados pelo Gru-
po Desportivo. O tempo voou, e foi com 
prazer que se ouvia dizer que o jantar ti-
nha sido fantástico e que o tempo havia 
passado sem ninguém dar por ele.
Resta-nos a esperança de para o ano 
voltarmos a estar presentes e conse-
guirmos realizar um outro jantar de Natal 
que fique gravado na memória de todos 
como inesquecível.
A quantos participaram, um muito obriga-
da pela forma como se deixaram conta-
giar. Até sempre.
Por sónia marques

associativo n.º 26    Fevereiro-abril 2011
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Ano Novo no Algarve
No Hotel Baía Grande, em sesmarias, 
ali bem pertinho de albufeira.

Baía Grande, em Albufeira, no Algarve, foi 
o hotel, com muito charme, que nos aco-
lheu pelo segundo ano consecutivo para 

mais uma despedida que não deixa sau-
dades do ano velho, e para uma entrada 
no novo ano, sempre muito festejada.
São de realçar: o bom ambiente, entre 
colegas, familiares e amigos; os votos 
de bom ano sempre com os desejos de 
muita saúde, que o resto logo se vê; um 
espectacular jantar de gala; uma entrada 
com 12 passas e champanhe; a música 
que não pára; o mágico que nos brinda 
com uma actuação divertidíssima; a ceia 
pela noite dentro com feijoada, camarão 
e caldo-verde, tudo com muito requinte, 

graças ao chefe de serviço nesta noite 
mágica do fim do ano.
Deixamos uma palavra de carinho para 
os participantes do Grupo Desportivo en-
tre os 10 meses e os 88 anos.
Fica a promessa: de 2011 para 2012, 
neste ou noutro local, lá estaremos.
Tchim-Tchim.
Por Rui simplício

Réveillon na madeira 
Foi celebrado num cenário paradisíaco com um espectáculo inesquecível.

Se há lugares onde se celebra a vida 
no réveillon, um desses lugares só pode 
ser a ilha da Madeira. No fim do ano co-
memorámos o terminar de mais um ci-
clo de 365 dias vividos tão intensamente 
quanto a memória nos permitiu.
Nesta ilha do Atlântico desfrutámos de 
um dos mais clássicos e espectacula-
res réveillons do mundo: uma elipse de 

fogo-de-artifício de 6 quilómetros de ex-
tensão e 2,7 quilómetros de largura em 
torno da cidade do Funchal assinalou, à 
meia-noite, a entrada do ano de 2011.
Mais de cem mil pessoas – entre locais, 
turistas, e passageiros e tripulantes em 
trânsito nos oito paquetes que escala-
ram o porto do Funchal – assistiram a 
este espectáculo inesquecível.

Pela meia-noite, o mar e o céu enche-
ram-se de estrondos, de fogos-de-artifí-
cio de mil cores, de luz e de esperança, 
para dar as boas-vindas ao novo ano 
que haveria de chegar num ambien-
te de grande alegria, festa e emoção.  
A baía em forma de anfiteatro – decora-
do com mais de 250 000 lâmpadas que 
se estendem pelas encostas acima – foi 
o cenário ideal para este espectáculo.
A Guinness World Records, entidade 
que atesta os recordes atingidos no nível 
mundial, atribuiu ao fogo-de-artifício do 
réveillon da Madeira o título de «Maior 
Espectáculo Pirotécnico do Mundo», e 
não foi por acaso.
A passagem do fim do ano na Madeira é 
um espectáculo inesquecível!
Por António vale
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Passagem de ano na Régua
À meia-noite, como não podia deixar de ser, houve 
espumante e passas, e fogo-de-artifício sobre o rio douro.

Uma vez mais, segui o hábito de anos 
anteriores, e fomos, a minha mulher e 
eu, conforme sugestão do Grupo Des-
portivo, passar de ano da melhor forma, 
com outros associados do Grupo Des-
portivo, à Régua.
No dia 31, tivemos um almoço-bufete 
inesquecível. Ao princípio da tarde, sa-
ímos de comboio até ao Pinhão, e em 
seguida fomos visitar a Quinta do Seixo 
(Sandeman) com prova de vinhos, re-
gressando à Régua ao final da tarde.
A passagem de ano começou a ser 

festejada com um cocktail e jantar com 
uma ementa sem fim, sempre acompa-
nhada com muita música por um grupo 
brasileiro, também muito interessante 
para a vista!!!!!!
À meia-noite, como não podia deixar de 
ser, houve espumante e passas, e fogo-
de-artifício sobre o rio Douro. Começá-
mos 2011 com bufete de ano novo e bar 
aberto, que era um regalo para a vista e 
para o estômago.
O dia 1 de Janeiro começou com servi-
ço de brunch, isto é, comidinha e bebi-

dazinha das 11h às 15h. A tarde foi livre, 
para passear a pé, ajudando a digestão 
e preparando-nos para mais um jantar- 
-bufete, que não ficou nada atrás das 
refeições anteriores. O dono do hotel 
mandou servir, por todos os presentes, 
vinho do Porto de uma propriedade sua, 
vindo muito simpaticamente fazer-nos 
um brinde.
No dia 2, preparámo-nos para o regres-
so ao Porto.
Não posso deixar de felicitar o Grupo 
Desportivo por este maravilhoso even-
to. Foi uma passagem de ano a recordar 
para sempre.
Por manuel quintella

Alma até Almeida Por virgílio Guimarães

Evoca este grito a importância que teve almeida, fortaleza que só no século Xiii, com a 
celebração do tratado de alcanices, passou a integrar definitivamente território português.

Programa
26 de Março
7.25h – Embarque na estação de Porto- 

-Campanhã

9.45h – Chegada à estação do Pinhão 

Visita a um hotel de charme: Vintage 

House, com uma prova de vinhos.

16.15h – Chegada ao cais de Barca de 

Alva. Transfer para autocarro para 

continuarmos a viagem para uma 

aldeia histórica do nosso património: 

Castelo Rodrigo. Jantar e alojamento 

em Almeida, outra vila com uma carga 

histórica ímpar.

27 de Março
Visita à vila de Almeida. Iremos ao antigo 

Convento de Santa Maria de Aguiar, e 

ao alto da serra da Marofa. Passaremos 

depois por Almendra e Castelo Melhor, 

para almoçarmos em Vila Nova de 

Foz Côa no Restaurante Bruíço. 

Conheceremos um pouco desta vila.

17.32h – Embarque na estação do 

Pocinho

20.49h – Chegada à estação 

de Porto-Campanhã

Realização: 26 de Março

Inscrição até: 28 de Fevereiro

Ponto de encontro: Estação 

de Porto-Campanhã

Hora: 7.00h

Valor: 210 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
190 euros 

Suplemento de quarto individual: 
25 euros

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (12) doze prestações, 

com início em Março, duas em Abril 

e em Novembro, e final em Dezembro.

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo
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o rally-paper «está condenado»
tal como nos últimos anos, o rally-paper de 2011 está condenado a ser um êxito.
inscreva-se já, porque o número de inscrições é limitado a 50 carros.

Ao responsável desta crónica foi permiti-
do divulgar apenas que o rally vai aconte-
cer durante o dia, provavelmente ao fim- 
-de-semana, e será todo feito no território 
nacional.
Depois de grande insistência, para que 
esta crónica não fosse completamente 
desprovida de conteúdo, consegui “arran-
car-lhes” que será disputado em Évora.

As perguntas ardilosas já estão na forja, 
os desafios arrojados já foram testados, 
e os objectos a apresentar já estão selec-
cionados.
Esteja atento ao site do Grupo Desportivo 
e veja se descobre o regulamento da pro-
va de 2010. Ouvi dizer que vai ser muito 
parecido, ou talvez não…
Por Rui Duque

Realização: 8 a 10 de Abril

Inscrição até: 26 de Março

Ponto de encontro: Évora Hotel

Hora: entre as 8.00h e as 9.00h (somos 

mesmo simpáticos, não somos?)

Valor: 90 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
Inscritos até 5 de Março: 55 euros

Inscritos até 19 de Março: 70 euros

Inscritos até 26 de Março: 80 euros

Inscrição inclui: jantar de sábado, 

duas dormidas e ainda entrada 

em todos os locais que constam 

da prova

Inscrição não inclui: almoço 

de sábado

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (5) cinco prestações, com 

início em Março, duas em Abril, Maio 

e Junho.

Recomendações: inscreva-se já, 

porque o número de inscrições é 

limitado a 50 carros

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo

8.00h
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o vale do Douro
Pode subir e descer o rio de barco.

Embarque numa inesquecível viagem 
de barco e descubra uma das mais 
belas paisagens de Portugal, percor-
rendo o Vale do Douro, a primeira re-
gião demarcada de vinho em todo o 
mundo.
Por virgílio Guimarães

caminho de santiago
Pela 7.ª vez aventurei-me a fazer o caminho de santiago, 
desta vez percorrendo-o acompanhado de dois amigos uma 
parte do caminho Francês, entre o cebreiro e santiago de 
compostela, na distância de 151 quilómetros.

Fomos sem nunca nos termos pergunta-
do o porquê de nos metermos mais uma 
vez a caminho. São coisas pessoais que 
ficam connosco.
Em ano de Jacobeu, este facto não con-
tribuiu em nada para a decisão de fazer 
ou não o caminho, já que este parece 
ter-se transformado em algo folclóri-
co, ainda assim deixando espaço para 
aqueles que como eu o continuam a 
percorrer com a mochila às costas, a 
pernoitar em albergues como muitos o 
faziam desde a Idade Média e ainda o 

continuam a fazer nos nossos dias.
Desde a fronteira de Castela-Leão, per-
corremos 6 etapas, cheias de incríveis 
subidas e descidas, de um verde eston-
teante, com castanheiros a perder de 
vista e algumas histórias de vida como 
a daquela peregrina cega que veio de 
Maryland, nos EUA, sozinha com um 
cão-guia desde Madrid – encontrámo-la 
e falámos com ela. Que história!
Mas o que faz correr as pessoas para 
Santiago de Compostela? O Santiago? 
Eu acho que é o caminho que nos leva 

até uma meta onde se começa e não 
onde se acaba.
Chegámos cansados, mas alegres por 
termos chegado na companhia de cen-
tenas de peregrinos que como nós se 
dispõem a fazer o caminho da forma 
mais primitiva que estes tempos de glo-
balização nos vão permitindo.
Por José veloso

Dia 16 de Abril
9.00h – Embarque no cais de Gaia

Pequeno-almoço e almoço a bordo

Desembarque

Jantar e alojamento no Hotel Régua 

Douro, bebidas incluídas

Dia 17 de Abril
Pequeno-almoço no hotel

Descida do Douro

Almoço a bordo

17.00h – Chegada ao cais de Gaia

Realização: 16 de Abril

Inscrição até: 20 de Março

Ponto de encontro: Cais de Gaia

Hora: 9.00h

Valor: 207 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
185 euros

Suplemento de quarto individual: 
30 euros

O pagamento poderá ser 
efectuado em até: (12) doze 

prestações, com início em Março, 

duas em Abril e em Novembro, e final 

em Dezembro.

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo
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expedição 
Rio-a-Dentro
a aventura começa em Maio… à descoberta do tejo.

Abrimos as cortinas de um novo Tejo, 
com aves aquáticas da Reserva Natural 
do Estuário do Tejo, ilhas deslumbran-
tes, portos de recreio pitorescos e muita 
fauna e flora que só imaginamos existir 

no Jardim Zoológico ou no Oceanário de 
Lisboa.
Leve a máquina fotográfica, a de filmar e 
os binóculos. Vai apreciar ainda mais!
Por Pedro ferreira

Programa:
 09.00h Saída de Lisboa 

 10.00h Chegada ao Escaroupim

 10.30h  Início do passeio, com  

a passagem pela Ponte  

D. Amélia

 11.00h   Paragem na ilha das Aves  

e na ilha dos Namorados

 12.00h  Paragem na aldeia piscatória 

da Palhota

 12.30h  Final do passeio e almoço  

na aldeia de Valada

Realização: 14 de Maio 

Inscrição até: 26 de Abril 

Ponto de encontro: Lisboa ou 

Escaroupim – Salvaterra de Magos

Hora: 9.00h em Lisboa ou 10.00h no 

Escaroupim

Valor: 25 euros. Com almoço 

(opcional) 45 euros

Transporte (opcional): 20 euros

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

35 euros. Transporte (opcional): 

15 euros

Inscrição inclui: guia turístico, 

e seguro de acidentes pessoais  

e responsabilidade civil

O pagamento poderá ser 
efectuado em até: (2) duas 

prestações: Maio e Junho.

Recomendações: Programa 

sujeito a cancelamento caso não se 

verifiquem as condições climatéricas 

ideais ou um número mínimo 

de 10 participantes.

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo
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herdade das servas  Mais uma grande 
escolha alentejana

Após a oferta de vinhos da Herdade da 
Bombeira, o Grupo Desportivo mantém 
a fasquia elevada disponibilizando agora 
os vinhos da Herdade das Servas.
Para além do reconhecimento nas várias 

revistas da especialidade, estes vinhos ob-
tiveram distinções nos concursos mundiais 
de vinho, realizados em França (Paris), 
Bélgica e Inglaterra, entre outros.

As castas escolhidas foram a touriga na-
cional, alicante Bouschet, aragonês e trin-
cadeira para o tinto, e roupeiro, arinto, ver-
delho e Antão Vaz para o branco.

Enólogos: eng.º Luís Mira/Tiago Garcia.
Consulte as notas de prova em  
www.gdbpi.pt.
Por Pedro ferreira

orçamento e Plano de 
Actividades para 2011
No passado dia 5 de Novembro realizou- 
-se uma assembleia geral, com a seguin-
te ordem de trabalhos:
–  Discutir e deliberar sobre o Orçamento 

e Plano de Actividades para o ano de 
2011;

–  Outros assuntos de interesse geral.

Foi aprovado por unanimidade o Or-
çamento e Plano de Actividades para 
2011. 
A assembleia teve lugar na sede do Gru-
po Desportivo no Porto, e contou com a 
presença de mais de 30 associados.
Por João sampaio

3 garrafas 
Herdade das Servas tinto 2008

Monte das Servas tinto, colheita 

seleccionada de 2008 

Monte das Servas branco, colheita 

seleccionada de 2009

Valor: 25,00 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
21,50 euros 

2 garrafas 
Monte das Servas tinto, colheita 

seleccionada de 2008 

Monte das Servas branco, colheita 

seleccionada de 2009

Valor: 16,50 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
13,90 euros

1 garrafa 
Herdade das Servas tinto, reserva de 

2006 

Valor: 19,50 euros.

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
16,20 euros

Recomendações: Reservas até 30 de 

Abril, via e-mail, fax ou preenchendo a 

ficha de inscrição, indicando a caixa da 

sua preferência (1, 2 ou 3 garrafas).

O levantamento das caixas poderá 

ser efectuado na Secretaria do Grupo 

Desportivo em Lisboa, cinco dias após a 

encomenda.

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo

o GRuPo DesPoRtivo 
mANtém A fAsquiA elevADA 

DisPoNibilizANDo AGoRA 
os viNhos DA heRDADe 

DAs seRvAs
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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 na sede do Grupo Desportivo, sita na Rua do Bonjardim, 179-3.º, 
na cidade do Porto, pelas 18.00 horas do dia 15 de Abril de 2011, com a seguinte

1. Discutir e deliberar sobre o Relatório e Contas da Direcção, referente ao ano de 2010.
2. Outros assuntos de interesse geral.

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

Nota: Os elementos a discutir na Assembleia Geral – 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 2011

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

(Artur Manuel Oliveira Ribeiro)
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A corte portuguesa
O Palácio Nacional de Queluz foi residência real 
de duas gerações de monarcas.

Visitámos o Palácio de Queluz, que 
nos apresenta uma vivência intimista 
da corte portuguesa de Setecentos, ao 
mesmo tempo que representa momen-
tos de extraordinária relevância históri-
ca e de afirmação do poder real. 
Vimos a evolução do gosto da corte nos 
séculos XVIII e XIX, marcada sobretu-
do por influências francesas e italia-
nas, quer nos espaços interiores, quer 
nos jardins, num período que percorre 
o barroco, o rocaille e o neoclássico, 
constituindo uma vocação essencial 
do palácio, incontornável referência no 
património arquitectónico e paisagísti-
co português.
O Palácio Nacional de Queluz foi resi-
dência real de duas gerações de mo-
narcas. A sua construção deve-se à 
iniciativa de D. Pedro III (1717-1786) 

a quem a Quinta de Queluz pertencia. 
Esse património compreendia todos os 
bens confiscados aos partidários dos 
Filipes após a Restauração e a su-
bida ao trono do duque de Bragança 
(1640).
A sua notável colecção de escultura, 
complementada pela colecção de ar-

tes decorativas, dá corpo à forte com-
ponente museológica que o Palácio 
adquiriu nas últimas décadas, cum-
prindo-lhe assegurar os mais elevados 
padrões da prática museológica, nas 
suas diversas vertentes.
Uma visita memorável.
Por António Vale

Museu da Água e 
Igreja de Sta. Engrácia
Proporcionará um agradável passeio num trecho urbano 
onde muitos passam, mas que poucos, de facto, conhecem.

As novíssimas tecnologias que no século 
XIX permitiram a Revolução Industrial e 
uma das mudanças mais radicais que a 
história humana já conheceu levaram tam-
bém à introdução de grandes melhorias 
no quotidiano das populações urbanas.  
O pequeno luxo que hoje a água canaliza-
da representa é uma dessas conquistas.

Substituindo os sistemas mais arcaicos 
de distribuição, a Estação dos Barbadi-
nhos representa esse período feliz. Parte 
das fabulosas máquinas que assegura-
vam o abastecimento de água até estão 
aqui bem conservadas, num edifício que 
convoca muitas da memórias do século 
XIX alfacinha. Situada numa zona nobre, 
é ainda um mostruário competente de ar-
quitectura religiosa barroca, que nos pro-
porcionará um agradável passeio num 
trecho urbano onde muitos passam, mas 
que poucos, de facto, conhecem.
Por António Vale

Realização: 5 de Fevereiro 

Inscrição até: 28 de Janeiro 

Ponto de encontro: 10.00h, junto 

da entrada do Museu da Água

Valor: 10 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
8 euros

Inscrição inclui: entrada na igreja 

e no Museu da Água. Acompanhamento 

pelo Prof. Miguel Soromenho

Recomendações: inscrições 

limitadas por ordem de inscrição

Grupo máximo 30 pessoas

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo
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Vila do Conde aqui tão perto
É nosso objectivo retomar a organização 
de visitas guiadas, que serão comenta-
das por um guia especializado, nomeado 
pela autarquia respectiva.
Os participantes terão a possibilidade de 

obter vastos conhecimentos sobre cada 
uma das localidades visitadas. Como 
meio de transporte privilegiaremos o 
comboio.
Por Virgílio Guimarães

Programa
08.30h – Embarque na estação do 

metro na Av. dos Aliados

09.45h – Desembarque na estação de 

Vila do Conde 

Começaremos pela igreja do Mosteiro 

de Santa Clara. Depois seguiremos 

para um lugar muito interessante: a 

Casa de José Régio. Ainda antes de 

almoçar, visitaremos a Igreja Matriz de 

Vila do Conde (MN) com um pórtico de 

João Castilho. Não deixaremos de ver, 

naturalmente, o Museu de Arte Sacra.

O almoço será no Restaurante Doca.

Depois do almoço iremos ao encontro 

da réplica de uma nau quinhentista, 

para depois visitarmos a Alfândega 

Régia – Museu de Construção Naval, 

o Centro de Memória e a Capela 

de N. Sra. da Guia.

19.00h – Embarque na Estação 

do Metro

19.54h – Chegada ao Porto

Realização: 26 de Fevereiro

Inscrição até: 18 de Fevereiro

Ponto de encontro: estação 

do metro na Av. dos Aliados

Hora: 8.30h

Valor: 37 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
30 euros

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo 

Santarém, 
Capital 

do Gótico
Dar um salto ao famoso Vale 
de Santarém, à procura das 

memórias de Almeida Garret 
e de Alexandre Herculano.

Desde o gótico primitivo de São João de 
Alporão até aos últimos esplendores do 
estilo flamejante de Nossa Senhora da 
Graça, onde por acaso repousa Pedro 
Álvares Cabral, passando ainda pelo 
edifício intermédio de São Francisco, 
Santarém conserva um notável conjunto 
de templos medievais, embora com o pe-
ríodo barroco se possam identificar ou-

tros tantos exemplares de igual interesse 
artístico. Mas como nem só de arquitec-
tura vivem as nossas visitas, é tempo de 
passear pela cidade velha, desfrutar das 
belas vistas sobre as lezírias do Tejo e 
até dar um salto ao famoso Vale de San-
tarém, à procura das memórias de Almei-
da Garret e de Alexandre Herculano, que 
na sua Quinta de Vale de Lobo passou 
os últimos tempos em que viveu, a cuidar 
da sua requintada produção de azeite.
Por António Vale

Realização: 5 de Março 

Inscrição até: 25 de Fevereiro 

Ponto de encontro: Sete-Rios 

Hora: 8.30h

Valor: 27 euros

Sócios, cônjuges e filhos cargo: 
22 euros 

Inscrição inclui: transporte 

de Lisboa a Santarém, e 

regresso. Almoço em Santarém. 

Acompanhamento 

pelo Prof. Miguel Soromenho.

Recomendações: inscrições 

limitadas por ordem de inscrição 

na Secretaria. Grupo máximo de 45 

pessoas

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo
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Workshops de ritmos 
latinos e africanos

O Grupo Desportivo volta à carga com os 
ritmos latinos e africanos, convidando dois 
dançarinos da Escola Latin Dance, de que 
somos parceiros, a realizar dois workshops 
de dança na sala polivalente. Para quem 
está indeciso, oferecemos uma aula grátis 
nos dias 4 e 6 de Abril!
Workshop de Ritmos Latinos – Salsa, Chá- 
-Chá-Chá, Bachata e Merengue
Workshop de Ritmos Africanos – Kizomba 
e Funaná
Por Pedro Ferreira

Realização
Workshop de Ritmos Latinos: de 4 

de Abril a 20 de Junho (12 aulas)

Workshop de Ritmos Africanos: de 

6 de Abril a 22 de Junho (12 aulas)

Inscrição até: 21 de Março

Ponto de encontro: Salão 

Polivalente do Grupo Desportivo – 

Praça do Município – 2.º andar

Horário: 
Workshop de Ritmos Latinos – 2.ª 

feira das 18.45h às 20.00h

Workshop de Ritmos Africanos – 

4.ª feira das 18.45h às 20.00h

Valor: 90 euros; 2.ª pessoa: 80 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
75 euros; 2.ª pessoa: 70 euros

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (2) duas prestações Abril e 

Maio.

Recomendações: roupa e calçado 

confortável

Programa limitado às primeiras 

16 inscrições por curso e realizável 

para um mínimo de 6.

