
72 Campos de Férias

www.gdbpi.pt

associativo   n.º 27
REVISTA DO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DOS EMPREGADOS DO BANCO BPI Maio-Julho 2011

D
is

tr
ib

ui
çã

o 
G

ra
tu

ita

25 Relatório e Contas 2010

70 Costa Oeste dos Estados Unidos

25 Relatório e Contas 2010





01
EDITORIAL

Maio-Julho 2011    associativo n.º 27

Segundo definição do HOUAISS, Dicio-
nário Electrónico da Língua Portugue-
sa, «férias» é um substantivo feminino 
plural, que significa «Período de des-
canso a que têm direito empregados, 
servidores públicos, estudantes, etc., 
depois de passado um período de tra-
balho ou de actividades.»
As pressas estão a absorver o homem 
de hoje, a esmagá-lo em desassosse-
gos inquietantes, para o mergulharem 
em pessimismo e agrura, já sem falar no 
eterno e desmedido cansaço. E não é o 
tempo, no seu ritmo caótico e disperso, 
que nos conquista e determina, nem se-
quer a pressa nos alargará as horas...
O velho sábio, que diziam carregado de 
prudência e de bom senso, ousou escre-
ver: «Tudo tem o seu tempo. Para tudo 
há um momento. Que proveito arranca 
de suas fadigas aquele que trabalha?» 

Será isto verdade? Claro que não.
Recuperar as forças: eis a finalidade 
das férias, nunca esquecendo que o 
período de trabalho é para trabalhar.
Vamos entrar de férias. A vida não está 
fácil, mas o Grupo Desportivo está pre-
sente para ajudar no que for possível.
Podem escolher as nossas viagens 
(a do Chile/Argentina deve ser um es-
pectáculo), os nossos apartamentos, o 
nosso turismo rural, os nossos campos 
de férias (para os mais novos), ou en-
tão contactar os nossos parceiros. Ha-
verá sempre uma solução.
Como de costume, a participação dos 
Associados nas assembleias gerais do 
Grupo Desportivo é sempre fraca, ten-
do em conta a dimensão do mesmo. 
Ainda agora, aquando da aprovação do 
Relatório e Contas de 2010, constatou-
se, mais uma vez, que o número de As-

sociados que estiveram presentes foi 
muito reduzido. Por norma, na socieda-
de civil é isto que se passa. No entanto, 
seria interessante mudar esta realida-
de, pelo que se pede aos Associados 
que participem na vida do Grupo Des-
portivo. Só com a vossa participação 
é que se pode mudar algo que esteja 
menos bem e sentir o que querem e o 
que pretendem do e para o Grupo Des-
portivo.
Este trecho é semelhante ao que es-
crevi no ano passado, por esta altura. 
Pensava que algo ia mudar, mas enga-
nei-me.
Contamos consigo. Boas leituras e óp-
timas férias.

P.S. Este texto ainda não foi escrito 
conforme o novo acordo ortográfico, as 
minhas desculpas.

Férias e férias

João Sampaio
director
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Carnaval em Ofir
Numa festa de máscaras, nada como ir mascarado: 
assim ninguém sabe quem somos.

Neste ano lá fomos até Ofir, para festejar 
o Carnaval.
Boa opção, local bastante agradável e 

hotel muito bom, para uma noite bem di-
vertida com muita animação, onde os fo-
liões mascarados – bem comidos e bem 

bebidos – se misturaram, dançando ao 
som de uma música bem escolhida para 
uma festa até às tantas.
Pena foi que, no dia seguinte, ao arran-
car da máscara se seguisse o arrancar 
a caminho de casa. Ainda bem que os 
caminhos eram curtos e rápidos, utilizan-
do a Scut.
Mas como tudo tem um fim, já acabou, e 
nós ficamos a aguardar que para o ano 
haja mais.
Por Fernando Ferreira

Uma experiência Mayor 
o Grupo desportivo, no âmbito da rubrica «vinhos e 
sabores», elegeu campo Maior, junto à fronteira – onde 
se situam a adega Mayor e o Museu do café, propriedades 
da delta –, como destino desta visita, que contou com a 
participação de 54 entusiastas.

A visita percorreu um longo corredor em 
direcção às cisternas e aos balseiros 
onde são colocadas as uvas da vindima. 
Daí para a adega principal foi um passeio 
– uma adega sui generis, com janelas ras-
gadas e muita luz. Siza Vieira, arquitecto 
deste projecto inovador, quis romper com 
as habituais caves subterrâneas.
A primeira prova passou por um tinto 
Aragonês de 2009 que ainda não tinha 
chegado ao mercado. Após essa prova, 
o grupo apreciou os “irmãos mais velhos” 

desse tal Aragonês. Um Touriga Nacional 
de 2008 e os Reserva do Comendador, 
branco e tinto.
A seguir ao almoço no Restaurante Aper-
ta-Azeite – um antigo lagar com as pren-

sas e as almotolias expostas –, o grupo 
dirigiu-se ao Museu do Café, onde põde 
apreciar utensílios, plantas do café em 
estufa e até a primeira carrinha utilizada 
para distribuição do café, nos anos 30!
Na área da torrefacção foi explicado que o 
café pode ser torrado com ou sem açúcar, 
e que os lotes são feitos gerindo as quan-
tidades da categoria «robusta» (estrutura 
e força), com a categoria «arábica» (aro-
ma e sabor).
Uma prova de cafés com o provador ofi-
cial da Delta dissipou as dúvidas.
Por Pedro Ferreira
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E Vila do Conde… 
aqui tão perto
Foi um dia magnífico e bem passado aquele
em que fizemos mais uma das nossas visitas guiadas.

Na estação de Metro da Trindade inici-
ámos a visita a Vila do Conde. Foi um 
dia magnífico e bem passado aquele em 

que fizemos mais uma das nossas visitas 
guiadas, desta vez à linda cidade de Vila 
do Conde.

Assim que chegámos, dirigimo-nos ao 
Mosteiro de Santa Clara, cuja igreja vi-
sitámos (o resto nem pensar, pela de-
gradação em que se encontra); a seguir 
fomos à  Casa de José Régio, uma sur-
presa agradável – quer pelo “tamanho”, 
quer pelo “conteúdo” –, com especial re-
alce para a colecção de peças de arte 
sacra.
Depois do bem servido e apetitoso almo-
ço, dirigimo-nos ao cais onde está acosta-
da uma réplica das nossas naus quinhen-
tistas, que tivemos o prazer de visitar.
Para terminar este dia agradável, fomos, 
ainda, à igreja matriz, e finalizámos com 
uma visita ao Centro da Memória.
E tudo isto em Vila do Conde… aqui tão 
perto.
Por Virgílio Guimarães

Caves 
Aliança

depois de campo Maior, 
vamos à Bairrada.

Com mais de 80 anos de existência, a 
Aliança – Vinhos de Portugal é já um es-
paço com história e tradição. 
A Aliança conta agora com um excelente 
circuito de visitas: desde os apaixonan-
tes túneis de estágio de espumantes, até 
ao impressionante parque de 1200 barri-
cas para estágio dos vinhos de quinta.
Considerada, em 2005, pela prestigiada 
revista norte-americana Wine Spectator, 
uma das 20 melhores empresas do sec-
tor a nível mundial e a única da Penín-
sula Ibérica incluída nesta classificação, 
será o próximo alvo da nossa visita.
Por Pedro Ferreira

Programa:
	08.00h  Partida de Lisboa na opção 

transporte 

 11.00h  Encontro nas Caves Aliança

	11.15h  Visita guiada às caves e ao 

museu subterrâneo 

	12.15h  Prova de vinhos 

	13.15h  Almoço

	15.30h  Fim da visita

Realização:	18 de Junho

Inscrição	até:	3 de Junho

Ponto	de	encontro: Lisboa 

(opção transporte) ou Sangalhos 

Hora:	8.00h na opção transporte ou 

11.00h nas Caves Aliança, em Sangalhos

Valor:	50 euros

Transporte	(opcional):	20 euros

Sócios,	cônjuges	e	filhos	a	cargo: 
40 euros 

Transporte	(opcional):	15 euros

Inscrição	inclui:	visita guiada às caves 

e ao museu, prova de vinhos e almoço

Inscrição	não	inclui: compras na 

loja de vinhos ou provas fora da opção 

indicada

Recomendações: indicar na ficha de 

inscrição o transporte, caso necessitem

Ficha	de	inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para	mais	informação:	contacte 

o Grupo Desportivo

Maio-Julho 2011    associativo n.º 27
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Saldo positivo, em Béjar a 50%...
… Mas espírito a 150%! Béjar já é um clássico nas nossas idas à neve.

Desta vez tudo prometia: vinte e dois 
entusiastas, meteorologia a nosso favor, 
primeira visita do ano e algumas caras 
conhecidas destas viagens!
O sábado não defraudou – céu limpo 
e azul, algum vento, mas nada que um 
bom blusão não aguentasse. O dia foi 
passado a descer as pistas e a reunir as 
respostas do II Snow-Paper do Grupo 
Desportivo.
A cultura geral desta segunda edição 
centrava-se na história da estância, em 
nomes de pistas e em algumas pergun-

tas sobre o Grupo Desportivo e a Rutilva, 
parceira desta viagem e patrocinadora 
de alguns dos prémios. Também havia 
uma componente fotográfica que exigia 
muuuuita criatividade por parte dos par-
ticipantes.
Depois de um dia bem passado, um mer-
gulho na piscina e descontracção no ba-
nho turco do hotel. 
Um must!!
Depois do jantar houve a entrega de 
prémios, com sete equipas na corrida 
mas apenas um vencedor: a Equipa do 

Palavrão (100% feminina) foi a vencedo-
ra da prova e ganhou dois vouchers de 
duas horas na pista de treino de esqui 
da Amadora e dois gorros da K2, ofertas 
exclusivas da Rutilva.
Domingo foi de chuva e neve... A estân-
cia fechou e fomos conhecer Candelário, 
num almoço bem patusco. Estes foram 
os 50% de saldo negativo, que se dissi-
param face aos 150% de espírito “nevis-
ta” bem positivo!
Para o ano há mais!
Por Pedro Ferreira

Aniversário no Casino de Lisboa 
ao contrário de outras comemorações, o aniversário 
não é quando o homem quer. 

Neste ano voltamos a um local onde fo-
mos muito bem recebidos e assistimos 
a um magnífico espectáculo com o José 
Pedro Gomes e o saudoso António Feio.
Desta feita, a proposta é no feminino: 
Ana Bola (a patroa ambiciosa) e Maria 
Rueff (a sonhadora) trazem-nos uma 

noite de diversão com o espectáculo Vip 
Manicure – a Crise.
Denise de Magalhães e Maria Delfina fa-
zem nails por esse país fora, como diz 
a patroa: «Nails em tournée», e andam 
também, segundo ela, «com o corner 
aos saltos».
Como fazer «nails em gel» passou a 
ser um luxo, Denise resolve promover 
o corner oferecendo a quem fizer nails 
um pequeno show em que Maria Delfina 
– com o seu talento para cantar e fazer 
imitações – se exibe.
Este é um espectáculo muito divertido e 
dinâmico que agrada a todas as faixas 
etárias, mantendo as características 
destas duas personagens e a relação 
entre elas. A ementa será publicada no 
nosso site. 