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo

Casa e Farol de Santa Maria
Os faróis são hoje um importante patri-
mónio arquitectónico a preservar, com 
as suas silhuetas esguias e apresentan-
do ainda, em muitos casos, parte dos 
sistemas originais de alumiamento que 
permitiram o salvamento de tantos na-
vios aflitos.
O Farol de Santa Maria foi, de todos, o 
primeiro a ser devidamente conservado 
e musealizado, deixando entrever um 
pouco dessa história ainda desconheci-
da que nos fala do quotidiano duro dos 
faroleiros.
Situado na aprazível beira-mar dos arre-
dores de Cascais, o farol contrasta viva-
mente com a cenográfica Casa de Santa 
Maria, construção de 1902, e que cons-
titui uma das mais emblemáticas obras 

do arquitecto Raul Lino. Indissociável da 
paisagem de Cascais, no conjunto que 
forma com o Farol de Santa Maria esta 
casa está também indelevelmente ligada 
à vivência desta vila de pescadores.
Por António Vale

Realização: 2 de Abril

Inscrição até: 25 de Março 

Ponto de encontro: Casa de Santa 

Maria, Cascais

Hora: 10.00h

Valor: 10 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
8 euros 

Inscrição inclui: entrada na Casa de 

Santa Maria, com acompanhamento 

pelo Prof. Miguel Soromenho

Recomendações: Inscrições 

limitadas por ordem de inscrição na 

Secretaria. Grupo máximo 40 pessoas.

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo 
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Workshop 
de papel 

e fitas
Queremos começar o 

ano a criar algo novo e 
apaixonante! Inscreva-se no 
Workshop de Scrapbooking.

Sabe o que é o Scrapbooking?
É um passatempo muito vulgar nos Es-
tados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, 
etc., e em Portugal também já está bem 
divulgado e até há vários clubes. Usar 
papel, fitas, tecidos, flores, botões, ca-
rimbos, fotos, etc., tudo dá para criar algo 
diferente, enquanto esquecemos o resto 
à nossa volta. O scrapbooking permite: 
preparar convites, postais, agendas; criar 
álbuns grandes, pequenos, de férias, de 
família, de bebés; decorar fotografias e 
até fazer presentes únicos, com papéis 
fantásticos!
O Grupo Desportivo no Porto quer criar a 
oportunidade de os associados aprende-
rem uma actividade criativa e gratificante 
que permite fazer trabalhos que nunca 
pensámos ser capazes.
Venha criar objectos muito simples ou 
elaborados, dos 8 aos 80 anos.

É fácil de aprender e é uma maravilhosa 
terapia, um óptimo calmante...
Por Maria Moreira

Concurso de fotografia 
«Preto e Branco» (P&B)
Todos os princípios da fotografia foram descobertos ou 
desenvolvidos antes do surgimento da fotografia colorida.

Com a fotografia digital ficou bem mais 
fácil e barato fotografar. É possível tirar as 
fotos em cores, e depois convertê-las no 
computador para P&B, ou muito simples-
mente ajustar a opção da sua câmara.
Fotografia em P&B é muito mais que uma 
imagem sem cores. É preciso saber es-
colher bem o assunto e fazer os ajustes 
necessários para que a foto fique boa.
A imagem P&B pede uma boa textura, 
para realçar ainda mais a escala de 
cinza.
Na verdade essa é a magia do P&B: 

mostrar todos os pormenores que os 
nossos olhos não percebem quando es-
tão influenciados pelas cores das foto-
grafias coloridas.

Poderão ser inscritas até três fotografias 
por associado, em formato digital (jpeg), 
com identificação de nome e número de 
sócio, e título de cada fotografia.
As fotografias podem ser entregues até 
ao próximo dia 12 de Março, por e-mail 
para ajvale@gmail.com (preferencial) 
ou por correio para a Secretaria do Gru-
po Desportivo, em Lisboa.
A selecção das fotografias (1.º, 2.º e 
3.º prémios) será efectuada pela Direc-
ção do Grupo Desportivo e por um fo-
tógrafo profissional, sendo o resultado 
divulgado no próximo n.º 27 da revista 
Associativo.
Por António Vale

Realização: 12 de Março 

Inscrição até: 1 de Março 

Ponto de encontro: Rua do 

Bonjardim, 179, no Porto

Hora: 14.00h

Valor: 10 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
gratuito

Inscrição inclui: material e formadora

Recomendações: mínimo de 5 e 

máximo de 15 participantes

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo

Fevereiro-Abril 2011    associativo n.º 26
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Concurso de fotografia 
«As minhas férias»

Muitos foram os locais de férias repre-
sentados nas fotos recebidas: tiradas na 
praia, no campo, na neve e na cidade, 
ou em sítios como Brasil (Búzios), EUA 
(Nova Iorque, S. Francisco, Sta. Barba-
ra, Los Angeles), Escandinávia (oceano 
Glacial Árctico), Argentina (glaciares), 
Chile (Torres Paine), Itália (lago de 

Como, Veneza), Portugal (Setúbal, Alen-
tejo, Lisboa, Cacilhas, Nazaré, Açores – 
São Miguel, Monte Gordo), Gronelândia 
(Kullorsuaq, icebergues de Illullisat), Es-
panha (Alhambra, serra Nevada), Japão, 
Croácia (Dubrovnik), França (Paris), 
Cuba (Havana), Dinamarca (Copenha-
ga), Noruega (fiordes, glaciar Jostedals- 

-breen/Briksdal, Trondheim/rio Nidelva), 
Turquia (Anatólia, Capadócia), de en-
tre muitos outros locais espalhados por 
esse mundo fora.
Apesar das dezenas de fotografias rece-
bidas e dos locais fantásticos represen-
tados nas imagens, aqui ficam as fotos 
vencedoras, na opinião do júri.

1.º PRéMIO
Fotografia 

A caminho do paralelo 
80º Norte

Maria Madalena Paulo Morais 
Torres

Sócia n.º 857

2.º PRéMIO
Fotografia 
Lá longe…

Maria Cristina da Silveira 
Fragoso Mestre
Sócia n.º 4648

3.º PRéMIO
Fotografia 
Perfil de gueixa (Japão)
Catarina Fonseca
Sócia n.º 9856
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Portuscale no Casino de Espinho
Esperamos que o novo ano seja tão bom como o que acabou.

Como vem sendo habitual, estivemos 
presentes, no jantar de Natal do Grupo 
Desportivo, no Casino de Espinho. Em 
face dos elogios recebidos, julgamos 
ter sido do agrado de todos o espectá-
culo apresentado pelo orfeão.

O orfeão foi também convidado para a 
sessão solene de abertura do ano lec-
tivo da Universidade Sénior do Rotary 
de Valongo. O espectáculo apresen-
tado mereceu dos ouvintes rasgados 
elogios.

No início de 2011, fomos convidados a 
estar presentes, na Santa Casa da Mi-
sericórdia de Valongo, para uma apre-
sentação que contou com a presença 
do sr. bispo do Porto.
Por Fernando Barnabé

Fale a custo zero
   Fale grátis com os familiares e amigos

   Se tem n.º de outro operador, ao aderir  

a este “grupo” poderá mantê-lo

   Conversação fora dos aderentes  

muito competitiva
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Música – Aloisius Ludwig Minkus.

Argumento – Inspirado em Marius Petipa e Mi-

guel de Cervantes.

O bailado D. Quixote é pleno de vivacidade e emo-

ção, é uma história cómica com um final feliz. A 

aparição em cena de D. Quixote com o seu roman-

tismo idealista proporciona o pano de fundo ideal 

para a resolução bem-humorada do conflito, de 

outra forma insanável, entre um pai e uma filha.

O nosso velho conhecido cavaleiro dado pelo nome 

de D. Quixote serve de enquadramento para este 

A Barraca – Teatro Cinearte

De 2 de Dezembro a 27 de Fevereiro. 

Quinta-feira a sábado às 21.30h; domingo às 

16.30h.

Texto: Sam Shepard

Carlos do Carmo – uma homenagem 

aos músicos

11 e 12 de Fevereiro – 21.00h

Festa do Jazz – Ponto de encontro para os 

amantes do jazz de todo o País.

Sala Garrett do Teatro Nacional 

de D. Maria II

De 17 de Fevereiro a 27 de Março. 

Terça-feira a sábado às 21.30h; domingo às 

17.00h.

A Cacatua Verde, de Schnitzler, é aparentemen-

te uma peça histórica. A acção situa-se na noite 

de 13 para 14 de Julho de 1789 em Paris. Numa 

cave dos arredores de Paris, Próspero, um velho 

director de uma companhia de teatro, abriu uma 

taberna (A Cacatua Verde) onde a sua companhia 

finge que não faz teatro, e cria a ilusão de uma 

verdadeira taberna de gente de mau porte, la-

drões, pedintes, prostitutas, marginais, possibili-

tando aos nobres que a visitam a sensação, sem 

perigo, do contacto com o povo e com os episódios 

excitantes das suas violentas vidas.

Encenação: Luís Miguel Cintra.

Interpretação: Catarina Lacerda, Cleia Almeida, 

Dinis Gomes, Duarte Guimarães, Gonçalo Amo-

rim, João Grosso, José Airosa, José Manuel Men-

des, Luís Lima Barreto, Luís Miguel Cintra, Miguel 

Melo, Ricardo Aibéo, Rita Blanco, Rita Loureiro, 

Sofia Marques, Tiago Matias, Vítor d’Andrade.

Uma co-produção do Teatro Nacional de D. Maria 

II e do Teatro da Cornucópia.

Jovens até 25 anos e seniores (> 65): 10 euros 

(sala Garrett); dia do espectador (5.ª feira): 8  

euros (sala Garrett); bilhete do dia: 6 euros (sujeito 

a disponibilidade) e vendido no próprio dia entre as 

14.00h e as 15.00h.

bailado, que se concentra na história de amor en-

tre Kitri e Basil, encontrada no segundo volume 

do romance de Cervantes.

Centro Cultural de Ílhavo – 25 de Março – 1.ª pla-

teia: 25 euros; 2.ª plateia: 20 euros

Coliseu do Porto – 26 de Março – Cadeiras de or-

questra: 30 euros. Tribunas: 1.ª plateia, 25 euros; 

2.ª plateia, 20 euros

Auditório de Portimão – 27 de Março – Preço úni-

co: 20 euros

Teatro Gil Vicente, Coimbra – 29 de Março – 1.ª 

plateia/1.º balcão: 25 euros. 2.ª plateia/2.º balcão: 

20 euros

Teatro Avenida, Castelo Branco – 30 de Março – 

1.ª plateia: 22,50 euros; 2.ª plateia: 20 euros

Centro Cultural Vila Flor, Guimarães – 31 de Mar-

ço – 1.ª plateia: 25 euros; 2.ª plateia: 20 euros

Teatro Circo de Braga – 1 de Abril – 1.ª plateia: 25 

euros; 2.ª plateia: 20 euros

Coliseu de Lisboa – 2 de Abril – 1.ª plateia: 30 

euros; 2.ª plateia/balcão central: 25 euros; balcão 

lateral: 15 euros

Condições para sócios: 15% de desconto sobre 

preço-base, devendo as reservas ser enviadas 

para o e-mail: maia260@hotmail.com, referindo 

n.º de sócio do Grupo Desportivo

Interpretação: Paulo Curado, Pedro Borges, Rú-

ben Garcia, Sérgio Moras, Sérgio Moura Afonso, 

Vânia Naia.

Condições para sócios: Desconto de 25% para o 

sócio mediante a apresentação do cartão de só-

cio na bilheteira.

1 a 3 de Abril – Sex-

ta-feira a domingo.

Condições para só-

cios: 20% de descon-

to mediante a apre-

sentação do cartão de 

sócio na bilheteira.

Em Cartaz
ROyAL CzECh BALLET – D. QuIxOTE

ANGEL CITy

TEATRO MuNICIPAL DE SãO LuIz

A CACATuA VERDE
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Atletismo sem fronteiras 
Ainda não experimentou? Não tem com quem treinar 
ou correr? Calce os ténis e venha correr connosco.

O ano de 2010 terminou, e o balanço do 
atletismo revelou-se bastante positivo. 
Foram muitos os quilómetros corridos pe-
los nossos atletas. O Grupo Desportivo 
esteve muito bem representado por todo 

o país, e inclusive a nível internacional.
A nossa camisola percorreu as ruas e os 
jardins de várias cidades estrangeiras, 
como Sevilha, Madrid, Aiamonte e Lon-
dres. Sente-se um forte espírito de equi-
pa e um entusiasmo contagiante, carac-
terístico de grandes atletas!
Com a entrada do novo ano, há novas 
metas e novos recordes pessoais a atin-
gir. O Grupo Desportivo vai continuar a 
correr na direcção de mais e melhor atle-
tismo.
Ainda não experimentou? Não tem com 
quem treinar ou correr? Calce os ténis e 
venha correr connosco.
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.
Bons treinos e boas provas.
Por Carla Valadas

Campeão nacional 
em pista coberta
O Grupo Desportivo ganha título inédito de campeão 
nacional nos 400 metros em pista coberta, e ainda o título 
de vice-campeão nacional nos 200 metros.

Tal feito foi conseguido no campeonato 
nacional de masters, organizado pela Fe-
deração Portuguesa de Atletismo e rea- 
lizado em Pombal.
O título de campeão nacional foi obtido 
na prova de 400 metros, e o de vice- 
-campeão, na prova de 200 metros por 
este cronista que convosco tem o prazer 
de partilhar estas alegrias.
Em pista ao ar livre, o Grupo Desportivo 
já havia conquistado estes títulos, mas 

só agora o conseguiu em pista coberta, 
apesar de na anterior edição, realizada 
em Janeiro de 2010, em Espinho, ter 
sido por uma nesga que não se obteve o 
título de campeão, quedando-se pelo de 
vice-campeão.
Desta vez, com a lição mais bem estu-
dada, a vitória nos 400 metros esteve 
sempre segura. Já nos 200 metros, dado 
os adversários já conhecidos, a luta seria 
pelo pódio, mas, perante a boa forma do 

momento, a disputa acabou por ser mes-
mo pela medalha de prata, tendo sido 
bastante renhida até ao último centíme-
tro, quase com necessidade de recurso 
ao foto-finish.
Por Carlos Ferreira



24
DESPORTO

Excelente início de época
Se gostas de basquetebol aparece e vem fazer parte da nossa equipa no campo 
ou na bancada. Os treinos realizam-se todas as quartas-feiras, das 21.00h às 23.00h, 
na Escola Secundária de Carnaxide.

O Campeonato de Basquetebol 2010/11 
contou mais uma vez com a participação 
da equipa do Grupo Desportivo, que ini-
ciou o campeonato do Inatel a vencer.
Ano após ano o campeonato conta com 
mais equipas e está cada vez mais com-
petitivo. Para esta época inscreveram-se 
37 equipas divididas em 5 séries, que 
se têm esforçado na angariação de re-
forços, exigindo cada vez mais empenho 
de todos os envolvidos. 
O nosso objectivo é alcançar o melhor 
resultado possível, que, numa primeira 
fase, passa por vencer a série. Caso con-
sigamos fazê-lo, entramos directamente 

no lote das 12 equipas que irão disputar a 
fase final e discutir o título de campeão.  
A nossa equipa, ao vencer os primeiros 
três jogos realizados, demonstra superio-
ridade em campo e a vontade de querer 

assegurar o mais rapidamente possível o 
nosso primeiro objectivo.
O primeiro jogo foi uma vitória fácil; no 
segundo fizemos uma excelente primeira 
parte, e no terceiro ganhámos por uma 
margem grande.
Os resultados  para os desportistas  
de sofá podem ser consultados em 
www.gdbpi.pt.
Se gostas desta modalidade, aparece e 
vem fazer parte da nossa equipa. Os trei-
nos realizam-se todas as quartas-feiras 
das 21.00h às 23.00h, na Escola Secun-
dária de Carnaxide.
Por Francisco Barata

Basquetebol no Porto
Neste, que é o “ano zero” da equipa de basquetebol da Zona Norte, os resultados 
não têm defraudado as expectativas iniciais.

Integrada no grupo A do Campeonato do 
Inatel do Porto, a nossa equipa contabi-
liza já duas vitórias no final da 1.ª volta. 
Mesmo com as contingências e as limi-
tações existentes, naturais numa equi-
pa recém-formada, o objectivo desta 1.ª 
fase, composta por grupos de 7 equipas, 
passa por evitarmos os dois últimos lu-
gares do grupo e ganharmos o entrosa-
mento necessário para jogar um basque-
tebol que nos divirta e que divirta quem 
assiste aos nossos jogos.
Já para a 2.ª fase, que se inicia em Feve-
reiro, o objectivo será ganhar o maior nú-
mero possível de jogos, para obtermos 

uma classificação que nos coloque “no 
mapa” das equipas mais competitivas.
Apesar da existência destes objectivos, 
no fundo o que pretendemos é passar 
um bom bocado a praticar este desporto 
de que tanto gostamos e que neste ano 
o Grupo Desportivo em boa hora decidiu 
reactivar na Zona Norte.
Deste modo deixamos o apelo a todos 
os sócios do Grupo Desportivo e respec-
tivos familiares para se juntarem a este 
novo projecto, seja como jogador, treina-
dor, seccionista ou simplesmente como 
apoiante, pois nesta fase inicial toda a 
ajuda e toda a colaboração serão bem- 

-vindas! Os treinos têm lugar à quarta- 
-feira, às 21 horas, no antigo Pavilhão do 
Banco Pinto & Sottomayor na Madalena.
Apareçam, não se vão arrepender!
Por Manuel Correia

associativo n.º 26    Fevereiro-Abril 2011
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Torneio de Bridge
Torneio de pares (24 mãos) no sistema Mitchell segundo 
o código internacional de bridge e regulamentos da EBL.

O bridge é um dos mais excitantes jogos 
do mundo. É fácil de aprender, mas leva 
tempo para se saber jogar bem. Ao con-
trário de outros jogos, cada mão de brid-
ge demora cerca de 5 minutos a ser jo-
gada do início ao fim. A acção, a pressão, 
as estratégias e as emoções, os instan-
tes de realização (ou derrota) decorrem 
de forma muito rápida. O sentimento de 
êxito de uma única mão de bridge pode 
durar anos, tal como as jogadas criativas 
num jogo de xadrez…
O Grupo Desportivo vai organizar o pri-
meiro torneio desta modalidade. Será um 
torneio de pares (24 mãos) no sistema 
Mitchell segundo o código internacional 

de bridge e regulamentos da EBL.
Este torneio é uma organização conjunta 
com o Centro de Bridge de Lisboa.
Por Pedro Ferreira

BTT dos 5 aos 105 anos
Venha participar nas manhãs hiperdesportivamente 
espectaculares de BTT.

Durante o 1.º semestre de 2011, o con-
celho da Maia promoverá mensalmente 
um evento de BTT que, pelas suas parti-
culares características, proporciona uma 
oportunidade rara e especial para se pra-
ticar este desporto tão aliciante.
Apesar de se tratar de provas do cam-

peonato de BTT integrado nos Jogos In-
terfreguesias do Concelho da Maia, têm 
uma forte componente lúdica, social e 
familiar, realizando-se em zonas ecologi-
camente privilegiadas.
Por ocorrerem em circuito fechado, há 
uma segurança adicional e um convívio 
maior entre todos, participantes e assis-
tentes. Creiam que é bastante divertido e 
agradável para os mais pequenos e para 
os pais e as mães que os acompanham. 
Estes, no caso dos filhotes mais peque-
nos, até correm a pé atrás deles. Além 
disso podem ainda assistir à disputa dos 
craques pelos primeiros lugares.

As provas são concebidas em função 
das idades dos participantes (com esca-
lões para os mais novos de 2 em 2 anos 
a partir dos 5), quer quanto às distâncias 
(desde os 2 km até aos 20 km no má-
ximo, para os seniores) quer quanto ao 
grau de dificuldade física e técnica, ter-
minando durante a manhã.
Por Carlos Ferreira

Fevereiro-Abril 2011    associativo n.º 26

Realização: 29 de Abril

Inscrição até: 18 de Abril

Ponto de encontro: Praça do 

Município – sala polivalente, 1.º andar

Hora: das 19.00h às 22.00h

Valor: 5 euros

Inscrição não inclui: bebidas e 

snacks disponíveis no bar da sala 

polivalente.

Recomendações: o torneio é 

reservado a um máximo de 20 pares

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo
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BTT para todos
Espectacular percurso de BTT. Marque na sua agenda.

No último fim-de-semana de Março iremos 
organizar um passeio de BTT acessível a 
todas as idades. O percurso seguirá a Eco-
via do Rio Lima – Troço dos Açudes, que 
liga Ponte de Lima a Ponte da Barca.
Esta ecovia estende-se ao longo da mar-
gem esquerda do rio Lima, unindo as duas 
vilas minhotas. Como o próprio nome indi-
ca, esta ecovia caracteriza-se pelos vários 
açudes que se podem observar facilmente 
ao longo do rio, e também pelos moinhos 
de água da Gemieira.
O percurso é aproveitado a partir dos 
muitos caminhos rurais da beira-rio, pre-

viamente existentes, em que se efec-
tuaram significativos melhoramentos e 
algumas zonas completamente novas, no-
meadamente as pontes que atravessam 
os afluentes do Lima, o piso de saibro, o 
empedrado nas zonas de lazer e os pas-
sadiços de madeira.
Na generalidade, o traçado está devida-
mente balizada, todo ele com sinalização 
vertical.
O passeio será complementado com um 
almoço onde provaremos as melhores 
iguarias da região.
Por Luís Martins

Geo-Raid em Montalegre
O Geo-Raid Series é uma competição de resistência em bicicleta de todo-o-terreno, 
inteiramente guiada por GPS, em que os atletas, de ambos os sexos, competem 
em equipas de 2 elementos.

Montalegre recebeu, pela primeira vez, o 
Geo-Raid, que reuniu 300 atletas forman-
do 150 equipas – uma paisagem única 
e preservada no tempo. A exclusividade 
do Barroso oferece imagens únicas, seja 
qual for estação do ano.
Os percursos dos dois dias foram traça-
dos em caminhos de terra, percorrendo- 
-se cerca de 115 km na zona noroeste do 
concelho de Montalegre na primeira eta-
pa e perto de 70 km na zona nordeste na 
segunda etapa. O traçado destas carac-
terizou-se pela sua enorme exigência em 
termos físicos, seja pela sua extensão, 
seja pelo seu desnível acumulado.
Consideraram unanimemente esta etapa 
muito bonita, a complementar a incur-

são, no dia anterior, ao parque Natural 
da Peneda-Gerês. Logo nos primeiros 
quilómetros, os participantes tiveram de 
vencer a serra do Larouco, a terceira 
mais alta de Portugal.
A prova não passou no alto, mas os mais 
de 1300 metros de altitude por onde o tri-
lho levou os atletas chegaram para criar 
dificuldades a muitos. A prova seguiu de-

pois por diversas aldeias características 
desta região, com as “lides” habituais do 
povo do Barroso.
O Grupo Desportivo esteve presente com 
os atletas Luís Martins e Abílio Pereira, 
que concluíram as duas etapas com um 
total de 14:39.41h, classificando-se em 
86.º lugar.
Por Luís Martins
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Realização: 26 de Março 

Inscrição até: 18 de Março 

Ponto de encontro: Ponte de Lima

Hora: 10.00h

Valor: 30 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
15 euros 

Inscrição inclui: almoço

Inscrição não inclui: deslocação 

até ao local do encontro

Recomendações: uso obrigatório 

de bicicleta e capacete

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo
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Canyoning em Ribeira de Pena
Vamos descer a ribeira mais espectacular da região centro do País.