Dê um pontapé na crise e venha cantar 
os parabéns connosco. Contamos con-
sigo, com os seus amigos, e com os ou-
tros.
Por Rui Simplício
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Realização:	8 de Julho

Inscrição	até:	26 de Junho

Ponto	de	encontro:	Casino de Lisboa

Hora: 19.30h

Valor: 50 euros

Sócios,	cônjuges	e	filhos	a	cargo:	
37,50 euros

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

prestações, com início em Junho

Ficha	de	inscrição:	disponível 

em www.gdbpi.pt

Para	mais	informação: contacte 

o Grupo Desportivo 
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Rally-Paper a “dois tempos”
aconteceu em Évora e foi bom: no parecer de alguns, espectacular; no de outros, «um 
espectáculo». o próximo vai ser em Óbidos e garantimos que vai ser ainda melhor.

A marcha é indissociável da vida. Não 
dizemos, comummente, «ando bem», 
em resposta à pergunta em que se quer 
saber como estamos?
Acreditando em todos estes conceitos, 
o Grupo Desportivo resolveu uma vez 
mais inovar, e dividiu o rally-paper em 
dois tempos.
Se no primeiro tempo os 197 concorren-
tes calcorrearam a zona histórica da lin-
da cidade de Évora, já no segundo foram 
os 50 carros em prova que os levaram a 
conhecer – ou a revisitar – Reguengos, a 

marina da Amieira, a barragem do Alque-
va e o castelo de Portel.
Ao cair do pano, pedimos a opinião aos 
participantes – não podia ser mais escla-
recedora, e a satisfação, generalizada.
No final do dia, todos tinham a sensação 
de que, fisicamente, poderiam estar um 
pouco melhor, mas psicologicamente 
soube-lhes certamente muito bem. Ter-
minaram a prova de cabeça erguida e 
ainda houve tempo e disposição para um 
pezinho de dança até perto das duas da 
manhã de domingo.

A escritora francesa George Sand dis-
se em tempos: «... A recordação é o 
perfume da alma.» Todos aqueles que 
participaram no rally sentir-se-ão perfu-
mados ao recordar este fantástico fim- 
-de-semana.
A todos aqueles que não tiveram oportu-
nidade de participar resta-me recomen-
dar uma perfumaria próxima (de prefe-
rência que seja nosso parceiro, ☺).
Não será a mesma coisa, mas Abril de 
2012 chega num instante.
Por Rui Duque
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Alcobaça, Porto de Mós 
e Caldas da Rainha

Mosteiro medieval 
cisterciense mais bem 

conservado 
da Europa.

Primeira grande construção do gótico 
português, panteão régio, símbolo da 

resistência antifilipina, mosteiro medieval 
cisterciense mais bem conservado da 
Europa… São estes, enfim, alguns dos 
tópicos para uma visita que não deixa de 
fora igualmente as delícias conventuais 
de Alcobaça e outras curiosidades artís-
ticas do sítio, e que se prolonga, depois, 

até Porto de Mós e Caldas da Rainha.
O castelo medieval, palco de algumas 
peripécias importantes da guerra de 
1383-85, e o Museu das Caldas, o único 
construído de raiz no Estado Novo, com 
importante colecção de pintura portugue-
sa dos séculos XIX e XX, incluem então 
as etapas seguintes de uma jornada que 
não deixará de acabar, como tradição, 
com a prova das célebres e doces ca-
vacas!
Por António Vale

Vista 
Alegre

Museu, capela e fábrica 
da Vista Alegre, em Ílhavo, 
excelência da indústria 
portuguesa desde 1824

Foi por iniciativa privada que, em 1824, foi 
criada uma fábrica de vidro e faiança em 
Ílhavo, aproveitando as boas condições 
do sítio, embora só mais tarde se come-
çasse a produzir a afamada porcelana da 

Vista Alegre, ainda hoje um dos produtos 
de excelência da indústria portuguesa.
Esta proposta de passeio é irresistível, 
além do magnífico museu e da igreja 
setecentista, que alberga aquele que é 

porventura o mais surpreendente dos 
nossos túmulos barrocos. O programa 
que agora se propõe inclui uma visita de-
talhada à linha de produção da porcela-
na Vista Alegre, com direito a lembrança 
e descontos na loja.
E não esqueçam… visita a esta região 
é sempre pretexto para saborosos almo-
ços, com o obrigatório remate dos ines-
quecíveis doces de ovos de Aveiro!
Por António Vale
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Realização: 7 de Maio

Inscrição até: 29 de Abril

Ponto de encontro: Sete-Rios 

(em frente do Jardim Zoológico).

Hora: 8.30h

Valor: 35 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 27 

euros

Inscrição inclui: todas as entradas 

das visitas, almoço, transporte e 

acompanhamento pelo Prof. Miguel 

Soromenho

Recomendações: inscrições 

limitadas por ordem de inscrição. 

Grupo máximo de 45 pessoas

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo 

Realização: 25 de Maio

Inscrição até: 17 de Maio

Ponto de encontro: Sete-Rios 

(em frente do Jardim Zoológico)

Hora: 8.00h

Valor: 35 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
30 euros

Inscrição inclui: entrada no museu, 

na capela e na fábrica da Vista Alegre, 

em Ílhavo; almoço, transporte 

e acompanhamento pelo 

Prof. Miguel Soromenho. 

Recomendações: inscrições limitadas 

por ordem de inscrição. Grupo máximo 

de 45 pessoas

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo
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Viseu e Santar
Capital de distrito portuguesa com melhor 
qualidade de vida

O grande terreiro da Sé, o Grão-Vasco 
(o Museu e o próprio, o pintor), a Mise-
ricórdia, as ruelas estreitas, a Cava de 
Viriato, o Dão, as lendas e os mitos, a 
mesa, o vinho… Viseu é tudo isto e muito 
mais, mas o nosso passeio incluirá ain-
da outros motivos de interesse (e pouco 
conhecidos): passaremos no Santuário 
da Lapa, um dos mais característicos 
e invulgares das Beiras, repassado de 
memórias de Aquilino Ribeiro, e visita-
remos também a nobre vila de Santar, 
terra de solares aristocráticos e bons 
vinhos, o que torna esta proposta irre-
cusável.
Por António Vale

Imagem 
através 

da lente

dio e de participar numa verdadeira pro-
dução de moda.
Os módulos podem ser ministrados indi-
vidualmente.