O canyoning resume-se à descida de 
rios e ribeiras de montanha, através do 
recurso a técnicas de manobras de cor-
da e outras para transpor obstáculos, 

com recurso a saltos para a água, des-
cidas em rappel e travessias por dentro 
de água.
Por Pedro Ferreira
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Programa:
6.30h – Saída de Lisboa 

9.30h – Briefing da actividade 

e colocação do equipamento

10.00h – Início da descida 

15.00h – Final da descida e transporte 

até ao Restaurante Retiro dos Sabores

Realização: 30 de Abril 

Inscrição até: 15 de Abril

Ponto de encontro: Lisboa 

(a definir) ou Góis 

Hora: 6.30h com opção transporte, 

ou 9.30h em Góis

Valor: 35 euros; com almoço 

(opcional): 47 euros. Transporte 

(opcional): 20 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
30 euros; com almoço (opcional): 

42 euros. Transporte (opcional): 

15 euros

Inscrição inclui: fato completo de 

borracha e equipamento de protecção 

individual (capacete, arnês, descensor); 

seguro de acidentes pessoais e 

responsabilidade civil

Inscrição não inclui: almoço 

e transporte (opcionais)

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (2) duas prestações, Maio 

e Junho.

Recomendações: programa sujeito a 

cancelamento caso não se verifiquem 

as condições climatéricas ideais para 

a prática de canoagem ou um número 

mínimo de 10 participantes.

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo
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Descida do rio Alva
Aumentámos o grau de dificuldade para aventureiros 
de rios com alguns rápidos, embora num nível intermédio.

Desta vez será de Vila Cova do Alva a 
Coja – sector com 9 km. Será um pas-
seio por mais de uma dezena de açudes 
com diferentes formatos.
Por Pedro Ferreira

Torneio Patricius
Neste ano vamos ter a 28.ª edição do Torneio Patricius, 
a realizar no Parque da Cidade do Porto.

Mais uma vez o Grupo Desportivo vai 
participar neste prestigiado torneio. É de 
salientar que se trata do torneio amador 
mais antigo da Europa.
Como devem estar lembrados, o Grupo 
Desportivo foi o campeão da 25.ª e da 
27.ª edições, pelo que a sua presença é 
obrigatória e indispensável.
Assim, com a devida antecedência con-

vidamos os associados e familiares que 
estejam interessados em participar a ins-
crever-se na Secretaria do Grupo Despor-
tivo no Porto. Estão previstos treinos de 
selecção para o próximo mês de Março.
É nosso objectivo tentar inscrever uma 
equipa no escalão feminino e outra no de 
veteranos (mais de 37 anos).
Por João Serpa
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Programa:
6.30h – Saída de Lisboa 

9.30h – Briefing da actividade 

e colocação do equipamento

10.00h – Início da descida em canoas 

de 2 lugares

15.00h – Final da descida e transporte 

até ao Restaurante Grelha de Arganil

Realização: 23 de Abril 

Inscrição até: 8 de Abril

Ponto de encontro: Lisboa (a definir) 

ou ponte velha de Coja 

Hora: 6.30h na opção com transporte, 

ou 9.30h na ponte velha de Coja

Valor: 21,5 euros; com almoço 

(opcional): 35 euros. Transporte 

(opcional): 20 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 18 

euros; com almoço (opcional): 30 euros

Transporte (opcional): 15 euros

Inscrição inclui: equipamento, 

seguro, guias e transporte entre 

o início e o final da descida, seguro 

de acidentes pessoais e 

responsabilidade civil.

Inscrição não inclui: fato de borracha 

(extra: 5 euros), reforços alimentares, 

almoço e transporte (opcionais)

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (2) duas prestações, Maio 

e Junho.

Recomendações: programa sujeito a 

cancelamento caso não se verifiquem 

as condições climatéricas ideais para 

a prática de canoagem ou um número 

mínimo de 10 participantes.

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo
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IX Torneio 
Interno 

de Futsal 
Tudo nos leva a crer 

que este ainda vai ser 
melhor que as edições 

anteriores.

O IX Torneio Interno de Futsal arrancou 
em 12 de Janeiro com os jogos a ser dis-
putados no Pavilhão do BPSM na Mada-

lena, em Vila Nova de Gaia. As jornadas 
já realizadas têm sido plenas de entu-
siasmo e competitividade.
O nível que este torneio já atingiu – e 
pelo conhecimento da valia técnica dos 
elementos que integram as novas equi-
pas que estão a participar pela primeira 
vez – leva-nos a crer que ainda vai ser 
melhor do que as edições anteriores.
De facto, este torneio bateu o recorde 
de participações, uma vez que, na 1.ª 
fase do Grande Porto, estão inscritas as 
equipas: Bracara Augusta, Zapatilhex 
com Pinta, Jovet’s, Real Saragosta FC, 
Apoel de Tenente Valadim, DCI – Norte, 
P 4+1, Lima – Net’s, Matrecos da P2 e 
P7 + Derivados, que partiram da estaca 

zero tendo em vista a conquista do tro-
féu, que na última edição foi arrebatado 
no Pavilhão de Celeiros, em Braga, pela 
equipa do Real Saragosta FC numa fi-
nal épica contra a equipa do Bracara 
Augusta.
Por Fernando Barrias

Karting em Palmela 
No final da manhã, lá foram chegando as 
caras conhecidas doutras épocas, mistu-
radas com novos participantes, para mais 
um evento com a assinatura do Grupo 
Desportivo.
Os treinos ditaram que o vencedor da úl-
tima visita do grupo a Palmela voltasse a 
conquistar a pole position, ficando assim 
o primeiro lugar da grelha entregue ao 
Fernando Costa.
No arranque o Fernando Costa deixa-se 
surpreender pelo Miguel Chaves, mas 
rapidamente volta a ganhar a posição. 

Paulo Santos ainda passa pelo segundo 
lugar, que volta a perder para o Miguel 
Chaves.
Fernando Costa e Miguel Chaves ganham 
distância, criam um fosso para os demais 
e passam a ter uma luta roda a roda. Ape-
sar de Miguel Chaves ter feito a volta mais 
rápida da corrida, nunca esteve em posi-
ção de conseguir superar o primeiro.
O ritmo foi tal, que estes dois pilotos da 
frente foram os únicos a rodar no minuto 
e quatro segundos.
Paulo Santos acaba por se contentar com 

o terceiro lugar, seguido de Adriano Gon-
çalves e de um inspirado Nuno Encarna-
ção.
É de salientar que as lutas no miolo do 
pelotão foram infernais, mas sempre com 
muito desportivismo por parte de todos os 
concorrentes.
A única concorrente feminina, Ana Luísa, 
consegue ganhar uma posição em rela-
ção à grelha de partida, terminando num 
excelente 8.º lugar da geral.
Fica uma nota especial para os que apa-
receram vindos directamente do Alentejo 
e que deixaram boas indicações para fu-
turas corridas.
Por Miguel Chaves

Fevereiro-Abril 2011    associativo n.º 26



30
DESPORTO

Arrancou a pesca de rio
Era dia muito frio e pouco convidativo para actividades ao ar livre.

O Campeonato Interno de Rio na zona sul 
do Grupo Desportivo iniciou a época de 
2010/2011 com a prova realizada no Açu-
de dos Gagos, uma pequena albufeira per-
to de Alpiarça, num dia muito frio e pouco 
convidativo para actividades ao ar livre.
Foi a primeira vez que este local foi utiliza-
do para provas do nosso grupo, e cada um 
procurou adaptar-se o melhor que pôde, 
ou confirmar eventuais informações reco-
lhidas.
Nesta altura do ano, o arrefecimento das 
águas provoca um conjunto de alterações 
no comportamento dos peixes, e a pesca 
torna-se mais difícil. 
Para alguns, as dificuldades foram insupe-
ráveis, pois apesar do esforço os peixes 
teimavam em não se deixar apanhar, e as 

horas pareciam ter-se congelado. Outros, 
mais afortunados, lá foram conseguindo 
uma captura de vez em quando, e neste 

caso até se sente menos o frio… e o tem-
po passa sem se dar por ele.
Finda a prova e iniciada a pesagem, verifi-
cou-se que a melhor pescaria rondava os 
vinte peixes, com um peso total de 1,9 kg.
Feita a classificação dos 17 pescadores, 
o Rui foi o vencedor; seguido do Custó-
dio, com 1,840 kg; do Duarte, com 1,680; 
do Calmeiro, com 1,440; e do Carvalhei-
ro, com 1,180. Nos lugares seguintes e 
com pesos inferiores a 1 kg ficaram os 
restantes.
Aguardamos um 2011 com muita acti-
vidade desportiva e bons momentos de 
convívio.
Se queres juntar-te a nós no próximo 
ano, contacta o Grupo Desportivo.
Por José Duarte

Ano de lançamentos ímpares
Vai começar uma nova época de Pesca Desportiva: 
as competições são muitas, e os participantes, também.

Depois de se ter feito o balanço da época 
anterior, é agora a hora de desenvolver 
projectos e definir objectivos para esta 
nova época. Para alguns pescadores, 
o objectivo poderá passar por ser cam-
peão do mundo; para outros poderá ser 
começar a competir, e para outros ainda, 
poderá ser apenas começar ou continuar 
a ir à pesca, “matar o vício”, sempre que 
o tempo e a carteira lhos permitam.
São formas diferentes, mas todas igual-
mente válidas de encarar a modalidade. 
Todos os pescadores têm um lugar no 
Grupo Desportivo.

O ano de 2010 revelou um campeão na-
cional interbancário, um associado que 
também participa no nosso Campeonato 
Interno de Rio.
Em 2011 temos a intenção de retomar 
uma prova que em tempos honrou o 
nome do Grupo Desportivo, continuar 
com os nossos campeonatos internos 
e participar não só nas provas do Inter-
bancário, como também nos tradicionais 
concursos de pesca que se realizam ao 
longo do ano.
A todos os pescadores desejamos um 
Bom Ano de 2011, com muitas realiza-
ções desportivas e pessoais, e muitos 
peixes no anzol.
Por Francisco Ribeiro
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III Torneio de Poker Texas Hold’em 
A surpresa da noite foi a Filomena Silvestre, que aguentou 
várias mãos entre os três melhores do torneio. Temos mulher!

O Torneio de Poker do Grupo Desportivo já 
consagrou dois campeões no grupo restri-
to de vencedores deste torneio.
Desta vez, o terceiro vencedor seria apu-
rado entre os vinte e dois homens e uma 
mulher que lutavam por um lugar na final 
table dos 8 melhores.

O torneio começou por volta das 19.00h. 
Três horas e muitos all ins depois, já se 
sentavam na final table apenas oito joga-
dores… Antes disso, foi servida na sala po-
livalente uma patuscada que aconchegou 
o estômago dos resistentes.
O ambiente estava animado mas silencio-

so. Os goles de bebida ouviam-se inter-
calados com o toque das cartas na mesa.  
O João Leonardo era o crupiê de serviço 
que entregava e recolhia as cartas, organi-
zando a mesa.
Uma hora depois havíamos encontrado 
o terceiro campeão deste torneio: o João 
Relha, que defrontou o António Micaelo 
durante 20 longos minutos.
A surpresa da noite foi a Filomena Silves-
tre, que aguentou várias mãos entre os 
três melhores do torneio. Temos mulher!
Classificação final:
1.º lugar – João Relha; 
2.º lugar – António Micaelo; 
3.º lugar – Filomena Silvestre.
Os prémios foram entregues, entre caixas 
de 500 e 300 fichas, sacos de desporto, 
malas a tiracolo, e um conjunto de copos e 
reserva especial de vinho do Porto.
Parabéns a todos, e para o ano há mais!
Ou não...
O bluff continua!
Por Pedro Ferreira

Sueca 
no Porto

Para os amantes da sueca 
lembramos que já vamos 

na 5.ª edição…

No próximo mês de Março, daremos 
início ao nosso V Torneio de Sueca, no 
Porto, nos mesmos moldes em que de-
correram os anteriores torneios.
Até lá escolham o vosso par e vão trei-
nando.
Por Fernando Ferreira

A sueca é um jogo de “mudos”. Os par-
ceiros não podem conversar entre si. 
Também não é permitido que os par-
ceiros mostrem as cartas um ao outro, 
mas não há problema em as mostrar ao 
adversário, se alguém assim o desejar 
(apesar da desvantagem estratégica).
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Realização: 21 de Março (previsto)

Inscrição até: 17 de Março 

Local: R. do Bonjardim, 179, no Porto

Valor: 10,00 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
5,00 euros

Recomendações: regras disponíveis 

no nosso site

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo



Aproveite as vantagens 
do Cartão SOLRED

Ateste mais 
   e pague ainda menos

AgorA com melhores condições 
 e DESCOntO DE 0,05 EuROS/LitRO

nenhum cArtão lhe dá mAis do que o do GRupO DESpORtivO

Adira ao Cartão SOLRED e beneficie de ainda mais vantagens:
 crédito médio de 30 dias, sem qualquer custo;

 Acesso à maior rede ibérica de postos de combustível – mais de 4000 postos de abastecimento;

 cartão isento de anuidade;

  desconto de 0,050 euros/litro, na aquisição de combustíveis repsol em Portugal;

 desconto de 0,012 euros/litro, na aquisição de combustíveis repsol em espanha;

  crédito na lavagem e na aquisição de óleos em qualquer posto repsol aderente;

  Acesso, 24 horas por dia, ao terminal exterior dos postos de abastecimento repsol;

 Pagamento de portagens (acrescendo comissão de 3% + iVA), com possibilidade de associação à Via Verde;

 determinação de plafonds em euros – só consome até onde quiser, em cada mês;

  emissão de talão, em cada pagamento, com discriminação de: número do cartão, local, data e hora  

da aquisição, tipo de combustível adquirido, quantidade e valor.

estas condições não são acumuláveis com eventuais promoções nos postos de abastecimento.
o valor das despesas efectuadas com o cartão solred será deduzido no mês seguinte ao da sua realização, aquando do crédito do seu vencimento.
se ainda não aderiu, preencha e envie-nos hoje mesmo o seu pedido, utlizando a ficha de sócio, disponível no nosso site na internet, em «impressos».
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Calendário de Viagens 2011
O Grupo Desportivo vai organizar para os seus associados as seguintes viagens, 
ainda com algumas datas sujeitas a pequenos ajustamentos.

UsbeqUistãO
4 a 11 de Junho 

sierra NevaDa
31 de Março a 3 de Abril

especial bUDapeste
10 a 13 de Junho

MarrOcOs
30 de Abril a 7 de Maio

islâNDia
18 a 25 de Junho

NOva iOrqUe 
5 a 8 de Outubro

MOscOvO e O aNel De OUrO
20 a 25 de Junho

GraNDe tOUr Da escócia
4 a 11 de Julho

itália FaNtástica
16 a 23 de Julho

eNcONtrO De reFOrMaDOs 
eM barcelONa
11 a 14 de Junho

chile e arGeNtiNa
31 de Outubro a 13 de Novembro

cONvíviO De reFOrMaDOs 
eM paris
1 a 4 de Outubro

iNDONésia 
2 a 15 de Outubro

sUl De espaNha
29 de Maio a 3 de Junho

israel
14 a 22 de Maio

cOsta Oeste 
DOs estaDOs UNiDOs 
1 a 10 de Novembro

NOrUeGa e sUécia
17 a 25 de Junho

el expresO De la rObla
15 a 19 de Setembro
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Sierra 
Nevada 

Sierra Nevada voltará a ter o fim-de-semana 
prolongado que a tornou inesquecível em 2010.

Realização: de 31 de Março 

a 3 de abril

Inscrição até: 6 de Março

Valor: 
em quarto quádruplo: 301 euros 

em quarto triplo: 320 euros 

em quarto duplo: 340 euros

em quarto individual: 477 euros

Crianças até aos 11 anos: 186 euros

Inscrição inclui: 3 noites no hotel 

Meliá sierra Nevada**** (meia 

pensão), 3 dias de forfait, e seguro

Inscrição não inclui: aluguer 

de equipamento, aulas de (esqui 

ou snowboard), transporte

O pagamento poderá ser 
efectuado em até: (4) quatro 

prestações com início em abril (duas), 

Maio e Junho

Recomendações: programa sujeito a 

cancelamento caso não se verifiquem 

as condições climatéricas ideais para 

a prática de desportos de neve.

O valor do transporte será definido 

em função do número de pessoas 

(mínimo de 25 pessoas).

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt 

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo

A organização técnica da viagem é da 

responsabilidade de:  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.

Voltamos a ter surpresas, passatempos, 
snow-papers (uma variante de pedi-paper 
na neve!), oferta de viagens com estada e 
forfait, e descontos aliciantes.
Por Pedro Ferreira
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Marrocos
De 30 de Abril a 7 de Maio

30 de Abril – Lisboa / Casablanca
comparência no aeroporto 120 

minutos antes da hora da partida. 

Formalidades de embarque.

chegada pelas 19.50h a casablanca. 

transporte para o hotel 

sheraton*****, jantar e alojamento.

1 de Maio – Casablanca / Rabat
visita de casablanca, a maior cidade 

de Marrocos e capital económica 

do reino, Mercado central, bairro 

de habous, palácio real, praça 

de Mohamed v e bairro de anfa. 

paragem na impressionante Mesquita 

hassan ii. almoço em restaurante 

local.

continuação para rabat, com 

visita panorâmica do palácio 

real (Mechouar), Kasbah Oudaya, 

Mausoléu de Mohamed v e a torre 

hassan. Jantar e alojamento no hotel 

Golden tulip Farah*****.

2 de Maio – Rabat / Meknes / Fez
partida para Meknés e visita da 

capital islâmica, famosa pelos seus 

40 km de muralhas.

visita de bab el Mansour, das 

cavalariças reais e do bairro judeu. 

almoço em restaurante local.

continuação do circuito para a cidade 

sagrada de Moulay ismail. passagem 

pelas ruínas da cidade romana de 

volubilis. continuação para Fez, 

a mais antiga das cidades imperiais 

marroquinas. Jantar e alojamento 

no hotel crown ramada*****.

3 de Maio – Fez
Dia dedicado à descoberta de Fez: 

Medina, Médersa, a praça Néjarine 

a Mesquita Karaouine.

almoço em restaurante típico na 

Medina. De tarde, visita dos famosos 

souks de Fez.

Jantar e alojamento no hotel.

4 de Maio – Fez / Beni Mellal / 
/ Marraquexe
partida para Marraquexe, passando pela 

aldeia berbere de immouzer, bem como 

por Kandar e ifrane, estação de esqui 

situada no meio de uma vasta clareira 

no coração de um importante maciço 

florestal. almoço em restaurante local. 

passagem por beni Mellal, um dos mais 

importantes centros de agricultura 

de Marrocos. chegada a Marraquexe. 

Jantar e alojamento no hotel atlas 

ramada*****.

5 de Maio – Marraquexe
Dia dedicado à descoberta da pérola 

do sul, fundada pela dinastia dos 

almorávidas em 1062, capital imperial 

do reinado de Youssef ben tachfine. 

visita da majestosa silhueta de 

Koutoubia, dos túmulos saadianos 

selados por Moulay ismail, e do palácio 

bahia, datado do fim do séc. xix. 

almoço no hotel. continuação da visita, 

à praça Jemaa el Fna, mundialmente 

famosa pela sua animação e pelos 

pitorescos souks (tintureiros, peles, 

especiarias). Jantar-espectáculo 

com show fantasia. alojamento.

Terra de contrastes, Marrocos está si- 
tuado no extremo noroeste do continen-
te africano. É limitado a Este e a Sul 
pela Argélia, a Sul pela Mauritânia, a 
Oeste pelo oceano Atlântico e a Norte 
pelo Mediterrâneo. Ocupa uma superfí-
cie de 710 850 km2.
As montanhas de Marrocos são as mais 
altas do Magrebe: Djebel Toubkal atin-
gem no Alto Atlas 4165 m. A capital do 
reino é Rabat.
Por Rui Simplício
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lavandaria, etc.; bebidas às 

refeições; outros serviços não 

mencionados ou que constem como 

facultativos

O pagamento poderá ser 
efectuado em até: (14) catorze 

prestações, com início em Janeiro, 

duas em abril e em Novembro, 

e final em Dezembro

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.

6 de Maio – Marraquexe / 
/ Casablanca 
Manhã livre. almoço em restaurante 

típico. De tarde, viagem para 

casablanca.

chegada, jantar e alojamento no hotel 

sheraton*****.

7 de Maio – Casablanca / Lisboa
Manhã livre. em hora a combinar 

localmente, transporte para o 

aeroporto. Formalidades de embarque. 

chegada pelas 14.15h a lisboa.

Realização: 30 de abril a 7 de Maio

Inscrição até: 15 de Março 

Ponto de encontro: aeroporto 

de lisboa

Hora: 120 minutos antes da hora 

da partida

Valor: 1200 euros

Suplemento de quarto individual: 
262 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança 
e combustível: 40 euros, incluídos. 

valor sujeito a alteração

Inscrição inclui: voos com a royal 

air Maroc lisboa/casablanca/lisboa; 

20 kg de bagagem; alojamento 

nos hotéis indicados; refeições 

conforme programa; transfers 

privados aeroporto/hotel/aeroporto; 

visitas guiadas em espanhol 

conforme programa; entradas nos 

monumentos conforme programa; 

circuito em autocarro com ar 

condicionado; seguro de viagem; 

taxas de aeroporto, segurança 

e combustível (valor sujeito a 

alteração); acompanhamento por 

um representante da travel quality 

durante toda a viagem

Inscrição não inclui: despesas de 

carácter pessoal, como telefonemas, 
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De 14 a 22 de Maio

14 de Maio – Lisboa/Telavive
Formalidades de embarque e partida 

com destino a telavive, via uma 

cidade de ligação. assistência à 

chegada e transporte para o hotel. 

alojamento.

15 de Maio – Telavive/Galileia 
saída para passeio panorâmico pelas 

cidades de telavive e Jaffa, incluindo 

o bairro dos artistas e a igreja de 

são pedro de Jaffa. continuação 

para cesareia Marítima, através do 

vale de sharon, para visitar o antigo 

teatro romano, as ruínas cruzadas 

e o aqueduto romano. partida para 

haifa, onde se vê o templo bahai e o 

Mosteiro carmelita de stella Maris. 

continuação para são João de acre 

para visitar a antiga fortaleza das 

cruzadas e as ruínas muçulmanas. 

chegada ao hotel, jantar 

e alojamento.

16 de Maio – Galileia
saída até ao monte das bem- 

-aventuranças, lugar do sermão da 

montanha. em seguida, partida para 

tabgha, onde aconteceu a multiplicação 

dos pães e dos peixes. segue-se pelo 

lago de tiberíades até cafernaum, para 

visitar a antiga sinagoga assim como 

a nova igreja franciscana. De tarde, 

visita a Nazaré, incluindo a basílica 

da anunciação, a fonte de Maria e a 

carpintaria de são José. De caminho 

para o hotel, visita a canã da Galileia, 

onde se comemora o milagre das bodas 

de canã. Jantar e alojamento.

17 de Maio – Galileia / Jerusalém
partida através do vale do Jordão até ao 

rio com o mesmo nome, e em seguida 

até à cidade de Filisteia de beth shean, 

uma das dez cidades da Decápolis 

e onde se visitam as escavações. 

chegada por fim a Jerusalém, ao hotel, 

jantar e alojamento.

18 de Maio – Jerusalém
visita panorâmica da cidade nova, 

incluindo o Knesset e a Menorah. visita 

ao Museu do holocausto e ao Museu de 

israel, onde estão expostos os famosos 

manuscritos do mar Morto e ainda 

a maqueta da cidade no tempo do 

segundo templo. por fim, visita 

a ein Karem, lugar do nascimento 

de são João baptista. De tarde, saída 

para visitar belém, com realce para 

a basílica da Natividade, onde se 

comemora o nascimento de Jesus, 

a igreja de santa catalina e o campo 

dos pastores. regresso ao hotel, jantar 

e alojamento.

19 de Maio – Jerusalém
visita ao Muro das lamentações, 

e observação dos rituais judeus do 

shabat. subida ao monte do templo, 

onde poderemos ver as mesquitas 

de Omar e aksa. caminhada ao longo 

da via Dolorosa até à basílica do 

santo sepulcro, lugar tradicional 

do Gólgota. visita do monte sião, 

à basílica do adormecimento, ao 

túmulo do rei David e ao cenáculo, 

onde teve lugar a última ceia. De 

tarde, subida ao monte scopus, e 

também ao monte das Oliveiras. 

Por Rui Simplício

Israel
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em restaurantes locais; taxas de 

aeroporto, segurança e combustível 

(valor sujeito a alteração); seguro 

multiviagens

Inscrição não inclui:  extras 

de carácter pessoal; visitas 

e quaisquer outros serviços não 

mencionados; visitas opcionais; 

gorjetas, 6 UsD por pessoa e por 

dia, aproximadamente 25 euros 

por pessoa, para o circuito

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (14) catorze prestações, com 

início em Janeiro, duas 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: 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.

visita ao jardim de Getsémani, com 

as suas milenares oliveiras. Jantar e 

alojamento.

20 de Maio – Jerusalém / Massada /  
/ Mar Morto / Jerusalém
Descida ao deserto da Judeia, 

passando pela pousada do bom 

samaritano e pela planície de Jericó. 

subida de teleférico às ruínas de 

Massada, fortaleza construída pelo 

rei herodes há mais de 2000 anos. 

tempo livre junto ao mar Morto, para 

desfrutar das águas especiais deste 

mar, conhecidas pelas suas qualidades 

terapêuticas. chegada ao hotel, jantar 

e alojamento.

21 de Maio – Jerusalém
Dia livre em Jerusalém, almoço não 

incluído, para visitas a gosto pessoal. 

Jantar e alojamento.

22 de Maio – Jerusalém / Telavive / 
Portugal
em hora a combinar localmente, 

transporte para o aeroporto. 

Formalidades de embarque e partida 

de regresso a portugal, via uma 

cidade de ligação. chegada e fim 

da viagem.

  

Realização: 14 a 22 de Maio

Inscrição até: 15 de Março

Ponto de encontro: aeroporto de lisboa

Hora: 90 minutos antes da hora 

da partida

Valor: 1880 euros

Suplemento de quarto Individual: 
470 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança 
e combustível: 190 euros incluídos. 

valor sujeito a alteração

Inscrição inclui: passagem aérea 

em classe económica, de acordo 

com o itinerário; transporte do 

aeroporto para o hotel e vice-versa; 

alojamento nos hotéis da categoria 

escolhida em regime de meia pensão, 

sete jantares; visitas mencionadas 

como incluídas, com guia local em 

espanhol ou português; seis almoços 
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Sul de Espanha
Viagem de autocarro, para um mínimo de 30 e um máximo de 50 participantes.

29 de Maio – Porto / Sevilha 
com paragem para almoço em elvas. 

chegada a sevilha e alojamento.

30 de Maio – Sevilha
Dia livre para desfrutar de sevilha, 

cidade alegre e animada em qualquer 

época do ano, sendo possível fazer 

um sem-número de passeios e vistas 

a monumentos e museus.

31 de Maio – Sevilha / Córdova / 
/ Sevilha 
córdova – O seu centro histórico 

e a mesquita-catedral foram 

declarados património da 

humanidade pela UNescO. a sua 

história remonta a 206 a. c.

1 de Junho – Sevilha / Granada / 
/ Sevilha
Granada – paisagens deslumbrantes, 

e o alhambra com o seu palácio 

digno de visitar.

2 de Junho – Sevilha / Cádis / 
/ Gibraltar / Sevilha
cádis – é uma pequena península, 

cidade fascinante, a mais antiga 

da europa, rodeada quase na 

totalidade pela água, fazendo-a 

parecer isolada do resto do mundo.

Gibraltar – pequeno território 

britânico situado no extremo sul 

da península ibérica. O estreito de 

Gibraltar é uma separação entre o 

mar Mediterrâneo e oceano atlântico.

3 de Junho – Sevilha / Porto
chegada a fim da viagem.

Realização: 29 de Maio a 3 de Junho

Inscrição até: 31 de Março

Ponto de encontro: praça General 

humberto Delgado (porto)

Hora: 8.00h

Valor: 600 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
525 euros

Suplemento de quarto individual: 
125 euros 

Taxa de inscrição: 36 euros

Inscrição inclui: regime de pensão 

completa, excepto bebidas

Inscrição não inclui: tudo o que não 

está referido no programa

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (6) seis prestações, com início 

em Março, duas em abril, Maio, Junho 

e Julho

Recomendações: para o mínimo de 

30 e o máximo de 50 participantes

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo

A organização técnica da viagem é da 

responsabilidade de: Grupo Desportivo.

Por Augusto Malheiro

CádIS – É uMA PEquENA PENíNSulA, CIdAdE 
fASCINANtE, A MAIS ANtIgA dA EuRoPA, 
RodEAdA quASE NA totAlIdAdE PElA águA, 
fAzENdo-A PARECER ISolAdA do RESto 
do MuNdo.
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De 4 a 11 de Junho

4 de Junho – Lisboa / Tashkent 
Formalidades de embarque. saída 

em voo regular, via alemanha. 

chegada a tashkent.

Formalidades de desembarque 

e transporte privado para o hotel 

tashkent palace****. Jantar 

de boas-vindas e alojamento.

5 de Junho – Tashkent / Urgench /
/ Khiva
transporte privado para o aeroporto. 

Formalidades de embarque com 

destino a Urgench.

chegada a Urgench e transporte 

privado para Khiva (situada a 30 km), 

cidade-museu de Usbequistão. check-

-in no hotel asia***, seguido de visita 

de dia inteiro da cidade de Khiva.

entre vários poderemos ver o 

monumento de al Khorezmiy, a 

Madrassa de Muhammad amin Khan 

e o Minarete Kalta, o castelo Kunya 

ark (Korinishona, Madrassa de 

Muhammad rakhimkhan, Minarete 

e Madrassa de islam-Khodja, 

Mesquita ak, Madrassa alakulihan, 

caravanserai tim allah Kuli Khan) e a 

sua famosa feira. por último mas não 

menos importante, visita ao complexo 

de tash Khauli. Jantar no palácio tog 

pessoa por dia; seguro de viagem; 

taxas de aeroporto, segurança 

e combustível (valor sujeito a 

alteração); acompanhamento por 

um representante da travel quality 

durante toda a viagem

Inscrição não inclui: visto (128 

euros por pessoa); despesas de 

carácter pessoal, como telefonemas, 

lavandaria, etc.; bebidas às refeições; 

outros serviços não mencionados ou 

que constem como facultativos

O pagamento poderá ser 
efectuado em até: (14) catorze 

prestações, com início em Janeiro, 

duas em abril e em Novembro, e 

final em Dezembro

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.

bog, com show folclórico. alojamento.

6 de Junho – Khiva / Bukhara
saída para viagem pelos desertos 

de areia preta, Kara-Kum e de areia 

vermelha Kyzyl-Kum com destino 

a bukhara. paragem para observar 

a magnífica paisagem sobre o rio 

amudarya, mundialmente conhecida 

como Oxus. almoço em restaurante 

local. chegada a bukhara e alojamento 

no Zargaron plaza hotel****. Jantar no 

restaurante lyabi hauz.

7 de Junho – Bukhara
saída para visita de dia inteiro pela 

cidade de bukhara. almoço em 

restaurante local.

entre outros visitaremos o Mausoléu 

de samonid, Madrassa Kosh, Mesquita 

bolo Khauz, cidadela ark&Zindan 

(antiga prisão), complexo Khodja 

Zaynuddin, Madrassa Ulugbek, Khodja 

Gaukushan, Magoki attoron, lyabi 

house e sinagoga. 

Jantar com espectáculo típico de 

folclore local. regresso ao hotel e 

alojamento.

8 de Junho – Bukhara / Samarcanda 
saída em direcção a samarcanda com 

visita ao palácio de bukharan emirs 

sitora-i-Mokhi Khosa, antiga residência 

10 de Junho – Samarcanda / 
/ Tashkent
saída com destino a tashkent, 

visitando o famoso complexo 

de al-imam bukhary.

chegada a tashkent, alojamento no 

hotel tashkent palace****. almoço 

em restaurante local.

De tarde, visita à parte nova da 

cidade de tashkent e à praça de 

Mustaquillik, também conhecida 

como a praça de independência. 

entrada no Museu de artes 

aplicadas. passeio pela praça 

teatral e pela praça de amir temur. 

Observação do Monumento que 

representa a coragem. passeio 

pela praça de bunyodkor e halklar 

Dustligi, pela Madrassa de abul 

Kasim e visita a uma estação de 

metropolitano de tashkent.

Jantar em restaurante local, 

regresso ao hotel e alojamento.

11 de Junho – Tashkent / Lisboa
em hora a combinar localmente, 

transporte privado para o aeroporto 

de tashkent.

saída em voo regular, via alemanha. 

chegada a lisboa.

Fim da viagem.

de veraneio, e da pequena cidade de 

shahrizabs, onde nasceu tamerlão. 

almoço em restaurante local. passeio 

pelas ruínas do palácio ak-saray, 

pela Feira de shakhrisabz, entrada na 

Mesquita de Kok-Gumbas e Khazret-

-imam (complexo Dorut tilyavat, que 

data do século xiv), visita ao Mausoléu 

de Gumbazi-seidan (complexo de 

Dorus-siadat, o melhor exemplo de 

arquitectura do século xiv).

Jantar e alojamento no samarkand 

plaza hotel****.

9 de Junho – Samarcanda
saída para visita da cidade, do 

complexo de registan (Madrassa de 

Ulugbek, sher Dor e tillya Kari) e do 

Mausoléu de Gur-emir, que guarda 

o túmulo de tamerlão e dos seus 

descendentes. continuação da visita 

ao Mausoléu de rukhobod e ida à 

feira siab. entrada no complexo de 

shakh-i-Zinda, na famosa Mesquita 

de Khazrat-Khizr. almoço em 

restaurante local.

visita ao antigo povoado de afrosiab, o 

Mausoléu de Khodja Doniyor (profeta 

Daniel) e ao Museu Memorial de 

Ulugbek. Jantar em residência local. 

regresso ao hotel e alojamento.

Realização: 4 a 11 de Junho

Inscrição até: 30 de abril 

Ponto de encontro: aeroporto de 

lisboa

Hora: 120 minutos antes da hora da 

partida

Valor: 2080 euros

Suplemento de quarto individual: 
235 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança 
e combustível: 294 euros incluídos. 

valor sujeito a alteração

Vistos: 128 euros

Inscrição inclui: voo com a 

lufthansa lisboa/tashkent/lisboa (via 

alemanha); voo tashkent/Urgench; 

20 kg de bagagem; alojamento nos 

hotéis indicados; refeições conforme 

programa; transfers privados 

aeroporto/hotel/aeroporto; visitas 

guiadas em espanhol conforme 

programa; entradas nos monumentos 

e participação nos eventos de cariz 

cultural; circuito em autocarro com ar 

condicionado; visa support, documento 

de apresentação obrigatória no 

consulado de Usbequistão para o 

pedido do visto turístico; seguro de 

viagem; garrafa de água (1,5l) por 

País muçulmano do Centro-Oeste da 
Ásia, o Usbequistão tem grande parte de 
seu território ocupada por desertos e es-
tepes secas, com montanhas no Leste.
Durante o primeiro milénio antes de 
Cristo, a região fez parte da civilização 
bactriana. Desenvolve-se aí uma cul-
tura original, síntese de elementos in-

usbequistão
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4 de Junho – Lisboa / Tashkent 
Formalidades de embarque. saída 

em voo regular, via alemanha. 

chegada a tashkent.

Formalidades de desembarque 

e transporte privado para o hotel 

tashkent palace****. Jantar 

de boas-vindas e alojamento.

5 de Junho – Tashkent / Urgench /
/ Khiva
transporte privado para o aeroporto. 

Formalidades de embarque com 

destino a Urgench.

chegada a Urgench e transporte 

privado para Khiva (situada a 30 km), 

cidade-museu de Usbequistão. check-

-in no hotel asia***, seguido de visita 

de dia inteiro da cidade de Khiva.

entre vários poderemos ver o 

monumento de al Khorezmiy, a 

Madrassa de Muhammad amin Khan 

e o Minarete Kalta, o castelo Kunya 

ark (Korinishona, Madrassa de 

Muhammad rakhimkhan, Minarete 

e Madrassa de islam-Khodja, 

Mesquita ak, Madrassa alakulihan, 

caravanserai tim allah Kuli Khan) e a 

sua famosa feira. por último mas não 

menos importante, visita ao complexo 

de tash Khauli. Jantar no palácio tog 

pessoa por dia; seguro de viagem; 

taxas de aeroporto, segurança 

e combustível (valor sujeito a 

alteração); acompanhamento por 

um representante da travel quality 

durante toda a viagem

Inscrição não inclui: visto (128 

euros por pessoa); despesas de 

carácter pessoal, como telefonemas, 

lavandaria, etc.; bebidas às refeições; 

outros serviços não mencionados ou 

que constem como facultativos

O pagamento poderá ser 
efectuado em até: (14) catorze 

prestações, com início em Janeiro, 

duas em abril e em Novembro, e 

final em Dezembro

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.

bog, com show folclórico. alojamento.

6 de Junho – Khiva / Bukhara
saída para viagem pelos desertos 

de areia preta, Kara-Kum e de areia 

vermelha Kyzyl-Kum com destino 

a bukhara. paragem para observar 

a magnífica paisagem sobre o rio 

amudarya, mundialmente conhecida 

como Oxus. almoço em restaurante 

local. chegada a bukhara e alojamento 

no Zargaron plaza hotel****. Jantar no 

restaurante lyabi hauz.

7 de Junho – Bukhara
saída para visita de dia inteiro pela 

cidade de bukhara. almoço em 

restaurante local.

entre outros visitaremos o Mausoléu 

de samonid, Madrassa Kosh, Mesquita 

bolo Khauz, cidadela ark&Zindan 

(antiga prisão), complexo Khodja 

Zaynuddin, Madrassa Ulugbek, Khodja 

Gaukushan, Magoki attoron, lyabi 

house e sinagoga. 

Jantar com espectáculo típico de 

folclore local. regresso ao hotel e 

alojamento.

8 de Junho – Bukhara / Samarcanda 
saída em direcção a samarcanda com 

visita ao palácio de bukharan emirs 

sitora-i-Mokhi Khosa, antiga residência 

10 de Junho – Samarcanda / 
/ Tashkent
saída com destino a tashkent, 

visitando o famoso complexo 

de al-imam bukhary.

chegada a tashkent, alojamento no 

hotel tashkent palace****. almoço 

em restaurante local.

De tarde, visita à parte nova da 

cidade de tashkent e à praça de 

Mustaquillik, também conhecida 

como a praça de independência. 

entrada no Museu de artes 

aplicadas. passeio pela praça 

teatral e pela praça de amir temur. 

Observação do Monumento que 

representa a coragem. passeio 

pela praça de bunyodkor e halklar 

Dustligi, pela Madrassa de abul 

Kasim e visita a uma estação de 

metropolitano de tashkent.

Jantar em restaurante local, 

regresso ao hotel e alojamento.

11 de Junho – Tashkent / Lisboa
em hora a combinar localmente, 

transporte privado para o aeroporto 

de tashkent.

saída em voo regular, via alemanha. 

chegada a lisboa.

Fim da viagem.

de veraneio, e da pequena cidade de 

shahrizabs, onde nasceu tamerlão. 

almoço em restaurante local. passeio 

pelas ruínas do palácio ak-saray, 

pela Feira de shakhrisabz, entrada na 

Mesquita de Kok-Gumbas e Khazret-

-imam (complexo Dorut tilyavat, que 

data do século xiv), visita ao Mausoléu 

de Gumbazi-seidan (complexo de 

Dorus-siadat, o melhor exemplo de 

arquitectura do século xiv).

Jantar e alojamento no samarkand 

plaza hotel****.

9 de Junho – Samarcanda
saída para visita da cidade, do 

complexo de registan (Madrassa de 

Ulugbek, sher Dor e tillya Kari) e do 

Mausoléu de Gur-emir, que guarda 

o túmulo de tamerlão e dos seus 

descendentes. continuação da visita 

ao Mausoléu de rukhobod e ida à 

feira siab. entrada no complexo de 

shakh-i-Zinda, na famosa Mesquita 

de Khazrat-Khizr. almoço em 

restaurante local.

visita ao antigo povoado de afrosiab, o 

Mausoléu de Khodja Doniyor (profeta 

Daniel) e ao Museu Memorial de 

Ulugbek. Jantar em residência local. 

regresso ao hotel e alojamento.

Realização: 4 a 11 de Junho

Inscrição até: 30 de abril 

Ponto de encontro: aeroporto de 

lisboa

Hora: 120 minutos antes da hora da 

partida

Valor: 2080 euros

Suplemento de quarto individual: 
235 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança 
e combustível: 294 euros incluídos. 

valor sujeito a alteração

Vistos: 128 euros

Inscrição inclui: voo com a 

lufthansa lisboa/tashkent/lisboa (via 

alemanha); voo tashkent/Urgench; 

20 kg de bagagem; alojamento nos 

hotéis indicados; refeições conforme 

programa; transfers privados 

aeroporto/hotel/aeroporto; visitas 

guiadas em espanhol conforme 

programa; entradas nos monumentos 

e participação nos eventos de cariz 

cultural; circuito em autocarro com ar 

condicionado; visa support, documento 

de apresentação obrigatória no 

consulado de Usbequistão para o 

pedido do visto turístico; seguro de 

viagem; garrafa de água (1,5l) por 

dianos, persas e gregos. No século VI  
a. C., os persas conquistam a região, 
que, no século IV a. C., passa às mãos 
dos macedónios. No século VIII da Era 
Cristã, o território é incorporado no Impé-
rio Árabe. O conquistador turco Tamerlão 
invade a região no século XIV. Durante 
os séculos XVIII e XIX, o Usbequistão 
fica dividido entre os canatos (reinos) de 
Bukhara, Samarcanda e Kokanda.
Por Rui Simplício
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Especial 
Budapeste

De 10 a 13 Junho
Por Virgílio guimarães

10 de Junho – Lisboa ou Porto /  
/ Budapeste
Formalidades de embarque e partida 

com destino a budapeste. chegada 

e transfer para o hotel. De tarde, 

visita panorâmica da cidade: basílica 

catedral de s. estêvão, a histórica 

praça dos heróis, a igreja de Matias, 

o célebre bastião dos pescadores, 

a ponte das correntes (1849) entre 

buda e peste, etc. ao final da tarde, 

jantar e alojamento.

11 de Junho – Budapeste
excursão às povoações de s. andres, 

onde o rio forma um pronunciado «s» 

entre os montes pilis e borzsony. aqui 

encontramos os principais monumentos 

históricos, sendo importantes: 

visegrado, onde existe um palácio real, 

destruído pelos turcos; e szentendre, 

cidade do séc. xviii, hoje colónia de 

artistas. almoço. visita a budapeste 

histórica, e regresso ao hotel para 

jantar e alojamento.

12 de Junho – Budapeste
Faremos uma interessante excursão 

a uma quinta tradicional da pustza 

húngara (Grande planície), para assistir 

Suplemento de quarto individual: 
100 euros 

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança e 
combustível: 195 euros, incluídos. 

valor sujeito a alteração

Inscrição inclui: 4 dias, 5 refeições, 

1 jantar típico, 4 visitas, 1 cruzeiro 

no Danúbio e tudo o que consta do 

programa

Inscrição não inclui: tudo o que não 

está referido no programa

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (14) catorze prestações, com 

início em Janeiro, duas em abril e em 

Novembro, e final em Dezembro

Recomendações: comparência no 

aeroporto 120 minutos antes da partida

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.

a um espectáculo com os costumes 

e as habilidades hípicas do país, num 

ambiente tradicional. almoço e regresso 

a budapeste. em hora a combinar, partida 

para um goulash-party (jantar típico 

amenizado pela emotiva música zíngara), 

além de um passeio de barco pelo 

Danúbio. alojamento.

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

passear no centro de budapeste para 

continuar a descobrir a cidade ou 

relaxar passeando pela ilha Margarita. 

almoço e transfer para o aeroporto. 

Formalidades de embarque e saída em 

voo com destino à cidade de origem. 

chegada.

Realização: 10 a 13 de Junho

Inscrição até: 15 de Maio

Ponto de encontro: aeroporto de lisboa 

ou do porto 

Hora: 120 minutos antes da hora 

da partida

Valor:
De Lisboa: 850 euros 

Do Porto: 900 euros 
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Encontro 
de reformados 
em Barcelona

De 11 a 14 de Junho

Diz a palavra de ordem do clube de futebol local 
que é “más que una ciudad”. Será pela sua riqueza 

arquitectónica, pelo esplendor histórico ou pela beleza 
natural? Tudo isto e muito mais numa cidade de eleição 

que o deixará "encantado".