A estrutura do curso estará dividida em 
quatro módulos:
Módulo 1 – Iniciação à Fotografia, três 

O curso será composto por sessões teó-
ricas, mas também ocorrerão sessões 
práticas e ainda haverá tempo para a re-
visão dos trabalhos realizados.
No módulo 3, os participantes irão ter a 
oportunidade de se deslocar a um estú-

sessões
Módulo 2 – Retrato e Paisagem, quatro 
sessões
Módulo 3 – Fotografia de Estúdio e Moda, 
duas sessões
Módulo 4 – Tratamento Digital, uma ses-
são
Por Sandra Nascimento

Realização: 17, 18 e 19 de Junho

Inscrição até: 7 de Junho

Ponto de encontro: Sete-Rios 

(em frente do Jardim Zoológico)

Hora: 18.00h

Valor: 140 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
120 euros

Inscrição inclui: todas as entradas 

das visitas, três refeições, 

duas dormidas, transporte 

e acompanhamento 

pelo Prof. Miguel Soromenho.

Recomendações: inscrições 

limitadas por ordem de inscrição. 

Grupo máximo de 45 pessoas

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo 

Realização: 22 e 29 de Maio; 5, 12, 19 

e 26 de Junho; 3, 10, 17 e 24 de Julho

Inscrição até: 16 de Maio 

Ponto de encontro: Rua Almirante 

Barroso, 32-6.º piso (ao Largo 

de D. Estefânia) – Lisboa

Hora: 9.30h 

Valor: 309,40 euros 

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
261,15 euros

Inscrição inclui: formador e material 

incluído. Total de 38 horas

Recomendações: mínimo 

de 7 e máximo de 12 pessoas

Cada participante deverá levar 

uma câmara fotográfica (com opção 

para controlo manual), e no módulo 

4 será necessário um computador 

portátil com Photoshop instalado

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo

VISeu é tudo ISto e MuIto MAIS, 
MAS o NoSSo PASSeIo INCluIRá 

AINdA outRoS MotIVoS 
de INteReSSe

o GRuPo deSPoRtIVo e A 
lARANjA QuAdRAdA deCIdIRAM 

PRoMoVeR uM CuRSo PARA oS 
AMANteS dA IMAGeM.



Concurso 
de fotografia «Preto 
e Branco (P&B)»

Muitas foram as fotografias recebidas 
com qualidade, mas aqui ficam as fotos 

vencedoras na opinião do júri.
Por António Vale

1.º PRéMio
Fotografia 

Saúde
João P. Domingues

Sócio n.º 8070

2.º PRéMio
Fotografia 
Porto – Mar
José Costa Pinto
Sócio n.º 8102

MEnção honRoSA
Fotografia 

Barba ou cabelo?
João P. Domingues

Sócio n.º 8070

3.º PRéMio
Fotografia 

Arribas 
e falésia

José Barreiro
Sócio n.º 1836
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Concurso de fotografia 
«Primavera»
Há uma Primavera em cada vida! Envie-nos três 
das suas melhores fotografias a cores ou em P&B.

A Primavera inicia-se, no hemisfério nor-
te, cerca do dia 20 de Março e termina 
cerca de 21 de Junho. É uma das mais 
belas épocas do ano, principalmente com 
o maravilhoso clima que temos, realçan-
do as cores das árvores que florescem e 
as folhas que reverdescem.
Nos pomares, estão em flor as cerejeiras, 
as pereiras e algumas ameixoeiras, em 
tons de branco, e ainda os pessegueiros, 
em tons de rosa, para além das folhas 

que começam a cobrir outras árvores que 
se despem no Outono e Inverno, como a 
nogueira, o diospireiro e a figueira.
«Há uma Primavera em cada vida!», 
como refere Florbela Espanca.

Envie-nos três das suas melhores foto-
grafias, a cores ou em P&B, tendo em 
conta as regras deste concurso: poderão 
ser inscritas até três fotografias, em for-
mato digital (jpeg), com identificação do 

nome e do número de associado, e título 
de cada fotografia.
As fotografias podem ser entregues até 
ao próximo dia 11 de Junho, por e-mail 
para ajvale@gmail.com (preferencial) ou 
por correio para a Secretaria do Grupo 
Desportivo, em Lisboa.
A selecção das fotografias (1.º, 2.º e 3.º 
prémios) será efectuada pela Direcção 
do Grupo Desportivo, sendo o resultado 
divulgado no próximo número 28 da re-
vista Associativo.
Por António Vale

Cozinha 
tradicional 

portuguesa

Ao longo de três sessões serão con-
feccionados pratos alusivos à cozinha 
tradicional portuguesa, planeados com 
base nas preferências e nas expectati-
vas dos participantes.
A proposta para cada sessão inclui a pre-
paração de três pratos (peixe ou carne). 
No final de cada sessão, os participantes 
terão a oportunidade de fazer a degusta-
ção dos pratos confeccionados.
Por Sandra Nascimento
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Realização: 15, 22 e 29 de Junho 

Inscrição até: 8 de Junho  

Ponto de encontro: Escola 

Profissional Agrícola de D. Dinis – Paiã

Hora: das 20.00h às 22.30h, 

à quarta-feira

Valor: 158,67 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
132,68 euros

Inscrição inclui: todos os alimentos para 

a confecção das refeições; equipamento 

de higiene (touca, avental e luvas); fichas 

técnicas dos pratos confeccionados e 

seguro de acidentes pessoais

Recomendações: os participantes 

deverão trazer vestida roupa de trabalho, 

bem como calçado adequado

Condições gerais de inscrição:
Mínimo de 11 e máximo de 15 

participantes

Desistências:
a) Desistências com menos de uma 

semana (inclusive) de antecedência 

do início do programa: o sócio perde a 

totalidade do valor;

b) Desistências com mais de uma 

semana de antecedência do início do 

programa: não é aplicável qualquer 

penalização;

c) não haverá lugar à restituição da 

importância paga caso haja atraso 

relativamente às horas marcadas para 

os programas.

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo
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A maquilhagem e o Verão
Ter uma boa imagem pessoal não implica necessariamente passar horas infindáveis 
em institutos de beleza, a gastar todo o tempo que não tem.

As principais técnicas de maquilhagem 
e de automaquilhagem só trazem van-
tagens a quem as domina: é o que, de 
forma simples, será demonstrado neste 
curso.

No final do atelier já se sentirá comple-
tamente familiarizada com o seu rosto 
e com a maquilhagem que mais a favo-
rece.
Por Sandra Nascimento

Cursos de formação artística – 
exposição anual
Mais um ano em que os alunos dos cursos de formação 
artística têm a possibilidade de expor as suas obras.

Como já vem sendo tradição, no final de 
cada ano lectivo o Grupo Desportivo realiza 
uma exposição com os trabalhos executa-
dos ao longo do ano pelos alunos que fre-
quentam os cursos de formação artística.
A exposição este ano, e referente ao ano 
lectivo de 2010/2011, realizar-se-á:
– No Porto, no Café Majestic, entre os dias 
4 e 26 de Junho;
– Em Lisboa, na Praça do Município, 31-r/c, 
entre os dias 27 de Junho e 1 de Julho.

Relembramos que para participarem na 
exposição deverão preencher a respectiva 
ficha de inscrição e remetê-la para a Se-
cretaria do Grupo Desportivo, norte ou sul, 
consoante a área de influência do associa-
do, até ao dia 20 de Maio.

A exposição será inaugurada: no Porto, no 
dia 4 de Junho, pelas 18.00h; em Lisboa, 
no dia 27 de Junho, pelas 17.00h, sendo 
precedida de um beberete, oferecido pelo 
Grupo Desportivo. 
No Porto esta estará patente ao público 
em geral, diariamente entre as 12.00h e as 
19.00h, e ao fim-de-semana das 14.00h às 
19.00h.
Em Lisboa a exposição estará aberta no 
período indicado, entre as 12.00h e as 
18.00h.
Ficamos a aguardar as vossas inscrições.
Por Graça Coelho
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Realização: 19 e 26 de Julho

Inscrição até: 12 de Julho 

Ponto de encontro: Academia 

do Tempo Activo – Rua Saraiva 

de Carvalho, n.º 354-1.º Dto. 

Hora: Das 19.30h às 21.30h, à terça-feira

Valor: 77,49 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
58,88 euros

Inscrição inclui: material e seguro

Recomendações: as participantes 

deverão levar o seu estojo pessoal 

de maquilhagem

Condições gerais de inscrição
Grupo de 6 participantes

Desistências:

a) Desistências com menos de uma 

semana (inclusive) de antecedência 

do início do programa: o sócio perde 

a totalidade do valor;

b) Desistências com mais de uma 

semana de antecedência do início 

do programa: não é aplicável qualquer 

penalização;

c) não haverá lugar à restituição 

da importância paga caso haja atraso 

relativamente às horas marcadas 

para os programas.

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo
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Scrapbooking
O Grupo Desportivo lançou um desafio... et voilà... foi fantástico! Foi assim 
que aconteceu o primeiro encontro de scrapbooking.

Tudo isto começou pela “adoração” ao 
papel e pela admiração do que se pode 
fazer a partir do zero ou de retalhos de 
papel, dando asas à imaginação en-
quanto decoramos fotografias e criamos 

coisas fantásticas. Fizemos um peque-
no álbum, de raiz: «Ai, que giro!»
Passámos umas horas de boa-dispo-
sição, na conversa e na risota, a en-
cadernar e a decorar o nosso álbum 

todo feito à mão. Estivemos a criar algo 
muito pessoal, e a abrir portas à nossa 
imaginação. Criámos uma recordação 
ou talvez uma prenda, num passatempo 
com amigos – alguns familiares e outros 
sem conhecerem ninguém.
Cada peça ficou diferente por ter um to-
que próprio, mesmo com papéis iguais. 
A surpresa, a emoção e o fascínio foram 
facilmente reconhecidos por todos os pre-
sentes. O projecto acabou por ficar mes-
mo muito giro, ainda que tenha dado mais 
trabalho, pois muitos eram os estreantes.
Foi bom saber que todos gostaram, 
mesmo os entendidos na matéria.
Mensalmente vamos tentar fazer sem-
pre algo diferente. Há tanta coisa para 
aprender...!
Por Maria joão

Fomos a Valongo
Existe mais vida para além do Magic Valongo, que é uma 
das maiores referências europeias no âmbito do ilusionismo.