Chegados a Barcelona, a primeira dúvida 
que se levanta é: «Por onde começar?» 
Esta cidade, desenvolvida e moderniza-

da, ainda conserva um espólio arquitec-
tónico de luxo, com a sua história intacta. 
Uma visita pela arte gótica e modernista, 

pelas avenidas principais e pelas ruas 
mais escondidas, pelos locais de culto e 
pelos sítios mais fashion desta cidade de 
tantos encantos é o que lhe propomos.
Falar de Barcelona é falar de Gaudí, por-
que Barcelona é Gaudí! Ande por Barce-
lona e descubra as obras mais emblemá-
ticas de Gaudí, esse homem conhecido 
por fazer extenso uso do arco parabólico 
catenário, uma das formas mais comuns 
na natureza; o homem que observava 
profundamente a natureza – animal e 
vegetal – para lhe copiar as formas e os 
mecanismos, reproduzindo-os nos seus 
edifícios.
Enfim, descubra você mesmo, porque só 
para descobrir Gaudí vale uma viagem a 
Barcelona.
Por Rui Simplício

11 de Junho – Lisboa / Barcelona
Formalidades de embarque. saída 

em voo regular tap portugal com 

destino a barcelona.

assistência à chegada e transporte 

privado para o hotel hcc 

Montblanc***

restante dia livre para actividades 

de carácter pessoal. Jantar no hotel. 

alojamento.

12 de Junho – Barcelona
saída para visita de dia inteiro 

da cidade de barcelona e de 

Montserrat, com almoço incluído.

passagem pelos principais pontos de 

interesse da cidade, começando pela 

catedral, praça do rei, bairro Gótico, 

ramblas, e os famosos monumentos 

de Gaudí.

após o almoço, continuação da visita 

até Montserrat, passando por várias 

aldeias pitorescas.

ao final da tarde, regresso ao hotel, 

jantar e alojamento.

13 de Junho – Barcelona
saída para visita de dia inteiro a 

Girona e Figueres, com almoço 

incluído, um passeio fascinante 

por duas pequenas cidades pouco 

exploradas nos roteiros turísticos 

tradicionais e que ficam a pouco 

menos de 100 km de barcelona, ainda 

dentro da catalunha, no caminho para 

o sul de França.

Girona não é um nome de todo 

desconhecido, com 94 mil habitantes: 

trata-se de uma cidade considerada 

mais catalã do que a própria capital da 

catalunha, a feérica barcelona. O seu 

centro histórico guarda verdadeiras 
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Hora: 120 minutos antes da hora 

da partida

Valor: 780 euros

Suplemento de quarto individual: 
315 euros

Taxa de inscrição: 36,00 euros

Taxas de aeroporto, segurança e 
combustível: 57,28 euros, incluídos. 

valor sujeito a alteração

Inscrição inclui: voos com a tap 

lisboa / barcelona / lisboa; 20 kg de 

bagagem; alojamento em barcelona no 

hcc Montblanc 3***; visitas conforme 

programa, com guia em português; 

entrada na catedral de barcelona; 

refeições conforme programa; transfers 

privados aeroporto/hotel/aeroporto; 

seguro de viagem; taxas de aeroporto, 

segurança e combustível (valor sujeito 

a alteração); acompanhamento por um 

representante da travel quality durante 

toda a viagem

Inscrição não inclui: despesas de 

carácter pessoal, como telefonemas, 

lavandaria, etc.; bebidas às 

refeições; outros serviços não 

mencionados ou que constem 

como facultativos

O pagamento poderá ser 
efectuado em até: (14) catorze 

prestações, com início em Janeiro, 

duas em abril e em Novembro, e final 

em Dezembro.

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.

preciosidades, como muralhas 

medievais e um dos mais bem 

conservados bairros judeus da europa.

Figueres, apesar de também exibir 

um belo centro histórico, ficou mais 

conhecida por ser o berço de um dos 

mais geniais artistas de todos os 

tempos: salvador Dalí Domenech. O 

próprio artista escolheu a sua cidade 

natal para construir o teatro-Museu 

Dalí, que abriga boa parte da sua 

magnífica e monstruosa obra.

ao final da tarde, regresso ao hotel, 

jantar e alojamento.

14 de Junho – Barcelona / Lisboa
em hora a indicar localmente, 

transporte para o aeroporto. 

Formalidades de embarque e partida 

em voo regular com destino a lisboa.

Realização: 11 a 14 de Junho

Inscrição até: 30 de abril

Ponto de encontro: aeroporto 

de lisboa
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Noruega e Suécia

Por Virgílio 

guimarães

De 17 a 25 
de Junho

17 de Junho – Lisboa ou Porto / 
/ Oslo
Formalidades de embarque e partida 

com destino a Oslo. chegada à capital 

da Noruega; assistência pelo guia 

acompanhante; check-in no hotel. 

Jantar e alojamento. Noite livre para 

passear no centro e no porto de Oslo, 

e saborear uma cerveja na praça aker 

brygge.

18 de Junho – Oslo / Ulvik
partida de Oslo e viagem via hoenefoss 

pelo bonito vale halling até à cidade 

resort turístico de Geilo. almoço, 

após o qual iniciaremos a travessia 

das montanhas de hardanger para 

Fossli, com paragem para vista da 

poderosa queda de água voringfoss, 

com um desnível de 180m, a mais 

alta da Noruega. Descida do incrível 

a cidade de voss. Descida do vale Naeroy, 

passando o incrível desfiladeiro stalheim 

para o vilarejo de Flaam, na margem 

do fiorde. embarque num comboio para 

uma divertida viagem com destino a 

Myrdal (865m acima do nível do mar), na 

fantástica Flaam railway, obra-prima de 

engenharia que sobe 20 km em menos de 

uma hora. embarque num cruzeiro pelo 

fiorde dos sonhos, de Flam a Gudvangen. 

após desembarque em Gudvangen, no 

topo do Naeroyfjord, continuação em 

autocarro, cruzando as montanhas de 

vika para vangsnes, e breve travessia de 

ferry até balestrand. almoço no caminho. 

Jantar e alojamento.

21 de Junho – Balestrand / 
/ Geiranger
partida do hotel para passagem em ferry 

de Dragsvik até hella; continuação em 

desfiladeiro de Maaboedal para o idílico 

hardangerfjord. curta travessia de 

ferry seguida de viagem pelo Ulvikfjord, 

um braço do hardangerfjord, para o 

pitoresco vilarejo de Ulvik. Jantar e 

alojamento.

19 de Junho – Ulvik / Bergen
saída para bergen, passando pelo belo 

hardangerfjord, e ainda pelas cidades de 

Oeystese e Norheimsund. almoço e visita 

panorâmica de bergen com guia local, ao 

Mercado de peixes e Flores, ao famoso 

porto de bryggen e ao antigo quarteirão 

hanseático. Faremos ainda uma subida 

no funicular para Mt. Floeien, para as 

melhores vistas da cidade e do fiorde 

mais abaixo. Jantar e alojamento.

20 de Junho – Bergen / Flaam / 
/ Balestrand
partida de bergen e viagem via Dale para 
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autocarro pela bela paisagem panorâmica 

ao longo do fiorde de sogn até sogndal. 

Descida para o belo Nordfjord, com 

um desvio para Olden para visitar o 

mundialmente famoso glaciar briksdal. 

almoço num restaurante local. embarque 

em ferry para cruzeiro de uma hora 

pelo espectacular Geirangerfjord, 

possivelmente o mais impressionante de 

todos os fiordes noruegueses. Durante 

o cruzeiro, passagem por algumas 

magníficas quedas de água, como a 

véu de Noiva e as sete irmãs. Jantar e 

alojamento.

22 de Junho – Geiranger / Oslo
Do topo da famosa estrada da 

serpentina podemos apreciar incríveis 

vistas do fiorde antes de cruzarmos 

as acidentadas montanhas Grotli 

seguindo para lom, muito conhecida 

pela sua igreja de madeira do século 

xiv. almoço. continuaremos pelas 

margens do lago Mjosa, o maior da 

Noruega, até holmenkollen, lugar 

mundialmente famoso pela plataforma 

de saltos de esqui. chegada a Oslo e 

visita panorâmica: o parque Frogner, a 

câmara, o castelo de akershus, o palácio 

real, o parlamento, a Karl-Johans, 

Jantar e alojamento.

23 de Junho – Oslo / Estocolmo
para terminarmos a nossa visita de 

Oslo, partida para a península de bygdoy 

para visitar o Museu viking de Oslo e 

o Museu do barco polar Fram, onde 

final da visita, tempo livre na cafetaria 

do museu e transfer para o aeroporto. 

Formalidades de embarque e partida 

com destino à cidade de origem. 

chegada.

Realização: 17 a 25 de Junho

Inscrição até: 15 de Maio

Ponto de encontro: aeroporto de 

lisboa ou do porto 

Hora: 120 minutos antes da hora 

da partida

Valor:
De Lisboa: 1730 euros 

Do Porto: 1760 euros 

Suplemento de quarto individual: 
350 euros 

Taxa de inscrição: 36 euros 

Taxas de aeroporto, segurança 
e combustível: incluídas. valor sujeito 

a alteração

De lisboa: 100 euros 

Do porto: 130 euros 

Inscrição inclui: 9 dias, 15 refeições, 

entradas no Museu vasa e tudo o que 

consta do programa

Inscrição não inclui: tudo o que não 

está referido no programa

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (14) catorze prestações, com 

início em Janeiro, duas em abril e em 

Novembro, e final em Dezembro

Recomendações: comparência no 

aeroporto 120 minutos antes do voo

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.

fizeram as suas expedições admudsen, 

Nansen e sverdrup. almoço e partida em 

autocarro em direcção à fronteira sueca, 

cruzando a província de vaermland até à 

capital sueca, ao final da tarde. Jantar e 

alojamento.

24 de Junho – Estocolmo
visita panorâmica com guia local, 

incluindo o palácio real, os edifícios do 

parlamento, a catedral e o teatro real, 

etc. visita ainda da cidade antiga (Gamla 

stan), com as suas estreitas ruas de 

paralelepípedos e numerosas lojas de 

antiguidades, que terminaremos com a 

visita guiada à câmara, com seus famosos 

salões azul e dourado, onde todos os 

anos acontece o banquete do prémio 

Nobel. almoço. De tarde, transporte até 

ao parque de skansen para passear num 

verdadeiro museu ao ar livre. regresso 

ao centro da cidade e resto de tarde livre 

para passear ou fazer compras no centro 

histórico. Jantar e alojamento.

25 de Junho – Estocolmo / Lisboa 
ou Porto
Já com o check-out do hotel efectuado e 

as malas no autocarro, partida para uma 

última visita ao ex-líbris de estocolmo, o 

Museu vasa, onde se encontra o galeão 

vasa – que se afundou na sua viagem 

inaugural e foi recuperado 333 anos 

depois e restaurado na sua totalidade. No 
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Islândia
De 18 a 25 de Junho
Por Rui Simplício

18 de Junho – Lisboa /  
/ Reiquiavique
embarque com destino a reiquiavique, 

via uma cidade europeia. assistência à 

chegada e transporte ao hotel. visita à 

blue lagoon, atravessando os campos 

de lava, que formam a magnética 

paisagem lunar da península de 

reykjanes. a blue lagoon é uma 

piscina geotérmica de água salgada 

e mineralizada que brota do interior 

da terra a uma temperatura entre os 

38 ºc e os 40 ºc – um spa geotermal 

a céu aberto. Nas águas leitosas da 

blue lagoon pode experimentar-se a 

sílica para fazer mascaras faciais ou 

revestir o corpo. Jantar e alojamento 

em reiquiavique.

19 de Junho – Reiquiavique / 
/ Akureyri
Manhã para conhecer a capital da 

islândia. Destaques no city tour para a 

höfdi house; segue-se a escultura em 

forma de barco viking – sólfarid. após 

cruzar a downtown, paragem no lago 

tjörn e no National Museum, o mais 

importante da islândia. 

a seguir ao almoço, viagem para 

seguindo-se um passeio de barco para 

observação das baleias tendo como 

pano de fundo, e num momento único 

e fascinante, o sol da meia-noite. 

alojamento em húsavík.

21 de Junho – Húsavík / região de 
Egilsstadir
visita ao museu das baleias. a viagem 

começa pela península de tjörnes, 

sempre com o oceano Glacial árctico 

a acompanhar. paragem obrigatória 

no asbyrgi canyon, que integra o 

parque nacional de Jökulsárgljúfur, 

onde encontramos a maior cascata 

da europa. Detifoss tem 44 metros de 

altura por 100 de largura. seguimos 

depois pelo vopnafjordur, percorrendo 

a estrada mais alta da islândia, com 

vistas panorâmicas inesquecíveis. 

Jantar e alojamento na região de 

egilsstadir.

22 de Junho – região de Egilsstadir 
/ Höfn
passagem pelas cidades de egilsstadir 

e de reydarfjördur; segue-se para a 

vila piscatória de eskifjördur e a visita 

akureyri, considerada a mais bonita 

cidade do país. ao longo da costa, 

cruzaremos diversas povoações. 

visitaremos Glaumbaer, uma antiga 

quinta tradicional (laufás) de telhados 

de colmo, hoje um dos mais famosos 

museus etnográficos da islândia. Jantar 

e alojamento em akureyri.

20 de Junho – Akureyri / Húsavík
a viagem inicia-se pelo fiorde de 

Godafoss (cascata dos deuses); segue-

-se o lago Mývatn, que desde 1974 é 

área de conservação natural. paragens 

nas pseudocrateras de skutusstadir e 

nas construções de basalto e magma 

petrificados de Dimmuborgir. segue-

-se pela cratera vulcânica hverfell até 

às fumarolas e às bocas sulfatadas de 

lama e lava de Namaskard. estamos 

já na área do Krafla. visita à cratera 

vulcânica de viti. banho relaxante na 

piscina geotermal de Mývatn, que retira 

água 2500 m abaixo do solo. segue-se 

a cidade costeira de húsavík, capital da 

observação de baleias (whale watching) 

na europa. Jantar em húsavík, 
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ao museu marítimo e à casa de Mjoeyri. 

este é o local onde se realizará uma 

prova de tubarão com brenivin, 

a bebida tradicional islandesa, 

acompanhada por uma guarnecida 

sopa do mar. em stöðvarfjörður, visita 

ao museu dos minerais. a viagem 

continua passando por Djúpivogur, 

entre santuários de gansos e cisnes. 

referência ainda para a bonita baía de 

höfn, escudada pelo grande glaciar de 

vatnojökull.

23 de Junho – Höfn / Hvolsvöllur
viagem ao longo do vatnajökull, o 

maior glaciar da europa. a primeira 

paragem vai ser na lagoa glaciar 

Jökulsárlón. este é um local irreal e 

único no mundo. será feito um passeio 

de barco por entre os seus icebergues 

coloridos. a lagoa foi palco de cenas 

de dois filmes de James bond. 

segue-se Fjallsárlón, onde podemos 

apreciar uma extensão do grande 

glaciar. a paragem seguinte será no 

mais antigo parque nacional do país, 

skaftafell National park, para uma 

pequena caminhada. passagem pela 

povoação de vík, onde se encontram 

as três rochas de reynisdrangur. 

paragem em Dyrhólaey, refúgio de 

aves e onde pode ser fotografado o 

papagaio-do-mar, autêntico símbolo 

da islândia. realce ainda para as duas 

famosas cascatas de skógafoss e de 

seljalandsfoss. Jantar e alojamento 

em hvolsvöllur.

Inscrição inclui: passagem aérea, 

em classe económica de acordo 

com o itinerário; alojamento em 

reiquiavique  e cinco noites em hotéis 

da categoria turística em regime 

de pequeno-almoço continental; 

cinco almoços em restaurantes 

locais, um almoço-piquenique e 

sete jantares; entrada nos museus 

e na blue lagoon; passeio de barco 

para observação das baleias ao sol 

da meia-noite; transfers e visitas 

com guia em português; taxas de 

aeroporto, segurança e combustível 

(valor sujeito a alteração); seguro 

multiviagens 

Inscrição não inclui:  extras de 

carácter pessoal; visitas e quaisquer 

outros serviços não mencionados; 

visitas opcionais

O pagamento poderá ser 
efectuado em até: (14) catorze 

prestações, com início em Janeiro, 

duas 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: 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.

24 de Junho – Hvolsvöllur / 
/ Reiquiavique
viagem pelo sudoeste da islândia. 

início do Golden circle, o mais antigo 

day tour da ilha. No parque de Geysir 

encontra-se o géiser strokkur, que 

expele água quente a mais de 35 m 

de altura. seguem-se as cascatas de 

Faxi e Gullfoss, o símbolo da islândia… 

e acabamos no parque natural de 

thingvellir, onde é possível ver o mais 

antigo parlamento do mundo, admirar 

a beleza natural e colocar um pé na 

europa e outro na américa, já que o 

parque é atravessado pela falha que 

separa as placas tectónicas. Jantar e 

alojamento em reiquiavique.

25 de Junho – Reiquiavique / Lisboa
transporte ao aeroporto. Formalidades 

de embarque e partida de regresso 

a portugal, via uma cidade europeia. 

chegada e fim da viagem.

Realização: de 18 a 25 de Junho

Inscrição até: 30 de abril

Ponto de encontro: aeroporto de 

lisboa

Hora: 90 minutos antes da hora da 

partida

Valor: 2980 euros

Suplemento de quarto individual: 
450 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança e 
combustível: 235 euros, incluídos. 

valor sujeito a alteração
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Moscovo 
e o Anel 
de ouro

20 de Junho – Lisboa ou Porto / 
/ Moscovo
Formalidades de embarque e partida 

com destino a Moscovo. chegada à 

capital russa às 17.40h; transfer para 

o hotel para jantar e alojamento.

21 de Junho – Moscovo
visita panorâmica: a avenida Novi 

arbat, os molhes do rio Moscovo, a 

praça vermelha, o Museu de história, 

a catedral de s. basílio, o parque 

da vitória, o inigualável teatro 

bolshoi, etc. também visitaremos 

o metro de Moscovo, um autêntico 

“palácio subterrâneo”, cujas obras 

se iniciaram em agosto de 1931, 

tendo-se inaugurado as primeiras dez 

estações em 1935. almoço e tarde 

livre. visita nocturna da cidade. Jantar 

e alojamento.

22 de Junho – Moscovo
Dia que pode aproveitar para 

conhecer as zonas comerciais, como 

os armazéns GUM, um dos maiores 

e mais exclusivos centros do mundo, 

construído na época soviética, ou 

visitar algum dos seus museus, como 

o Museu Nacional de belas-artes, ou 

a Galeria estatal tretyakov. visita ao 

engenharia militar da rússia medieval, 

etc. Jantar e alojamento.

24 de Junho – Vladimir / Soudzal / 
/ Moscovo
visita de souzdal, capital do principado 

com o mesmo nome. conheceremos o 

Kremlin, o Museu etnográfico – com as 

suas construções típicas de madeira –, o 

Mosteiro de s. eufémio e o Mosteiro da 

intercessão, etc. almoço e continuação 

para Moscovo. Jantar e alojamento.

25 de Junho – Moscovo – Lisboa 
ou Porto
Dia livre na capital russa. almoço. 

transfer para o aeroporto, assistência 

nas formalidades de embarque 

e partida com destino à cidade 

de origem. chegada a lisboa às 21.05h. 

Os passageiros do porto continuarão 

em voo com chegada às 22.40h 

à invicta.

Realização: 20 a 25 de Junho

Inscrição até: 10 de Maio

Ponto de encontro: aeroportos de 

lisboa ou do porto 

Hora: no aeroporto do porto às 6.05h, 

Kremlin, antiga residência de czares, 

com as catedrais da anunciação e da 

assunção. almoço. Jantar e alojamento.

23 de Junho – Moscovo / Vladimir
saída para o anel d’Ouro, em 

primeiro lugar sergei posad, conjunto 

amuralhado do século xiv, com o 

mosteiro de troiste-sergueiev. almoço. 

continuação para vladimir, chamada 

«as portas do anel d’Ouro», fundada 

em 1108 pelo duque vladimir Monomaj. 

chegada e visita guiada às catedrais: 

de s. Demétrio, famosa pela suas 

esculturas em pedra branca, e da 

assunção, que serviu de modelo para 

a catedral do Kremlin de Moscovo; às 

portas d’Ouro, monumento da arte de 

De 20 a 25 Junho 
Por Virgílio guimarães
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com mudança de voo em lisboa. 

No aeroporto de lisboa às 9.15h  

Valor: 1360 euros 

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança 

passaportes que forem entregues 

com datas posteriores terão um 

suplemento a pagar de acordo com 

a data de entrega:

a – menos de 15 dias e até 7 dias úteis, 

suplemento de 60 euros por pessoa;

b – menos de 7 dias e até 3 dias úteis, 

suplemento de 130 euros por pessoa;

c – com menos de 3 dias úteis não é 

possível conseguir 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: 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.

e combustível: e vistos, incluídas 

A inscrição inclui: 6 dias e 8 refeições, 

em hotéis de 4* e tudo o que consta do 

programa

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (14) catorze prestações, com 

início em Janeiro, duas em abril e em 

Novembro, e final em Dezembro.

Recomendações:
comparência no aeroporto 120 minutos 

antes da partida

1 – vistos incluídos com base no preço 

mais económico, que presupõe a 

entrega, na Flash viagens, de todos os  

passaportes do grupo com uma validade 

de 6 meses relativamente à data do 

regresso, e duas fotos a cores por cada 

participante, com um mínimo de 15 dias 

úteis da partida. 

2 – Findo este prazo, todos os 
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grande tour da Escócia
De 4 a 11 de Julho

Numa viagem de sonho descubra as 
fabulosas paisagens das Terras Altas 
da Escócia (Wester Ross, The Falls of 
Measach, as Kilt Rocks, a zona monta-
nhosa das Trossachs, Culloden), com 
visita incluída a vários dos seus famo-
sos castelos (Cawdor, Eillen Donan, 
Urquhart, Stirling), testemunhos da 
história escocesa. Prove a bebida fa-
vorita numa típica destilaria de whisky 
(Dalwhinnie), conheça os incríveis jar-
dins subtropicais (Inverewe Gardens), 
algumas das mais pitorescas cidades, 
tais como Inverness, Fort William e 
ilha de Skye. Visite a capital histórica, 
Edimburgo, e os principais monumen-

4 de Julho – Lisboa ou Porto / 
/ Edimburgo
Formalidades de embarque e 

saída com destino a edimburgo, 

via Frankfurt ou Munique. chegada 

pelas 13.05h, almoço e visita de 

“edimburgo inédito”, Dean village, 

Fettes college e porto de leith, com 

o consumo de uma bebida num dos 

pubs de ambiente náutico. Jantar e 

alojamento.

 

5 de Julho – Edimburgo
visita panorâmica: a Milla real e 

o lendário castelo; o palácio de 

holyroodhouse, o antigo parlamento, 

sede dos tribunais, a New town, a 

National Gallery, carlton hill, uma 

das sete colinas, convertida em 

“acrópole” ao construírem vários 

monumentos que recordam os de 

atenas, comemorativos das vitórias 

das rotas mais impressionantes; 

passaremos por Gairloch, chegada a 

inverewe Gardens, jardins subtropicais 

sob a quente influência da corrente do 

golfo. almoço e continuação para the 

Falls of Measach. prosseguimos para 

o lago Ness, para um passeio de barco 

até às ruínas do castelo Urquhart. 

regresso ao hotel, jantar e alojamento.

8 de Julho – Terras Altas / Fort 
William
saída em direcção ao famoso castelo de 

eillen Donan, um dos mais fotografados 

da escócia. continuação para a ilha 

de skye e subida a “Kilt rocks”, 

impressionantes escarpas sobre o mar. 

almoço. continuaremos a percorrer a 

ilha para embarcar no ferry que sai de 

armadale em direcção a Mallaig, uma 

vez em terra firme continuamos até Fort 

William. Jantar e alojamento.

sobre Napoleão, etc. almoço. visita 

ao interior do castelo e do palácio de 

holyrood (entradas incluídas). Jantar e 

alojamento.

6 de Julho – Edimburgo / Terras 
Altas
saída para as terras altas em direcção 

a Dalwhinnie, onde encontramos uma 

das mais reconhecidas destilarias da 

escócia, visita às suas instalações 

e degustação de whisky. chegada a 

inverness. almoço. visita ao castelo de 

cawdor (entrada incluída) passando por 

culloden, lugar da última batalha entre 

ingleses e escoceses. chegada ao hotel 

nas terras altas. Jantar e alojamento.

7 de Julho – Terras Altas 
(Inverness)
excursão pela região das terras altas. 

começaremos por Wester ross, uma 
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tos (interior do castelo e do Palácio de 
Holyrood); descubra outras zonas des-
ta cidade e experimente um dos típicos 
pubs, e para finalizar conheça a segunda 
cidade desta região, Glasgow, com visi-
ta ao antigo centro têxtil, New Lanark,  
considerado o berço da Revolução In-
dustrial.
Por Virgílio guimarães

Inscrição não inclui: tudo o que não 

está referido no programa

O pagamento poderá ser 
efectuado em até: (14) catorze 

prestações, com início em Janeiro, 

duas em abril e em Novembro, e final 

em Dezembro.

Recomendações: comparência 

no aeroporto 120 minutos antes 

da partida.

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.

industrial. regresso a Glasgow. Jantar 

e alojamento.

11 de Julho – Glasgow / Edimburgo /
/ Lisboa ou Porto
partida para edimburgo, transfer para 

o aeroporto. saída em direcção a lisboa 

ou porto via Frankfurt. chegada.

Realização: 4 a 11 de Julho

Inscrição até: 10 de Junho

Ponto de encontro: aeroporto 

de lisboa ou do porto 

Hora: 120 minutos antes da hora 

da partida

Valor: 1540 euros

Suplemento de quarto individual: 
350 euros 

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança 
e combustível: 190 euros, incluídos. 

valor sujeito a alteração. 

Inscrição inclui: 8 dias, 13 refeições, 

alojamento de 3*/4*, ou similar e tudo o 

que consta do programa

9 de Julho – Fort William / Glasgow
Deixamos a localidade de Fort 

William, nas margens do lago linnhe 

em direcção a Glencoe, onde, na 

manhã de 13 Fevereiro de 1692, 

foram assassinados 38 membros do 

clã McDonalds por não aceitarem 

Guilherme de Orange como rei. 

continuaremos pelas terras altas até 

à zona montanhosa das trossachs; 

visita do castelo stirling com entradas 

incluídas. almoço no percurso. 

chegada a Glasgow. Jantar 

e alojamento.

10 de Julho – Glasgow
visita panorâmica: a catedral, a Grande 

Mesquita central, a câmara Municipal, 

a George’s square, etc. almoço. De 

tarde, excursão a New lanark (entradas 

incluídas), um antigo centro têxtil, 

considerado o berço da revolução 

PRoVE A BEBIdA fAVoRItA 
NuMA tíPICA dEStIlARIA 
dE whISky (dAlwhINNIE), 
CoNhEçA oS INCRíVEIS 
jARdINS SuBtRoPICAIS 
(INVEREwE gARdENS) 
E  AlguMAS dAS MAIS 
PItoRESCAS CIdAdES, 
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etc. Desembarque e passeio pela praça 

de são Marcos, visita a uma tradicional 

casa de cristal de Murano, passeio de 

gôndola incluído (em hora a indicar 

pelo guia). almoço. resto do dia livre 

para continuar a conhecer a cidade. em 

hora e local a indicar pelo guia, jantar 

em restaurante local. regresso ao 

hotel e alojamento.

18 de Julho – Veneza / Pádua / 
/ Pisa / Florença
saída para pádua, visita livre da 

basílica de santo antónio, compêndio 

de quatro estilos arquitectónicos. 

continuação para pisa, visita livre 

da praça dos Milagres, com a 

surpreendente torre inclinada. almoço 

e continuação para Florença. Jantar e 

alojamento.

16 de Julho – Lisboa ou Porto /
/ Milão / Veneza
Formalidades de embarque e saída 

com destino a Milão. chegada, 

assistência e saída para verona. 

breve tempo livre na cidade 

imortalizada pela obra romeu e 

Julieta. pode aproveitar para visitar 

a casa de Julieta e a praça bra ou a 

arena. seguidamente, continuaremos 

pela região de véneto, até ao 

hotel situado na região de veneza. 

chegada, jantar e alojamento.

    

17 de Julho – Veneza, Pérola do 
Adriático
partida para um cruzeiro pelas ilhas 

da lagoa veneziana, igreja de santa 

Maria da saúde, ilha de s. Jorge, baía 

de s. Marcos, ponte dos suspiros, 

Itália 
fantástica
De 16 a 23 de Julho
Por Virgílio guimarães

CRuzEIRo PElAS IlhAS dA 
lAgoA VENEzIANA, IgREjA dE 
SANtA MARIA dA SAúdE, IlhA dE 
S. joRgE, BAíA dE S. MARCoS, 
PoNtE doS SuSPIRoS, EtC. 
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de embarque e saída com destino 

à cidade de origem, via uma cidade 

europeia. 

Realização: 16 a 23 de Julho

Inscrição até: 10 de Junho

Ponto de encontro: aeroporto de 

lisboa ou porto 

Hora: 120 minutos antes da hora de 

partida

Valor: 1280 euros 

Suplemento de quarto individual: 
250 euros 

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança e 
combustível: 105 euros, incluídos. 

valor sujeito a alteração

Inscrição inclui: 8 dias e 13 refeições, 

em hotéis de 4*, e tudo o que consta do 

programa

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (14) catorze prestações, com 

início em Janeiro, duas em abril e em 

Novembro, e final em Dezembro.

Recomendações: comparência no 

aeroporto 120 minutos antes da partida

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.

21 de Julho – Roma, Cidade Eterna
visita panorâmica da cidade de rómulo 

e remo: praça de veneza, colina 

capitolina, av. dos Foros imperiais, 

circo Máximo, coliseu (exterior) – o 

mais belo anfiteatro romano –, arco 

de constantino, seguida de visita aos 

Museus do vaticano com a capela 

sistina e a basílica de são pedro 

com a obra la pietà, a mais delicada 

escultura do grande Miguel ângelo. 

almoço. De tarde, visita à roma 

barroca, com as suas fontes e praças. 

Jantar em restaurante local e regresso 

ao hotel, passando pelos locais mais 

emblemáticos. alojamento.

 22 de Julho – Roma (Pompeia /  
/ Nápoles / Capri)
excursão de todo o dia a pompeia, 

Nápoles e capri. chegada a pompeia 

e visita com guia local aos magníficos 

restos arqueológicos; em seguida 

faremos uma breve visita panorâmica 

de Nápoles, típica cidade do sul italiano, 

e, no final, transporte em ferry para a 

ilha de capri. almoço num restaurante 

local e tempo livre para visitar esta 

paradisíaca ilha pérola do Mediterrâneo. 

De tarde, em hora e local a indicar 

pelo guia, reencontro de todos os 

participantes para regresso a roma, com 

jantar no percurso, em Montecassino. 

chegada e alojamento.

23 de Julho – Roma / Lisboa 
ou Porto
transfer para o aeroporto. Formalidades 

19 de Julho – Florença, Berço do 
Renascimento
visita panorâmica de: catedral, Duomo 

de sta. Maria del Fiore, baptistério e a 

sua famosa porta do paraíso, a ponte 

vecchio (ponte velha), a praça da 

signora. almoço e resto da tarde livre. 

Jantar e alojamento.

20 de Julho – Florença / Siena /
/ Assis / Roma
partida para siena, que teve a banca 

mais florescente de itália no séc. xiii. 

tempo livre para admirar a catedral, 

o conjunto de ruas medievais e a 

impressionante praça do campo. 

continuação para assis, a pátria de 

s. Francisco, tempo livre para ver as 

basílicas e o túmulo do santo. almoço. 

partida para roma. chegada. Jantar e 

alojamento.
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El Expreso de la Robla 
5 dias, 4 noites

El Expreso de La Robla é um com-
boio marcado pelo estilo e pela clas-
se de antigamente, composto por três 
vagões-salão e quatro vagões-cama; 
um comboio que não dispensa as co-
modidades luxuosas de qualquer hotel 
de cinco estrelas; um verdadeiro navio 
de cruzeiro sobre carris, permitindo, a 
um ritmo cadenciado, tranquilo e nos-
tálgico o desfrute e o prazer de viajar e 
contemplar, a partir das suas enormes 
janelas, das grandes e belas paisagens 
que por ele passam.
Por Virgílio guimarães

15 de Setembro – Porto / León
14.30h – embarque no porto (estação 

dos correios/praça General humberto 

Delgado)

transfer para autocarro.

viagem até espanha.

18.40h – embarque em Guillarei, 

no tren hotel.

Jantar a bordo do comboio.

00.09h – chegada à estação de león

alojamento em león, no hotel chess 

quindós, ou similar.

16 de Setembro – León / Gijón /  
/ Ribadeo
10.24h – embarque na estação de león

12.50h – chegada à estação de Gijón. 

almoço nesta cidade.

16.00h – embarque na estação de Gijón 

no expreso de la robla.

viagem até ribadeo. apreciaremos a 

belíssima costa cantábrica. Jantar num 

famoso parador. Dormida a bordo do 

comboio, estacionado na estação de 

ribadeo.

17 de Setembro – Ribadeo / Viveiro /
/ Ortigueira
visita a viveiro, preciosa cidade 

fortificada com vistas excepcionais 

do monte de san pelayo. ao chegar a 

Ortigueira, embarque em autocarro que 

nos conduzirá até cariño, para almoço.

viajaremos depois até ao cabo Ortegal, 

com os impressionantes panoramas da 

Valor: 886 euros

Sócios cônjuges e filhos a cargo: 
850 euros 

Suplemento de quarto individual: 
235 euros

Inscrição inclui: pensão completa, 

excepto almoço do 1.º dia e jantar do 

5.º dia, e ainda tudo o que consta do 

programa

Inscrição não inclui: tudo o que não 

está referido no programa

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (14) catorze prestações, com 

início em Janeiro, duas em abril e em 

Novembro, e final em Dezembro.

Recomendações: as inscrições são 

limitadas, mas a viagem só se realiza 

se tiver um número mínimo de 25 

participantes

Ficha de inscrição:  disponível 

em www.gdbpi.pt 

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo

A organização técnica da viagem é da 

responsabilidade de: Majestur – agência 

de viagens e turismo, lda. contribuinte 

n.º 502 345 764, com o alvará n.º 587/90 

(Membro da apavt – agência iata).

parte mais setentrional da espanha – é 

algo único. seguiremos até ao santuário 

de santo andré de teixido, e dali até 

cedeira, para voltarmos a Ortigueira, 

onde decorrerão o jantar e a dormida.

18 de Setembro – Ortigueira / 
/ Santiago de Compostela /  
/ Corunha / Ferrol
saída de autocarro para santiago de 

compostela. visita ao centro antigo e 

naturalmente à catedral. seguiremos 

para a corunha. almoço. a seguir 

veremos a torre de hércules, um passeio 

marítimo e a praça de Maria pita. pela 

tarde chegaremos a Ferrol para jantar. 

Dormida a bordo do comboio.

19 de Setembro – Ferrol / Corunha / 
Vigo / Porto
10.55h – embarque na estação de Ferrol 

12.12h – chegada à estação de corunha. 

almoço nesta cidade.

17.00 – embarque na estação de corunha

18.55h – chegada à estação de vigo

19.42h – embarque na estação de vigo

21.55h – chegada à estação de porto- 

-campanhã

Realização: 15 de setembro 

Inscrição até: 2 de Maio 

Ponto de encontro: estação dos 

correios / praça General humberto 

Delgado

Hora: 14.00h
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Convívio de 
reformados
em Paris

De 1 a 4 de Outubro. Vamos 
começar a nova década, 
na Cidade-Luz.

1 de Outubro – Porto / Paris
Formalidades de embarque e partida 

com destino a paris. transfer para 

o hotel para check in. almoço em 

restaurante local e início da visita 

panorâmica com guia: praça da 

concórdia, ópera, campos elísios, 

arco do triunfo, bairros latino e de st. 

Germain, etc. Jantar no hotel e partida 

para a visita paris iluminada; regresso 

e alojamento.

2 de Outubro – Paris
partida para uma excursão ao palácio 

de versalhes e aos seus fabulosos 

jardins. almoço em restaurante local 

e subida à torre eiffel (2.º andar). 

passeio a pé em Montmartre, o bairro 

boémio dos pintores, com o sacré 

coeur; a seguir, um passeio de barco 

pelo sena. Jantar no hotel. alojamento.

3 de Outubro – Paris
visita da saint chapelle, edificada 

para albergar as relíquias da coroa de 

espinhos de Jesus cristo, a catedral 

de Notre Damme de paris, uma 

construção impressionante que durou 

mais de 200 anos, e o bairro latino. 

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança e 
combustível: 100 euros, incluídos. 

valor sujeito a alteração. 

Inscrição inclui: 4 dias e 7 

refeições, em hotéis de 3* 

(bebidas incluídas), e tudo 

o que consta do programa.

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (14) catorze prestações, com 

início em Janeiro, duas em abril e em 

Novembro, e final em Dezembro

Recomendações: comparência 

no aeroporto 120 minutos antes do 

voo, às 4.55h, voo tap 452 às 6.55h. 

regresso no voo tap 457 às 20.40h, 

com chegada prevista  às 21.45h

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.

almoço em restaurante local. visita 

ao Museu do louvre, um dos maiores 

do mundo, onde se encontram obras 

como a vénus de Milo e a Gioconda, 

entre outras. Jantar de despedida com 

bebidas no restaurante bute en vigne 

no bairro de Montmartre. alojamento.

4 de Outubro – Paris / Porto
Já com as malas no autocarro e check-

-out do hotel, partida para visita ao 

castelo de Fontainebleau, a residência 

favorita de Napoleão. Usado como 

residência de caça pelos reis franceses 

desde o século xii, fica no coração da 

vasta floresta de Île-de-France. almoço 

em restaurante local e transfer para o 

aeroporto. Formalidades de embarque e 

saída com destino ao porto. chegada.

Realização: 1 a 4 de Outubro

Inscrição até: 31 de Maio

Ponto de encontro: aeroporto 

do porto

Hora: 4.55h

Valor: 880 euros 

Suplemento de quarto individual: 
130 euros 
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2 de Outubro – Lisboa / Jacarta
Formalidades de embarque e 

partida com destino a Jacarta via 

uma cidade de ligação. Noite a 

bordo.

3 de Outubro – Jacarta
assistência à chegada e transporte 

ao hotel. resto do dia livre para 

descanso. Jantar e alojamento.

4 de Outubro – Jacarta / 
/ Yogyakarta 
visita panorâmica da cidade de 

Jacarta, com realce para a china 

town, o porto antigo e ainda 

os Museus de Fatahillah e o 

Museu Nacional. após o almoço, 

transporte para o aeroporto 

e partida para Yogyakarta. 

assistência à chegada e transporte 

para o hotel, jantar e alojamento.

5 de Outubro – Yogyakarta
saída para o planalto de Dieng, 

para visitar os templos hindus. 

após o almoço, visita ao templo de 

borobudur, o maior monumento 

7 de Outubro – Yogyakarta / 
/ Makassar / Tana Toraja
em hora a combinar localmente, 

transporte ao aeroporto e partida para 

Makassar. assistência à chegada e 

partida com destino a rantepao, para 

uma viagem de aproximadamente 8 

horas através de paisagens magníficas, 

passando pelas aldeias típicas bugis, 

caracterizadas pelas suas casas em 

pole. almoço em pare pare. chegada 

a rantepao ao final da tarde, jantar e 

alojamento no hotel.

8 de Outubro – Tana Toraja
Dia inteiro de visita, com almoço 

incluído, a esta fascinante e 

enigmática região, caracterizada 

pelos costumes e rituais fúnebres do 

povo toraja. serão visitadas as aldeias 

de lemo – onde se encontram os 

túmulos escavados na rocha –, londa 

e Kete Kesu, uma das mais antigas 

budista do mundo e considerado 

uma das maravilhas do mundo. 

é construído em forma de pirâmide 

composta por terraços quadrados 

e circulares em 10 níveis e atingindo 

42 metros de altura. Jantar 

e alojamento.

6 de Outubro – Yogyakarta
visita da cidade, com relevo para o 

palácio do sultão e para o mercado 

de aves. após o almoço num 

restaurante local, visita ao complexo 

de templos hindus de prambanan, 

recentemente reconstruídos e 

que constituem também uma das 

principais atracções de Java. estes 

templos hindus foram construídos 

no século ix, durante a dinastia 

sanjaya. trata-se de três templos 

representando a trindade hindu de 

brahma, vishnu e shiva. regresso ao 

hotel, jantar e alojamento.

Indonésia
De 2 a 15 de Outubro

Por Rui Simplício
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aldeias toraja, também famosa pela 

sua arte de talha tradicional. Jantar e 

alojamento.

9 de Outubro – Tana Toraja /
/ Makassar / Bali
partida logo de manhã para Makassar, 

com breve paragem para almoço em 

pare pare. Formalidades de embarque 

e partida para bali. assistência à 

chegada e transporte para o hotel. 

Jantar e alojamento.

10 de Outubro – Bali
saída para um tour de dia inteiro ao 

lago batur, passando por aldeias 

típicas do interior da ilha, como 

batubulan, onde assistiremos a um 

espectáculo de danças, celuk, Mas, 

Goa Gajah. No regresso, visita ao 

templo de tampak siring. Jantar e 

alojamento.

11 de Outubro – Bali
saída para um dia de aventura em 

jipe 4×4 pelo interior da ilha, visitando 

aldeias, terraços de arroz e floresta 

tropical. O almoço será servido num 

típico restaurante de bambu. regresso 

ao hotel, jantar e alojamento.

12 de Outubro – Bali
Dia livre para descanso ou actividades 

Inscrição inclui: passagem aérea, 

em classe económica de acordo com 

o itinerário; transporte do aeroporto 

ao hotel e vice-versa; alojamento 

nos hotéis referidos em regime 

de pequeno-almoço; regime de 

pensão completa durante o circuito, 

excepto almoços dos dias 12, 13 

e 14 de Outubro, em bali; visitas 

mencionadas no itinerário com 

guias locais em espanhol ou inglês, 

dependendo da disponibilidade; 

taxas de aeroporto, segurança e 

de combustível (valor sujeito a 

alteração); seguro multiviagens

Inscrição não inclui: extras de 

carácter pessoal; visitas e quaisquer 

outros serviços não mencionados; 

visitas opcionais

O pagamento poderá ser 
efectuado em até: (14) catorze 

prestações, com início em Janeiro, 

duas 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: 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.

de gosto pessoal, almoço não incluído. 

Jantar e alojamento.

13 de Outubro – Bali
Dia livre para descanso ou actividades 

a gosto pessoal, almoço não incluído. 

Jantar de gala no royal palace. 

regresso ao hotel e alojamento.

14 de Outubro – Bali / Portugal
Dia livre, almoço não incluído. em hora 

a combinar localmente, transporte para 

aeroporto. Formalidades de embarque e 

partida de regresso a portugal via uma 

cidade de ligação. Noite a bordo.

15 de Outubro – Portugal
chegada e fim da viagem.

Realização: 2 a 15 de Outubro

Inscrição até: 30 de agosto

Ponto de encontro: aeroporto de 

lisboa

Hora: 90 minutos antes da hora da 

partida

Valor: 3630 euros

Suplemento de quarto individual: 
620 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança e 
combustível: 360 euros, incluídos. 

valor sujeito a alteração
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Nova Iorque
De 5 a 8 de Outubro
Mais vibrante que nunca, esta cidade não pára, continua 
frenética, a abraçar o mundo, reinventando-se a cada segundo.

Nova Iorque é a mais fascinante de todas 
as cidades. Porquê? 
Caótica, barulhenta e poluída, não tem a 
imponência aristocrática de Paris; a beleza, 
a cor e a história de Roma, ou a geografia, 
o clima tropical e o ritmo descontraído do 
Rio de Janeiro. Também não tem grandes 
monumentos, nem edifícios seculares e 
não é propriamente acolhedora.
No entanto, seduz e vicia os nossos pas-
sos, atraindo-nos para o seu interior. Talvez 

sejam as luzes que ofuscam, a energia 
electrizante que se vive nas suas ruas, o 
desenfreado apelo ao consumo, a rapi-
dez com que tudo se passa, o turbilhão 
de gente, a sensação de poder, de potên-
cia, de que ali tudo pode acontecer. 
Tentadora, a "maçã" atrai, deixa-nos sa-
boreá-la e depois agarra-nos para sem-
pre. Mas não será esse o mistério e o 
encanto de uma paixão?
Por Rui Simplício

5 de Outubro – Lisboa / Nova Iorque
Formalidades de embarque. saída em 

voo regular com destino a Nova iorque. 

assistência à chegada e transporte 

privado para o hotel edison*** (situado 

na zona da broadway, o que o torna 

um dos mais populares de Nova 

iorque). Jantar no restaurante virgil's. 

alojamento.