O Orfeão Portuscale foi novamente con-
vidado para actuar na Santa Casa da Mi-
sericórdia de Valongo.
Neste evento estiveram presentes o 
bispo do Porto, D. Manuel Clemente; o 
provedor da Santa Casa e o pároco da 
freguesia, entre outras individualidades.
Foi com muito agrado que registámos o 
apreço e os agradecimentos de que fo-
mos alvo, tendo o senhor bispo elogiado 
a prestação do Orfeão do Grupo Despor-
tivo e dado incentivo para continuarmos 
a encantar Portugal e principalmente a 
região do Grande Porto.
Queremos apenas agradecer e continuar 
a trabalhar para merecer a confiança de 
todos.
Por Vanda Pinto

Maio-Julho 2011    associativo n.º 27
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Teatro da Cornucópia – Teatro do Bairro 
Alto
De 9 de Junho a 17 de Julho
De terça-feira a sábado às 21.30h; domingo às 
16.00h

Teatro nacional de D. Maria ii – Sala 
Garrett
De 5 a 17 de Julho
O Festival de Almada é um festival de teatro 
anual fundado, em 1984, por Joaquim Benite. 
Organizado pela Companhia de Teatro de Alma-
da e pela Câmara Municipal de Almada, o festi-

Teatro da Trindade 
De 17 de Junho a 30 de Julho 

S. Luiz Teatro Municipal – Sala Principal
De 5 a 22 de Maio
Quarta-feira às 21.00h – episódios 1 e 2
Quinta-feira às 21.00h – episódios 3 e 4
Sexta-feira e sábado às 18.00h – todos os epi-
sódios
Domingo às 17.30h – todos os episódios
O Jogador é um espectáculo dividido em 4 
episódios, espalhados ao longo de vários dias, 

Teatro Politeama
De quinta-feira a sábado às 21.30h; domingo 
às 15.00h
A mensagem de amor familiar e ao próximo, 
a música genial e um espectáculo ímpar de 
Filipe La Féria, que, pelo tema, pela sofisti-

cada montagem e pela grandiosa realização, 
oferece a toda a família um momento eterno 
nas suas vidas que recordarão para todo o 
sempre.
Condições para sócios: desconto de 50% à 
quinta-feira e à sexta-feira, e de 15% ao sá-
bado e ao domingo, mediante a apresentação 
do cartão de sócio na bilheteira.

Tradução e encenação: Luís Miguel Cintra
Cenário e figurinos: Cristina Reis
Desenho de luz: Daniel Worm d’Assumpção
interpretação: Ricardo Aibéo, Luís Lima Bar-
reto, Luís Miguel Cintra e Dinis Gomes
Condições para sócios: desconto de 20% me-
diante a apresentação do cartão de sócio na 
bilheteira.

val acolhe espectáculos de todo o mundo.
O TNDM II associa-se à iniciativa e recebe a 28.ª 
edição deste evento.
Condições
Jovens até aos 25 anos e seniores de mais de 65 
anos: 10 euros (sala Garrett); Dia do Espectador 
(quinta-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.

De quinta-feira a sábado às 22.00h; domingo 
às 17.00h
Condições para sócios: 20% de desconto me-
diante a apresentação do cartão de sócio.
Para mais informação veja a publicidade ao 
espectáculo no verso da capa desta revista.

cabendo ao público escolher vê-los ou não na 
íntegra e ou não por ordem.
Encenação: Gonçalo Amorim 
intérpretes: António Fonseca, Carla Galvão, 
Carla Maciel, Duarte Guimarães, Íris Cayatte, 
Joana de Veronna, João Vilas Boas, Mónica 
Garnel, Nicolas Brites, Raquel Castro, Romeu 
Costa, Vânia Rovisco
Por episódio: 5 euros; quatro episódios:  15 
euros
Condições para sócios: 20% de desconto me-
diante a apresentação do cartão de sócio.

em Cartaz
ELA, DE JEAn GEnET

FESTiVAL DE ALMADA

CASAMEnTo EM JoGo, 

DE EDwARD ALBEE

o JoGADoR, 

DE FióDoR DoSToiéVSki

UM VioLino no TELhADo
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Andebol é líder 
No Campeonato do Inatel, experiência, camaradagem, 
empenho e engenho fazem a diferença no andebol.

O Campeonato de Andebol do Inatel 
conta mais uma vez com a participação 
da equipa do Grupo Desportivo para a 
época de 2010/11.
A nossa equipa – que é considerada uma 
referência no Inatel, já participa neste 
campeonato há 26 anos consecutivos e 
tem movido gerações de colegas, alguns 
já na reforma e outros ainda no activo – 

tem um segredo simples: todos sabem 
que para a equipa funcionar é necessá-
rio muito desportivismo, muita camara-
dagem e sentido de equipa.
Após a desilusão de não termos conse-
guido a passagem à 2.ª fase da série A, 
e apesar do reconhecimento do mérito 
da nossa equipa, os pontos acumulados 
não foram os suficientes, porque no total 

de cinco jogos realizados a equipa ob-
teve só três vitórias, uma derrota e um 
empate com o actual campeão do Inatel.
Contudo, os objectivos foram relançados 
para a série B, que lideramos sem con-
testação em virtude de termos obtido 6 
vitórias em 6 jogos realizados. Estes re-
sultados ainda são mais surpreendentes 
por sermos uma das poucas equipas que 
não treinam, mas mesmo assim espera-
mos chegar à final e vencer.
Se gostas da modalidade e quiseres fa-
zer parte da equipa, as inscrições estão 
sempre abertas e estamos à tua espera!
Por Luís Ângelo

O atletismo e o Grupo Desportivo
O que faz alguém correr 42 ou 100 quilómetros? Experimente e perceberá! 
É a resposta dada pelos “maluquinhos” que fazem estas distâncias.

É claro que ninguém se inicia nestas dis-
tâncias. É preciso ir evoluindo, conhecen-
do-se, ultrapassando-se e maravilhando-
se pelo que é capaz de fazer agora e não 
pelo que antes fazia.
Correr ajuda a recuperar a energia vital, a 
ordenar ideias; relaxa e permite desfrutar 
da natureza. Correr significa um grande 
prazer psicológico e físico.
Será por isto que o atletismo no Grupo 
Desportivo está em franca ascensão?
Por todo o País, em cada balcão ou servi-

ço, surge um novo praticante, e a equipa 
vai crescendo. São muitos os quilómetros 
registados, seja na estrada, na areia, nas 
lezírias, em corta-mato, em montanha e 
até em pistas.
A Flor de Laranjeira, gravada nas cami-
solas do Grupo Desportivo, já percorreu 
ruas e pontes, praças e jardins, avenidas 
e alamedas de cidades como Sevilha, 
Madrid, Barcelona e Londres, e até já há 
planos para, em 2012, irmos à Maratona 
de Paris. É assim este desporto: parte-se 

do desafio individual, sente-se a solidarie-
dade em geral, e o sonho torna-se real.
Entre os nossos atletas há um forte es-
pírito de grupo de dimensão nacional e 
um entusiasmo contagiante resultante do 
convívio nas provas, nos treinos e na par-
tilha das diferentes experiências que cada 
um vive.
O Grupo Desportivo vai continuar a correr 
na direcção de «mais e melhor» atletismo 
para todos.
Por Carla Valadas
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Como conquistar uma maratona 
Em menos de 4 horas parece difícil, mas não é! Basta seguir a receita seguinte.

Primeiro que tudo, é preciso tomar a fir-
me decisão de cumprir com rigor um pro-
grama de treinos, cerca de 18 semanas: 
efectuar 47 treinos e provas de prepara-
ção, num total de 668,5 quilómetros.
Com somente 2,6 treinos ou provas se-
manais, temos de compensar com mé-
dias de distâncias superiores, cerca de 
14,3 quilómetros por treino. E aqui, como 
em tudo na vida, a determinação é a cha-
ve do sucesso…
… Mas não basta: é fundamental haver 
apoio e compreensão da família e dos 
amigos, que perdoam não ser possível 
irmos à praia no domingo, ou não compa-
recermos naquele almoço de aniversário.

É necessário abdicar de alguns confor-
tos, e dia de treino é para correr, não im-
porta se com chuva, sol, vento, frio, dor 
de cabeça, cansaço laboral… nenhuma 
desculpa serve: treinar é imprescindível, 
e a perseverança é nossa aliada.
Mas não é só: é preciso ter Deus como 
protector, uma família maravilhosa que 
seja cúmplice, e companheiros atletas 
que nunca te permitem correr sozinho.  
E rodeado desse amor e de tal amizade, 
ninguém te pode impedir de conquistar 
esta distância mítica.
Ah, também ajuda muito correr bem e 
depressa!
Por Renato Cruz

Basquetebol de alto nível
Jogando e dignificando a camisola do Grupo Desportivo no campeonato do Inatel. 

Na fase final do campeonato de basque-
tebol do Inatel estamos mais uma vez na 
luta pelo título e em grande forma apesar 
de termos sofrido a primeira derrota da 
época, frente aos eternos rivais e cam-
peões em título – a CGD.
Se na 1.ª fase do campeonato “limpá-
mos” todos os adversários com maior ou 
menor dificuldade, nesta fase mais com-
petitiva quebrámos o nosso ritmo, peran-
te uma equipa mais experiente e com 
maior cultura táctica, onde praticamente 
todos os jogadores são ex-profissionais 
de basquetebol que gostam desta mo-
dalidade e continuam a praticá-la, num 
campeonato de “veteranos”. 
Nesta fase decisiva do campeonato, com 

duas séries, são disputados jogos a duas 
mãos no sistema de todos contra todos, 
apurando-se apenas os primeiros clas-
sificados de cada série, que disputam 
a final regional sul e posteriormente o 
campeonato nacional. Sabemos ter uma 
missão difícil, mas não impossível. 

Resta-nos continuar a lutar e dignificar a 
camisola que vestimos, tentando vencer 
todos os jogos com dignidade, com sim-
patia, desportivismo e camaradagem, 
valores plenamente defendidos por esta 
equipa e pelo Grupo Desportivo.
Por Jorge Silva
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Estreia com estrelas
No ano de lançamento da nossa equipa conseguimos 
já marcar uma posição no Campeonato de Basquetebol 
do Inatel – Agência do Porto!

Surpreendentemente (ou talvez não) a 
equipa que representa as cores do Gru-
po Desportivo conseguiu atingir o 4.º lu-
gar na 1.ª fase, o que garante desde já 

um lugar entre as 12 melhores das 21 
equipas que iniciaram a competição.
Este feito é digno de destaque, dado 
que ainda não temos treinador e o nos-

so plantel é formado unicamente por 
associados do Grupo Desportivos e res-
pectivos familiares, o que não acontece 
com as equipas que representam outras 
entidades.
Independentemente dos resultados a 
obter ao longo da 2.ª fase, o simples 
facto de nos conseguirmos “intrometer” 
numa série com adversários bastante 
mais competitivos e rotinados do que 
nós é encarado, pelo nosso grupo de 
trabalho, como um factor bastante po-
sitivo e que seguramente nos trará mais 
ritmo e experiência para enfrentarmos o 
futuro.
No entanto, esta boa performance pode 
ainda ser bastante melhorada com a 
contribuição de mais associados.
Por isso, se gosta de basquetebol e já 
praticou ou pretende praticar a modali-
dade, contacte o Grupo Desportivo com 
vista à próxima época.
Por Manuel Correia

Bowling em festa
Em festa terminámos a Liga 2010, em festa e com muitas 
novidades iniciámos a Liga 2011.

Não ficaram goradas as nossas expec-
tativas quando apostámos em que neste 
ano iríamos ter adesões à modalidade, 
tornando-a definitivamente uma modali-
dade que consegue ano após ano reno-
var-se e reinventar-se.
Foram nove as novidades, e, indepen-
dentemente da idade, do sexo ou da reli-
gião, todas trouxeram alegria e juventude 
na noite de cada uma das jornadas.
Começou como é hábito numa quinta- 
-feira, em que o que mais se destaca é 
também o habitual encontro dos jogado-
res e a preparação para mais este início 

de strikes, spares e outras coisas.
Neste novo ano a grande novidade é o 
premiar daqueles que por este ou outro 
motivo se encontram menos bem classifi-
cadas em cada jornada.