6 de Outubro – Nova Iorque
pequeno-almoço no hotel. saída para 

visita da cidade com almoço incluído.

veja tudo de Manhattan, da Uptown 

à Downtown, passando por central 

park, catedral de st. John the Divine, 

Grant's tomb, milha dos museus, 

quinta avenida, centro rockefeller, 

catedral agora basílica de são patrício, 

times square, Madison square Garden, 

Greenwich village, soho, little italy 

e battery park local onde poderá 

observar a estátua da liberdade, e 

ainda ellis island e a ponte de brooklyn. 

almoço em restaurante local. Jantar 

no restaurante hard rock café. 

valor sujeito a alteração

Inscrição inclui: voos com a tap, 

lisboa/Nova iorque/lisboa; 23 kg de 

bagagem; alojamento em Nova iorque no 

edison hotel 3***; bagageiros no hotel 

à chegada e à partida; visitas conforme 

programa com guia em português; 

refeições conforme programa; transfers 

privados aeroporto/hotel/aeroporto; 

seguro de viagem; taxas de aeroporto, 

segurança e combustível (valor sujeito 

a alteração); acompanhamento por um 

representante da travel quality durante 

toda a viagem

Inscrição não inclui: despesas de 

carácter pessoal, como telefonemas, 

lavandaria, etc.; bebidas às refeições; 

outros serviços não mencionados 

ou que constem como facultativos

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (14) catorze prestações, com 

início em Janeiro, duas em abril e em 

Novembro, e final em Dezembro

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.

alojamento.

7 de Outubro – Nova Iorque
pequeno-almoço no hotel. Dia 

inteiramente livre para actividades de 

carácter pessoal. Jantar no restaurante 

carmine’s. alojamento.

8 de Outubro – Nova Iorque / Lisboa
pequeno-almoço no hotel. Manhã livre 

para actividades de carácter pessoal. em 

hora a indicar localmente, transporte 

para o aeroporto. Formalidades de 

embarque e partida em voo regular com 

destino a lisboa.

Realização: 5 a 8 de Outubro

Inscrição até: 30 de agosto

Ponto de encontro: aeroporto de lisboa

Hora: 120 minutos antes da hora da 

partida

Valor: 1420 euros

Suplemento de quarto individual: 
330 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança e 
combustível: 323,96 euros, incluídos. 
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31 de Outubro – Lisboa ou Porto /  
/ Madrid / Santiago do Chile 
comparência em hora a indicar no 

aeroporto respectivo, formalidades 

de embarque e partida para santiago 

do chile, via Madrid, com mudança de 

avião. Noite e refeições a bordo.

1 de Novembro – Santiago do Chile 
chegada ao início da manhã, 

assistência pelo guia local e início de 

city tour ao palácio presidencial de la 

Moneda. passeios pedonais: huérfanos 

e ahumada, plaza de armas, catedral 

Metropolitana, cerro de santa lúcia, 

parque Florestal, bairro bellavista, 

bairros residenciais de providencia, 

las condes e vitacura. Jantar e 

alojamento.

2 de Novembro – Santiago do Chile/ 
 / Valparaíso / Viña del Mar
visita de dia inteiro a valparaíso com 

almoço em viña del Mar. conhecida 

como cidade-Jardim, viña del 

Mar oferece amplas praias, como 

caleta, abarca, reñaca, cochoa e 

praia amarela, que se combinam 

perfeitamente com uma intensa vida 

urbana. Jantar e alojamento.

3 de Novembro – Santiago do Chile / 
/ Puerto Varas
em hora a indicar, transfer para o 

aeroporto para embarcar com destino 

a puerto varas. chegada, transfer 

para o hotel, com vistas sobre 

o lago, a cidade e os vulcões. 

Jantar e alojamento.

4 de Novembro – Puerto Varas / 
/ Lagos Andinos / San Carlos 
Bariloche
visita de dia inteiro aos lagos andinos 

com almoço incluído. O cruzeiro 

começa em puerto varas, nomeada 

cidade das Flores. Desembarque em 

direcção a petrohué, indo ao longo 

do lago llanquihue. continuação de 

autocarro para puerto Frías, cruzando as 

montanhas andinas de 976 metros acima 

do nível do mar, onde prosseguiremos a 

nossa viagem de barco no lago Frías até 

puerto alegre. De puerto alegre iremos 

a puerto blest, e este será o último ponto 

de partida para um cruzeiro até puerto 

pañuelo, no lago Nahuel huapi. De puerto 

peñuelo seguiremos para bariloche. 

transfer para o hotel, jantar e alojamento.

5 de Novembro – San Carlos 
Bariloche
visita de dia inteiro a cerro tronador, 

com almoço em bolsa de piquenique. 

pela manhã, saída de bariloche e 

passagem pelos lagos Gutiérrez e 

Mascardi. À tarde, continuação para 

ventisquero Negro, onde temos uma 

magnífica vista para os três principais 

picos da montanha tronador: argentino 

(3410m), internacional (3554m) e o 

chileno (3414m). No final da tarde, 

regresso a bariloche. Jantar e 

alojamento.

6 de Novembro – San Carlos 
Bariloche / El Calafate
transfer para o aeroporto para embarcar 

com destino a el calafate. chegada, 

visita ao perito Moreno, situado no 

parque Nacional dos Glaciares, a 80 km 

de el calafate, com entradas incluídas.

O glaciar perito Moreno é um 

impressionante rio de gelo com uma 

superfície de 195 km2, uma longitude de 

30 km, e uma frente de 5 km; a altura da 

parede frontal oscila entre 30m e 60m 

sobre o nível do lago. Na parte central 

do glaciar, a profundidade do gelo é de 

250 a 350 metros. pela sua espectacular 

beleza foi declarado património da 

humanidade. regresso a el calafate, 

jantar e alojamento.

7 de Novembro – El Calafate /  
/ Uppsala e Onelli
saída até puerto bandera, para 

embarcar num barco especial que 

navegará pelo braço norte do lago 

argentino, aproximando-se o mais 

possível da zona do glaciar Upsala, o 

maior do parque Nacional los Glaciares, 

com uma superfície de 1000 km2. 

O trajecto não tem paragens, e poderá 

observar os glaciares Upsala, Onelli e 

spegazzini, que descem das montanhas 

circundantes. O almoço será servido em 

bolsa de piquenique durante o passeio e 

no próprio barco. regresso a el calafate, 

jantar e alojamento.

8 de Novembro – El Calafate /
/ Ushuaia
Manhã livre para fazer compras nas 

muitas e variadas lojas de artesanato 

Chile e Argentina
De 31 de Outubro 

a 13 de Novembro
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local. almoço livre e comparência em 

hora a indicar na recepção do hotel, e 

transfer para o aeroporto para embarcar 

com destino a Ushuaia. chegada, 

transfer e alojamento. Jantar em 

restaurante local.

9 de Novembro – Ushuaia
saída até ao parque Nacional tierra 

del Fuego, localizado a 12 km da 

cidade de Ushuaia. poderá desfrutar 

de um passeio com múltiplas vistas 

panorâmicas do canal beagle. Um 

passeio entre diques de castores conduz 

ao rio lapataia e à lagoa verde. 

inicia-se então o regresso a Ushuaia, 

fazendo uma paragem no caminho para 

admirar o lago roca, que se caracteriza 

pela cor das suas águas – que variam 

segundo o estado do tempo. almoço. 

pela tarde, embarcaremos rumo às 

ilhas dos lobos e dos pássaros através 

das águas do canal beagle. contorna- 

-se a costa Norte passando pelo 

arquipélago de bridges até alcançar 

a ilha dos pássaros, e mais à frente 

chega-se à ilha dos lobos, interessante 

esconderijo de lobos-marinhos, onde 

se inicia o regresso à cidade. Jantar no 

restaurante tia elvira. alojamento.

10 de Novembro – Ushuaia / Buenos 
Aires
em hora a indicar, transfer para o 

aeroporto e embarque com destino a 

buenos aires. chegada e transfer para 

o hotel. resto da tarde livre, jantar e 

alojamento.

11 de Novembro – Buenos Aires
visita panorâmica à cidade, passando 

pelos lugares mais atractivos, tais 

como: centro histórico, praça de Mayo, 

catedral, casa do Governo, congresso, 

teatro colón, bairro de boca, planetário 

e bairro residencial de la recoleta. 

almoço e resto da tarde livre. Jantar e 

espectáculo de despedida com tango no 

restaurante carlos Gardel. alojamento.

12 de Novembro – Buenos Aires /  
/ Madrid 
transfer para o aeroporto internacional 

de ezeiza. Formalidades de embarque 

e partida com destino a Madrid. Noite e 

refeições a bordo.

13 de Novembro – Lisboa ou Porto
chegada a Madrid e mudança de voo; 

continuação para a sua cidade de 

origem. 

Realização: 31 de Outubro a 13 de 

Novembro

Inscrição até: 30 de agosto

Ponto de encontro: aeroporto de 

lisboa ou porto

Hora: 120 minutos antes da hora de 

partida

Valor: 4195 euros

Suplemento de quarto individual: 
540 euros 

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança e 
combustível: 355 euros, incluídos. 

valor sujeito a alteração.

Inscrição inclui: 14 dias, 

17 refeições e tudo o que consta 

do programa

Inscrição não inclui: taxas locais 

de saída dos aeroportos locais, que 

têm que ser pagas localmente, com o 

valor actual de 20 UsD, e tudo o que 

não está referido no programa

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (14) catorze prestações, com 

início em Janeiro, duas em abril e em 

Novembro, e final em Dezembro

Recomendações: comparência 

no aeroporto 120 minutos antes 

da partida.

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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Costa oeste 
dos Estados unidos
De 1 a 10 de Novembro

A Costa Oeste dos Estados Unidos, tam-
bém conhecida por Costa do Pacífico, 
designa geralmente os três estados mais 
ocidentais do grupo de estados contíguo: 
Califórnia, Oregon e Washington. O Ari-
zona e o Nevada, embora interiores, são 
por vezes incluídos na Costa Oeste de-
vido à proximidade com o Pacífico e por 

razões económicas e culturais.
Numa viagem mítica pela Costa Oeste 
dos Estados Unidos poderá ficar a co-
nhecer a grande metrópole de Los Ange-
les, a imensidão do deserto do Nevada, 
paisagens naturais deslumbrantes, como 
o Grand Canyon e o Parque Nacional de 
Yosemite, a nocturna Las Vegas, e a ci-
dade multicultural de São Francisco.
Por Rui Simplício

1 de Novembro – Lisboa / Londres 
/ Los Angeles
assistência nas formalidades de 

embarque. saída em voo regular com 

destino a londres. 

chegada a londres. Mudança de avião 

e novo embarque em voo regular com 

destino a los angeles. chegada a esta 

cidade. Formalidades de desembarque 

e transporte privado para o hotel 

Westin bonaventura****. Jantar e 

alojamento no hotel.

2 de Novembro – Los Angeles 
visita de dia inteiro pela cidade de 

los angeles, passando por hollywood 

boulevard, sunset strip, rodeo Drive, o 

teatro chinês de Mann, e beverly hills. 

almoço em restaurante local.

conhecida como a cidade dos anjos 

ou pelas iniciais la, los angeles é 

conhecida ainda por capital Mundial do 

entretenimento graças a hollywood. 

regresso ao hotel e restante da tarde 

livre. Jantar em restaurante local. 

alojamento.

3 de Novembro – Los Angeles /  
/ Grand Canyon

5 de Novembro – Las Vegas
Dia livre. a cidade Mundial do Jogo: las 

vegas, situada no estado do Nevada, 

em pleno deserto, é conhecida pela 

espectacularidade dos seus casinos. 

em las vegas poderá desfrutar 

em pleno – quer para assistir a um 

espectáculo quer para tentar a sua 

sorte no jogo – vários casinos, como 

sejam o bellagio, o MGM Grand, o 

Monte carlo, ou o stratosphere.

À noite, saída para visita nocturna da 

cidade das luzes de néon. Jantar em 

restaurante local. alojamento.

6 de Novembro – Las Vegas / Fresno
saída em direcção a Fresno com 

passagem pelo deserto de Mojave, 

nome dado à parte mais elevada do 

deserto da califórnia, sendo o deserto 

de sonora correspondente à parte 

baixa. O deserto possui um clima 

bastante hostil e abriga formações 

geológicas famosas, como o vale da 

Morte, com os seus leitos de lagos 

secos e cheios de sal. O deserto deve 

o nome à grande predominância de 

cobras Mojave, um tipo de cascavel. 

almoço em restaurante local.

chegada ao fim da tarde ao radisson 

saída em direcção ao Grand canyon, 

atravessando o deserto. almoço em 

restaurante local.

chegada ao final da tarde ao hotel best 

Western Grand canyon squire inn***. 

Jantar e alojamento.

4 de Novembro – Grand Canyon /  
/ Las Vegas
saída para visita ao Grand canyon. 

em direcção ao interior do continente, 

cruza-se o deserto para se alcançar 

uma das sete maravilhas do mundo: 

o Grand canyon. com quase 500 

quilómetros de extensão e com 

profundidades que podem atingir os 

1800 metros, o Grand canyon é um 

dos mais emblemáticos cartões de 

visita da costa Oeste dos estados 

Unidos, visitado por milhares de 

turistas anualmente. em 1979, o Grand 

canyon foi considerado pela UNescO 

património Mundial da humanidade. 

almoço em restaurante local.

ao final do dia chegada a las vegas 

ao hotel planet hollywood resort & 

casino****. Jantar em restaurante 

local. alojamento.
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hotel & conference center***. 

Jantar e alojamento no hotel.

7 de Novembro – Fresno / Yosemite /  
/ São Francisco
saída em direcção a são Francisco 

com paragem de dia inteiro no parque 

Nacional de Yosemite. almoço incluído. 

localizado nas montanhas da serra 

Nevada, Yosemite recebe cerca de três 

milhões de turistas por ano. 

O penhasco granítico el capitán é 

um dos destinos mais populares do 

parque, bem como as cúpulas sentinel 

Dome e half Dome, que se erguem a 

mais de 1000 metros de altitude. as 

sequóias gigantes (sequoiadendron 

giganteum) são outras das atracções. 

continuação até são Francisco, 

passando pelo vale de são Joaquim. 

chegada ao hotel hilton san Francisco 

Union square****. Jantar em 

restaurante local. alojamento.

8 de Novembro – São Francisco 
saída para visita da cidade de são 

Francisco. são Francisco é uma cidade 

maravilhosa e totalmente voltada para 

o turismo. as pessoas são amáveis 

com o turista, e para os que gostam 

de passeios urbanos há muita coisa 

para ser vista. passagem pelos sítios 

de maior interesse, como: Golden Gate 

bridge, centro cívico, Fisherman’s 

Wharf, etc. almoço em restaurante 

local. tarde livre para actividades de 

refeições conforme programa; 

transfers privados aeroporto/hotel/

aeroporto; visitas guiadas com guia 

em português conforme programa; 

entradas nos monumentos conforme 

programa; circuito em autocarro com 

ar condicionado; seguro de viagem; 

taxas de aeroporto, segurança e 

combustível (valor sujeito a alteração); 

visto de entrada nos estados 

Unidos; acompanhamento por um 

representante da travel quality durante 

toda a viagem

Inscrição não inclui: despesas de 

carácter pessoal, como telefonemas, 

lavandaria, etc.; bebidas às refeições; 

outros serviços não mencionados ou 

que constem como facultativos

O pagamento poderá ser efectuado 
em até: (14) catorze prestações, com 

início em Janeiro, duas em abril e em 

Novembro, e final em Dezembro

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.

carácter pessoal. Jantar em restaurante 

local e alojamento.

9 de Novembro – São Francisco / 
/ Londres
Manhã livre para actividades de carácter 

pessoal. saída em transporte privado 

para o aeroporto. Formalidades de 

embarque. saída em voo regular 

com destino a londres. refeições 

e noite a bordo.

10 de Novembro – Londres / Lisboa
chegada a londres. Mudança de avião 

e novo embarque em voo regular com 

destino a lisboa. chegada a lisboa.

Fim da viagem.

Realização: 1 a 10 de Novembro

Inscrição até: 30 de agosto

Ponto de encontro: aeroporto de 

lisboa

Hora: 120 minutos antes da hora da 

partida

Valor: 3280 euros

Suplemento de quarto individual: 
550 euros

Taxa de inscrição: 36 euros

Taxas de aeroporto, segurança e 
combustível: 343,12 euros, incluídos. 

valor sujeito a alteração

Inscrição inclui: voos com a british 

airways lisboa /  londres / los angeles 

/ são Francisco / londres / lisboa; 

uma mala com 23 kg de bagagem; 

alojamento nos hotéis indicados; 
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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.

localização: entre Olhos de Água e Vila-

moura, próximo das Açoteias e a 350 me-

tros da praia da Falésia. 

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. 

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)

arMaçãO De pêra
(Ocean Terrace)
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localização: Lagos, a 500 metros da Meia 

Praia, próximo da marina e do centro de La-

gos.

localização: Situa-se no Parque Natural da 

Ria Formosa, num clube com um quilóme-

tro de frente para a ria e o mar.

características: Um apartamento T0 para 4 

pessoas, equipado com ar condicionado, má-

quina de lavar roupa, máquina de café, torra-

deira, fogão, frigorífico e TV por satélite.

Piscina para adultos, piscina para crianças 

localização: Junto a Cabanas de Tavira, 

frente à Reserva Natural da Ria Formosa, 

próximo da praia de Cabanas.

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 

utente. A mudança de roupa é feita sema-

nalmente ou sempre que mude o utente.

A recepção funciona no Aldeamento Pedras 

características: 2 apartamentos T1 para 4 

pessoas, equipados com ar condicionado, fri-

gorífico, fogão, esquentador ou termoacumu- 

lador, e TV. Piscina para adultos e crianças. 

Garagem com parqueamento.

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 apresentar 

credencial emitida pelo Grupo Desportivo.

e zonas verdes. Piscina interior aquecida, 

sauna, banhos turcos e casa da criança.  

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 aldeamento 24 ho-

ras por dia, e é necessário apresentar cre-

dencial emitida pelo Grupo Desportivo.

da Rainha em Cabanas das 9.00h às 18.00h, 

e é necessário apresentar credencial emiti-

da pelo Grupo Desportivo.

cabaNas De tavira
(Pedras da Rainha)

laGOs – Meia praia
(Condomínio do Mar)

cabaNas De tavira
(Golden Clube Cabanas)



associativo n.º 26    Fevereiro-Abril 2011

66
FÉRIAS E VIAGENS APARTAMENTOS

BAIxA 
1/1 a 2/4
8/10 a 17/12
19,00 euros

PáSCoA/NAtAl
2/4 a 30/4
17/12 a 31/12
40,00 euros

MÉdIA/BAIxA
30/4 a 28/5
24/9 a 8/10
40,00 euros

MÉdIA
28/5 a 25/6
10/9 a 24/9
45,00 euros

MÉdIA/AltA
25/6 a 9/7
27/8 a 10/9
70,00 euros

AltA
9/7 a 27/8

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 2 a 16 de Abril; de 30 de Abril a 28 de Maio; de 24 de Setembro a 8 de Outubro, alugue por 7 noites e pague só 5, 
em todos os apartamentos.    
Nos períodos entre 28 de Maio e 24 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	destes	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 si-

tua-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

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 

churrasqueiras exteriores. O preço inclui a uti-

lização da piscina e da sala de jogos, e a limpe-

za 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 decorada 

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

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

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 

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.

vieira DO MiNhO
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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-

Monte da Vilarinha
telefone: 282 973 218

localização: Como chegar pela Auto-Es-

trada: Siga pela A2 para o Algarve na Via 

do Infante (A22), tome a direcção de Lagos/ 

/Portimão, saia para Aljezur/Sines, na rotun-

da de Bensafrim siga pela N120 em direcção 

a Aljezur. Ao avistar o parque eólico siga em 

direcção a Monte Ruivo; no cruzamento com 

a N268 vire para Sagres/Vila do Bispo. Uma 

vez na Carrapateira, siga as indicações para 

a Vilarinha.

preços: A tabela de preços para sócios do 

Grupo Desportivo corresponde a:  

a)  Desconto de 15% para estadas de época 

alta;

b)  Desconto de 20% para estadas de época 

média; 

c)   Desconto de 25% para estadas de época 

baixa.

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.

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

vilariNha, bOrDeira

vila Meã – viseU



70
parceiros

associativo n.º 26    Fevereiro-abril 2011

N
O

VO

N
O

VO

N
O

VO
APARC – PARques 
de estACionAmento
Coimbra-Lisboa-Porto

Auto motRiz
Sacavém
Tel.: 21 940 52 50

CAPitAlPneus
Lisboa
Tel.: 21 795 21 12

CARfitness systems 
PoRtugAl
Lisboa e Oeiras
Tel.: 96 152 52 88

CentRAl VulC. s. sebAstião, 
ldA.
Lisboa
Tel.: 21 353 04 58

CRossAuto – 
ConCessionáRio CitRoen
Lisboa 
Tel.: 21 862 10 00 
Vila Franca de Xira
Tel.: 263 286 510

esPonjinhA – mAnutenção 
de VeíCulos, ldA.
Lisboa
Tel.: 21 778 18 99

fiRst stoP
Porto
Tel.: 22 200 11 11

gARAgem CentRAl Poço 
do bisPo, ldA.
Lisboa
Tel.: 21 868 12 56 

henRique gomes & filhos, 
ldA.
Santa Iria da Azóia
Tel.: 21 953 37 90

hisPAnoPneu
Porto
Tel.: 22 832 19 67

imPÉRio AutoCenteR
Lisboa
Tel.: 21 831 43 98 
Porto 
Tel.: 22 518 86 80

Pneus dA fRonteiRA
Lisboa
Tel.: 21 381 43 15

PneuPARque
Lisboa
Tel.: 21 385 92 02

Pneus dos PRAzeRes
LISBOA
Tel.: 21 393 13 30

RenAult CAmPo lindo
Porto
Tel.: 22 507 03 00

RenAult ChelAs
Lisboa
Tel.: 21 836 14 98

Rio PAiVA PoRtugAl – Pneus 
e seRViços Auto, ldA.
Lisboa
Tel.: 21 799 85 90

mAgnetiCARts.Pt
Lisboa
magneticarts@magneticarts.pt

Pollux
Lisboa
Tel.: 21 881 12 00

seCuRitAs diReCt
Linda-a-Velha
Tel.: 707 241 224

suneRgetiC
Barreiro
Tel.: 21 082 31 81

VAle do PAiVA – 
eleCtRodomÉstiCos, ldA.
Lisboa
21 933 35 36 / 93 733 35 15

AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS

ffsb ARquiteCtos
Porto
Tel.: 22 403 44 86

ARQUITECTURA

CAsinhA dAs CoRes
Lisboa
Tel.: 21 726 22 64

museu do douRo
Peso da Régua
Tel.: 254 310 190

nAzAReth’s
gAleRiA de ARte
Porto
Tel.: 22 250 19 20

ARTE

bÉbÉdádá
Almada-Pragal
Tel.: 21 273 16 96

PÉ dA RouPA
Lisboa
Tel.: 309 947 498

ARTIGOS PARA CRIANÇA

hÉldeR & PedRo
Lisboa
Tel.: 21 346 02 62

jeAn louis dAVid
Lisboa
Tel.: 21 357 19 62

momentos de belezA
Lisboa
Tel.: 21 727 73 16

CAbElEIREIROS

bRAz e bRAz
Lisboa
Tel.: 21 346 23 46

CAsA noRbeRto 
eleCt. utilidAdes, ldA.
Ermesinde
Tel.: 22 971 47 22

ConfoRto – ARquiteCtuRA 
de inteRioRes, sA
Almada
Tel.: 21 273 16 85

ePh – elÉCtRiCA PedRo 
hisPAno
Porto
Loja 1 – Tel.: 22 834 82 17 
Loja 2 – Tel.: 22 834 82 15 
Loja 3 – Tel.: 22 834 82 11

jonoR ComeRCiAl
Porto
Tel.: 22 509 78 81

ARTIGOS PARA O lAR

mais informações sobre os nossos parceiros em www.gdbpi.pt
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Contos & PARábolAs, 
uniPessoAl ldA.
Lisboa
Tel.: 21 191 19 67

mAthnAsium – ginásio 
de mAtemátiCA
geral@mathnasium.pt
Tel.: 96 980 88 90

Wise uP ACAdemy
Lisboa
Tel.: 808 912 332

7 bol
Aveleda - Vila do Conde
Tel.: 96 535 79 30

ACAdemiA lusófonA de suRf
Costa da Caparica
Tel.: 96 654 07 14

AdVentuRe PARk – PARques 
de ARboRismo, ldA.
Oeiras
Tel.: 21 151 94 00

A lojA dA PesCA
Lisboa
Tel.: 21 812 47 77 
Telem.: 91 973 87 88

AssoCiAção desPoRtiVA
VitRine
Gondomar
Tel.: 91 020 14 04

AtlÉtiCo Clube de PoRtugAl
Tel.: 21 363 79 86

Clube híPiCo de seRzedo, 
ldA
Serzedo – Vila Nova de Gaia
Tel.: 91 821 28 11  

ConfiquAtRo – esColA 
náutiCA
Lisboa
Tel.: 21 362 79 85

esColA futebol ARtuR 
tAiRA
São Domingos de Rana
Tel.: 21 445 61 71

funCenteR Colombo
Lisboa
Tel.: 21 711 37 00

hAliotis, ACtiVidAdes 
mARítimo tuRístiCAs, ldA.
Peniche
Tel.: 262 781 160
 
mACRon
Porto
Tel.: 22 615 48 48

nAVileme – ConsultAdoRiA 
náutiCA, ldA
Porto – Esposende
Tel.: 22  610 11 44

neVAdA bob’s golf 
PoRtugAl
Parede
Tel.: 21 458 67 80

ondA PuRA esColA de suRf
Matosinhos
Tel.: 91 210 00 47

RutilVA, ldA.
Amadora
Tel.: 21 195 65 25 

skydiVe PoRtugAl
Évora
Tel.: 91 099 99 91

tRAns-seRRAno – AVentuRA, 
lAzeR e tuRismo, ldA.
Góis
Tel.: 235 778 938

dESPORTO

PARAbiChos
Águas Santas – Maia
Tel: 22 975 30 83

CãES E GATOS

fCmP – fedeRAção 
de CAmPismo e 
montAnhismo de PoRtugAl
Lisboa
Tel.: 21 812 69 00

CAMPISMO

floRes q. b...
Lisboa
Tel.: 21 381 37 04 

FlORISTAS

seRVilusA
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

FUNERÁRIAS

ACAdemiA temPo ACtiVo
Lisboa
Tel.: 21 390 92 17

ClAVe & som – esColA 
de músiCA/instRumentos 
musiCAis
Lisboa
Tel.: 21 315 08 86

CURSOS dE FORMAÇãO

AesbuC – AssoCiAção 
PARA A esColA suPeRioR  
de bioteCnologiA dA 
uniVeRsidAde CAtóliCA – 
exteRnAto Augusto simões 
feRReiRA dA silVA
Porto
Tel.: 22 558 00 85

AtiRei o PAu Ao gAto
Lisboa
Tel.: 21 400 71 64

ColÉgio CReChe 
jARdim-de-infânCiA inViCtA, 
ldA.
Porto
Tel.: 22 543 08 02

ColÉgio giz mágiCo
Massamá – Sintra
Tel.: 21 439 78 07

eCobAbies,ldA.
Agualva-Cacém
Tel.: 21 433 89 85/6

os Pequenos mestRes
Lisboa
Tel.: 21 386 83 44

CREChES ATl

RePsol
www.repsolypf.com

COMbUSTíVEIS

CinemAs City
Lisboa - Leiria

ESPECTÁCUlOS
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ACAdemiA Cem PoR Cento
Santarém
Tel.: 243 302 396 

ACAdemiA RibeiRo dos Reis
Parede
Tel.: 21 457 26 55

AquAfitness heAlth Club’s
Charneca da Caparica
Tel.: 21 296 41 80

bodyfit And sPA
Santarem
Tel.: 243 302 409

bodylAnd
Leça da Palmeira
Tel.: 22 996 98 35

CAsA bRAnCA
Porto
Tel.: 22 772 74 00

Club R – heAlth Club
LISBOA
Tel.: 21 111 16 00

Clube W – Wellness 
foR Women
Lisboa
Tel.: 21 099 32 18

CoRPoRAtion fitness 
CenteR
Odivelas
Tel.: 21 934 57 20

edsAe
Lisboa – Santos
Tel.: 21 394 35 30

full out
Lisboa 
Tel.: 96 452 11 79

gimnofARo ginásio Club 
Faro 
Tel.: 289 822 126

gimnogRáVidA – 
PRePARAção PARA PARto 
e mAteRnidAde
Porto
Tel.: 93 433 88 26

go fit
Lisboa
Tel.: 21 315 08 54

holmes PlACe
Lisboa
Tel.: 21 326 09 00

infAnte de sAgRes – 
nAutilus heAlth Club
Lisboa
Tel.: 21 304 13 50

gRuPo solVeRde noRte

Hotel Solverde SPA & Wellness 
Center *****
Vila Nova de Gaia
Tel.: 22 733 80 30

Hotel Casino de Chaves ****
Chaves
Tel.: 276 309 600

Hotel Apartamento Solverde ***
Espinho
Tel.: 22 733 80 00

hotel Colon sPA
Bejar (Salamanca)
Tel.: 34 923 400 650 

PAlmelA VillAge golf 
ResoRt
Quinta do Anjo – Palmela
Tel.: 21 044 26 00

hotel tuRismo de tRAnCoso
Trancoso
Tel.: 271 829 200

 m’AR de AR Aqueduto – 
histoRiC design hotel & sPA
Évora
 Tel.: 266 740 700

m’AR de AR muRAlhAs – 
timeless ChARm hotel
Évora
 Tel.: 266 73 93 00

monte dA VilARinhA
Aljezur
Tel.:  282 973 218

PRAiAgolfe hotel
Espinho
Tel.: 22 733 10 00 
www.praiagolfe.com

RiVieRA hotelA CARCAVelos
Carcavelos
Tel.: 21 458 66 00

teRmAs de AlCAfAChe
Alcafache
Tel.: 232 47 97 97

lAtin dAnCe
Lisboa – Campolide
Tel.: 21 389 41 90

life Club
Vila Nova de Gaia
Tel.: 22  374 41 70

lisboA ginásio Clube
Lisboa
Tel.: 21 315 40 02/3

nCl fit Club
Porto
Tel.: 96 177 92 61

s Club
Lisboa
Tel.: 21 853 15 24

sAtsAngA sPA
Porto
Tel.: 22 536 40 41

heAlth Club slife tAViRA
Tavira
Tel.: 281 329 726

shAPe fitness Club 
Matosinhos 
Tel.: 22 937 06 71 

solinCA
Lisboa/Porto
Tel.: 21 012 96 70

GINÁSIOS

bAhiA PAlACe
Vila Franca do Campo
S. Miguel – Açores
296 539 138
E-mail: reservations@ 
hotel-bahiapalace.com

Clube PinhAl dA foz – 
APARtAmentos tuRístiCos
Esposende
Tel.: 253 961 098

estAlAgem são domingos 
Mértola
Tel.: 286 64 00 00

estAlAgem senhoRA  
dA RosA
Ponta Delgada
Tel.: 296 629 939

gRuPo gRão-PARá

Atlantis
Estoril
Tel.: 21 469 07 20 
 
Solférias
Carvoeiro
Tel.: 282 357 401

 gRuPo seleCção hotÉis
Lisboa
 Tel.: 21 846 57 52   
geral@seleccaohoteis.pt

hOTElARIA

don byte
Pero Pinheiro
Tel.: 21 967 49 25

ifthenelse
Lisboa
Tel.: 21 414 79 00

INFORMÁTICA
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telemediA
Alfragide
Tel.: 21 475 18 30

RobbiAlAC
Lisboa
Tel.: 21 396 42 85

MATERIAIS dE CONSTRUÇãO

RemAx ReAl
Isabel Miranda
96 004 24 22
21 949 75 00
imiranda@remax.pt

MEdIAÇãO IMObIlIÁRIA

8xl – modA mAsCulinA, 
PRonto A VestiR, AlfAiAtes 
CAmiseiRos
Lisboa
Tel.: 21 346 77 57

joAdÊ – modA mAsCulinA
Lisboa
Tel.: 21 313 95 70

ellA lingeRie
Lisboa
Tel.: 96 175 68 07

MOdA

A esCAdA
Lisboa
Tel.: 21 771 00 50

PeRfumARiA t.i. CosmÉtiCA
Mafra
Tel.: 261 813 719
Telem.: 91 257 01 00

PERFUMARIAS

instituto PiAget
Lisboa
Tel.: 21 995 95 20
 
joRnAl o PúbliCo
Lisboa
Tel.: 21 011 10 00

PUblICAÇõES

gueRin Rent A CAR
Tel.: 21 010 02 97

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

RENT-A-CAR

sAPAtARiA e ChAPelARiA 
loRd
Lisboa
Tel.: 21 712 30 41

sAPAtARiA godiVA
Lisboa
Tel.: 21 712 30 46

sAPAtARiA jAndAiA
Lisboa
Tel.: 21 342 17 74

SAPATARIAS

lojA dAs soPAs 
AtRium sAldAnhA
Lisboa
Tel.: 21 155 46 99

lojA dAs soPAs 
sAldAnhA ResidenCe
Lisboa
Tel.: 21 155 46 98

RESTAURAÇãO

onix
Porto
Tel.: 91 780 20 28

ouRiVesARiA dA modA, sA
Lisboa
Tel.: 21 342 21 43

ouRiVesARiA são domingos
Lisboa
Tel.: 21 886 30 86

OURIVESARIAS 
E RElOjOARIAS

moments
Lisboa
Tel.: 21 781 92 18

muitAVentuRA
Sintra
Tel.: 21 193 16 36

mundo de AVentuRA, ldA.
Lisboa
Tel.: 21 781 84 70

sAl – sistemAs de AR liVRe
Setúbal
Tel.: 265 227 685

xPto
Albufeira
Anabela Freitas
anabela@xptomarketing.pt

óPtiCA Conde Redondo
Lisboa
Tel.: 21 319 28 50

eRgoVisão – gRuPo óPtiCo
Em 18 cidades 

gil oCulistA, ldA.
Lisboa
Tel.: 21 887 91 91

RodRigues oCulistA – 
Rolislente, ldA.
Lisboa
Tel.: 21 882 20 05

OCUlISTA

bARlAVento bAlloons
Lagos
Tel.: 287 762 906

megAVeRde
Lisboa
Tel.: 96 192 63 89

ORGANIzAÇãO dE EVENTOS

SAúdE E bEM-ESTAR

lx sPA
Lisboa
Tel.: 21 317 40 60

blue ConCePt – dAy sPA  
And RelAxing CliniC
Lisboa
Tel.: 21 778 22 61

Cellulem bloCk
Lisboa
Tel.:21 315 08 54
 
ClíniCA Phisis
Porto
Tel.: 22 600 87 49

ClíniCA PRojeCto sAúde
Quarteira
Tel.: 289 057 919 

ClíniCA zeRo
Lisboa
Tel.: 21 314 97 97 

ClíniCAs RiVieRA sPA
Carcavelos
Tel.: 21 457 56 90
 
ConselheiRos dA Visão
Lisboa
Tel.: 808 300 330
 
CoRPus beAuty
Lisboa
Tel.: 21 800 04 25

dAy dReAm sPA
Lisboa
Tel.: 21 010 03 79
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dentAlCliniC neW 
geneRACtion
Em todo o Pais
Tel.: 21 330 37 31

dePilstyle – seRViços 
esPeCiAlizAdos 
de dePilAção
Lisboa – Cascais
Tel.: 21 895 70 96

doutoRPÉ
Cruz Quebrada
Tel.: 21 414 41 52

fARmáCiA inteRnACionAl
Lisboa
Tel.: 21 324 13 60

fARmáCiA mAgAlhães
Lisboa
Tel.: 21 885 10 54

foR fit lARAnjeiRo
Laranjeiro
Tel.: 21 259 15 67

hARmony mediCAl dAy sPA
Lisboa
Tel.: 21 158 37 05

lojAs em foRmA 
e em foRmA sPoRt
Almada, Aveiro, Lisboa e Matosinhos

mei huA ClíniCA – 
esPeCiAlistAs em mediCinA 
ChinesA
Lisboa
Tel.: 21 355 83 03

minisom – APARelhos 
AuditiVos
Tel.: 808 201 628

mundo VeRde
Mafamude – Vila Nova de Gaia
Tel.: 22 014 37 63

não + PÊlo
Em todo o País
www.naomaispelo.pt

noVA dentismed – ClíniCAs 
mÉdiCo dentáRiAs
Lisboa-Porto-Castelo Branco
Tel.: 21 315 83 38/22 201 32 88/
/272 323 359

PeoPle fAmily Club
Sintra
Tel.: 21 961 45 30
 
olhAR de PRAtA, ldA.
Lisboa
Tel.: 21 351 32 30

oRiginAldente
PRestAção de seRViços 
mÉdiCos e dentáRios 
e enfeRmAgem
Lisboa
Tel.: 21 387 19 65

quAliPhysio – fisioteRAPiA 
e bem estAR, ldA.
Castanheira do Ribatejo
Tel.: 91 790 33 90

qe – umA noVA linguAgem
sintRA
Tel.: 21 915 47 40

sAbeR & soRRiR
Porto
Tel.: 91 346 39 01

sAntA RitA ResidÊnCiA 
geRiátRiCA
Estoril
Tel.: 21 466 97 71

sPiRit dAy sPA, ldA.
Odivelas
Tel.: 21 093 52 72

sPoRtslAb
Lisboa
Tel.: 21 330 37 85

teRmAlistuR – teRmAs 
de s. PedRo do sul e.e.m.
Várzea – S.Pedro do Sul
Tel.: 217 718 030

thAi moment
Lisboa
Tel.: 21 757 90 40

bolinhA de sAbão
S. Pedro do Estoril
Tel.: 21 456 0466

lAissez fAiRe – limPezAs 
uniPessoAl, ldA.
Porto
Tel.: 91 320 95 98

seRhogARsystem PoRtugAl
Linda-a-Velha
Tel.: 707 222 112

sofAkeePeR
Lisboa
Tel.: 21 724 20 80

SERVIÇOS dOMéSTICOS

diAs seguRos
Lisboa
Tel.: 21 816 05 40

SEGUROS

PAndoRAmoments ®
Lisboa
Tel.: 96 700 27 77

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

digimAgem
PORTO
Tel.: 22 605 27 80

lARAnjA quAdRAdA, ldA.
Odivelas
Tel.: 21 099 39 30

SOM E IMAGEM

d-mAil
Sintra
Tel.: 21 915 65 60

VENdAS POR CATÁlOGO

best tRAVel
Lisboa
Tel.: 21 006 16 90

douRo ACimA
Porto
Tel.: 22 200 64 18

douRo Azul – CRuzeiRos 
no douRo
Porto
Tel.: 22 340 25 10

euRoRumo ViAgens
Lisboa
Tel.: 21 798 11 20

flAsh ViAgens
Porto/Lisboa
Tel.: 22 508 12 40/21 790 06 10

geotuR
Lisboa
Tel.: 808 241 414

lugAR Ao sol
Charneca da Caparica
Tel.: 21 297 04 88

oAsistRAVel
Lisboa
Tel.: 21 319 36 00

quAdRAnte
Santa Maria da Feira
Tel.: 256 379 220

RotAs noVAs
Laranjeiro
Tel.: 21 250 05 13

sPoRtski – snoW sPeCiAlists
Lisboa
Tel.: 21 394 33 00

VIAGENS
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DIRECÇÃO REGIONAL SUL
Praça do Município, 31-4.º
1100-365 Lisboa
Tel.: 21 322 67 58 / 21 322 65 52
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 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
Rui Duque - Tel.: 21 310 44 38 
rui.carlos.duque@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 Sousa - Tel.: 21 310 44 83 
Carlos morais - Tel.: 21 322 68 14
carlos.manuel.morais@bancobpi.pt
Carlos 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
victor Camisão - Tel.: 22 701 51 51
victor.camisao@gmail.com
Graça Coelho - Tel.: 22 607 22 36
graça.maria.coelho@bancobpi.pt

DANÇAS DE SALÃO
João 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 
victor Camisão - Tel.: 22 701 51 51
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 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 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
Jorge Almeida - Tel.: 91 786 68 10
grupodesportivosul@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.: 22 543 36 16
norte@gdbpi.pt

GINÁSTICA 
maria 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.: 21 318 10 45
miguel.nunes.chaves@bancobpi.pt
Paulo Santos - Tel.: 21 723 44 79 
paulo.lourenco.santos@bancobpi.pt
José Caldas - Tel.: 22 608 85 44 
jose.manuel.caldas@bancobpi.pt

KITESURF
Pedro Ferreira - Tel.: 21 321 37 08 
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt 
vítor Jesus - Tel.: 21 724 17 60 
vitor.manuel.jesus@bancobpi.pt

mERGULHO
Carla valadas - Tel.: 21 322 65 38
carla.sofia.valadas@bancobpi.pt
João Sampaio - Tel.: 22 607 21 21 
joao.eduardo.sampaio@bancobpi.pt

mOTOTURISmO
miguel Chaves - Tel.: 21 318 10 45
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.: 22 607 21 21 
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 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
Rui Duque - Tel.: 21 310 44 38 
rui.carlos.duque@bancobpi.pt
João Lopes - Tel.: 21 318 10 94
joao.pedro.lopes@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.: 96 554 40 86
luis.filipe.remedio@bancobpi.pt 
José Caldas - Tel.: 22 608 85  44 
jose.manuel.caldas@bancobpi.pt

TÉNIS DE mESA 
Pedro Ferreira - Tel.: 21 321 37 08 
pedro.nunes.ferreira@bancobpi.pt 
Carlos Galvão - Tel.: 91 674 53 73 

TIRO AOS PRATOS 
Joaquim Rubira - Tel.: 21 723 43 12  
joaquim.antonio.rubira@bancobpi.pt
António Costa - Tel.: 21 321 38 07
antonio.jose.costa2@bancobpi.pt

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

TODO-O-TERRENO
miguel Chaves - Tel.: 21 318 10 45
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
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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OsvaldO silva
Director

Há quatro anos atrás, quando 
aceitei liderar esta Direcção, 
estava bem consciente do tra-
balho que tinha – que  todos 
nós tínhamos! – pela frente.
Desde a criação do Grupo 
Desportivo as sucessivas Di-
recções têm vindo a desen-
volver um trabalho de grande 
qualidade, seguindo sempre 
um mesmo rumo bem definido, 
com o objectivo de actualizar 
e manter actualizado o funcio-
namento do Grupo Desportivo, 
em todas as direcções.
Se por um lado temos tido a 
preocupação de preparar o 
Grupo Desportivo para o tem-
po seguinte, e uma grande 
parte do nosso esforço tem 
estado focado nesse objec-
tivo – por exemplo, o gestor 
de conteúdos veio dar nova 
agilidade à nossa informação 
–, por outro também não nos 

temos esquecido de apoiar os nossos 
Associados em todas as direcções.
Neste momento estamos já a procurar 
delinear as linhas mestras de uma nova 
base de dados que permita um relacio-
namento mais directo com os Sócios 
de forma a facilitar todas as operações, 
quer sejam uma vulgar inscrição, de 
sócio, numa iniciativa, numa viagem, 
num apartamento, ou tão-somente uma 
compra num dos muitos parceiros com 
que o Grupo Desportivo tem acordo.
Também sempre entendemos ser nos-
so dever contribuir – modestamente, 
é claro – para a criação de um novo 
espírito de empresa nova, o sentido de 
família BPI, uma responsabilidade que 
não tememos assumir e que no fundo 
julgamos partilhar com todos os nossos 
Associados.
Desde há alguns anos que temos vin-

do a organizar a Festa de Natal do 
Banco, que acreditamos constitua um 
ponto alto na vida dos colaboradores, 
e nomeadamente dos seus filhos, que 
recebem os brinquedos, vão ao circo e 
ficam com algumas imagens para mais 
tarde recordar e que constituem a arga-
massa do formato espírito de família.

Ano após ano temos vindo a procurar 
estender o conceito da Festa de Natal, 
e neste ano esta nossa publicação mos-
tra várias formas de como o Natal pode 
ser comemorado, do Porto ao Algarve, 
dando corpo à ideia de que o Natal é 
quando e como se quiser, porque no 
fundo constitui um estado de espírito, 
de recolhimento e família.
Neste número damos destaque ao pla-
no de viagens que entendemos propor 
aos Sócios e que negociámos aos me-
lhores preços do mercado. Esperamos 
que alguma delas seja a sua viagem de 
eleição, e se assim for decida-se com 
rapidez, porquanto o Grupo Desportivo 
só poderá garantir as viagens se for 
assegurado o número de participantes 
mínimo, com uma antecedência ade-
quada, além de que os planos e as fa-
cilidades de pagamento só assim farão 
sentido.
Já deve ter reparado que a nossa lista 
de parceiros tem vindo a crescer com 
regularidade. Utilize-os e aproveite as 
vantagens que negociámos para si.
Neste início de 2011, deixo-lhe os meus 
melhores votos de bom ano, apesar de 
tudo.

o Grupo 
Desportivo 
tem futuro

Sem rejeitar o passado, 
temos tido a preocupação 

de preparar o Grupo 
Desportivo para o tempo 
seguinte, e uma grande 
parte do nosso esforço 

tem estado focado nesse 
objectivo.

Neste Número Damos 
Destaque ao plaNo De viaGeNs 
que eNteNDemos propor aos 
sócios e que NeGociámos aos 
melhores preços Do mercaDo. 
esperamos que alGuma Delas 
seja a sua viaGem De eleição.



O Grupo Desportivo oferece-lhe 
as melhores vantagens 

no aluguer de apartamentos
Consulte as nossas ofertas nas páginas 64 a 66

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

aluGue pOr 7 noites
       e pague só 5