Os pinos têm andado maldispostos, e 
para premiar os menos afortunados o 
Grupo Desportivo tem vindo a entregar 
vouchers com noites em hotéis de 4*, 
refeições em restaurantes afamados, 
bebidas em bares da capital, massagens 
revigorantes e até viagens de balão.
Nem só da liga se alimenta o nosso 
bowling, estamos também muito bem 
representados noutras frentes, nome-
adamente no IV Campeonato Nacional 
Interbancário de Bowling, onde lide-
ramos individualmente e temos vários 
atletas nos cinco primeiros lugares. Na 
Liga Bancária Beloura Sintra, ocupamos 
uma prestigiante 2.ª posição na tabela 
classificativa.
Contacte o Grupo Desportivo e venha ex-
perimentar, um dia destes.
Por Rui Duque
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Na ecopista de Ponte de Lima
Após uma semana com uns dias fantásticos, chegou o sábado, com ameaça de chuva, 
mas não foi esta que impediu os bravos exploradores de dar início à aventura.

Treze ansiosos ciclistas e sete (e meio) 
caminhantes puseram pés (e rodas) ao 
caminho a partir do Clube Náutico de 
Ponte de Lima. Logo aí, o cenário era lin-
díssimo, com a bela Ponte de Lima como 
pano de fundo e inúmeros praticantes de 
canoagem a dar-lhe um novo colorido.
A parte inicial percorreu a margem direita 
do rio Lima, e após a travessia da ponte 
velha seguimos durante vários quimó-
metros pela margem esquerda.
Os ciclistas seguiram em ritmo acelerado 
até ao final da ecopista, enquanto os ca-
minheiros, em ritmo bem mais lento, iam 

apreciando a botânica da região, tendo 
sempre como companhia o rio. Pudemos 
verificar que, mesmo denotando algum 
abandono, a região é de beleza ímpar.

Após cerca de duas horas, os caminhei-
ros e os ciclistas reencontraram-se no 
caminho de regresso, acompanhados de 
uma forte chuvada, que apressou os ci-
clistas a um reconfortante banho.
O reencontro do grupo deu-se no Res-
taurante Sabores do Lima, onde pude-
mos desfrutar de um fantástico arroz de 
sarrabulho.
Ficou em aberto a ida a outros locais 
de rara beleza (gastronómica), como, 
por exemplo, a Tasquinha do Fumo, em 
Baião, ou a Cabana, no Alvão.
Por Luís Martins

A Primavera convida-o 
a passear de bicicleta!
Suba, desça e deixe-se rolar ao sabor da brisa que sopra 
na serra e que vem do mar.

Subir é fácil? Se tivermos um motor a aju-
dar… é! Mas isso é batota, porque a bici-
cleta deve mover-se pela nossa energia. 
Sem esforço, o pouco que se consegue 
que prazer nos dá na sua realização? 
Este pensamento não é novo, mas é sem-
pre válido. Claro que citá-lo é fácil, porque 
quando nos doem os músculos ou quan-
do o coração parece que nos vai abando-
nar e rolar pela encosta abaixo… já não é 
tão convincente assim.
Mas tudo passa e se transforma incrivel-
mente, quando se alcança o alto, se ouve 
o silêncio (depois do coração se acalmar), 

se sente a frescura do vento (por vezes 
gelado!) no rosto, e a vista e os pensa-
mentos se perdem no horizonte da geo-
grafia terráquea e da nossa fantasia.

E se fizer isto integrado num grupo que 
consigo partilhe estas ideias (pedalar sem 
descansar e a paisagem apreciar), tudo 
terá um sabor extra.
Escolha um, dois, ou todos os passeios 
previstos para o ano em curso, mas não 
deixe que a ferrugem lhe dê cabo das 
peças da bicicleta e do seu esqueleto 
também.

Passeios Clássicos*:
7 e 8 de Maio – Porto/Lisboa
4 e 5 de Junho – Porto/Fátima
2 e 3 de Julho – Rota do Vinho do Porto
17 e 18 de Setembro – Matosinhos/Vigo
1 e 2 de Outubro – Vila Nova de Gaia/Oli-
veira do Hospital
*Para cicloturistas filiados e com direito a 
seguro.

Informe-se também sobre estes e outros 
passeios, junto do Grupo Desportivo.
Por Carlos Ferreira
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BTT Low Cost 
Venha descobrir o “pulmão de Lisboa” em duas rodas, por trilhos de Monsanto!

Elegemos a BTT para conhecer um 
pouco melhor o “pulmão” da cidade de 
Lisboa – O Parque Florestal de Mon-
santo.
O passeio, sem carácter competitivo, 
terá como objectivo principal dar a co-

nhecer as potencialidades deste par-
que para a prática do BTT.
Durante os mais de 25 km de subidas 
e descidas do percurso, haverá uma 
zona de abastecimento onde o Grupo 
Desportivo disponibilizará água e bar-

ras energéticas aos participantes.
… E tudo isto por um preço low cost.

Dificuldade técnica: média  
Dificuldade física: média/alta
Por Pedro Ferreira  

BTT Pais e Filhos 
No Estádio Nacional a competição entre gerações 
vai dar que falar!

Neste passeio, os pais e os filhos vão 
provar as suas capacidades em cima de 
uma BTT pelas suaves colinas envolven-

tes ao Estádio Nacional. São cerca de 10 
quilómetros de ar puro!
Caso sejam os filhos a ganhar aos pais, 

vai haver muita troça lá por casa nas 
próximas semanas; por isso, recomen-
damos (aos pais), que comecem a trei-
nar... Os filhos não precisam. Estão na 
adolescência!

Dificuldade técnica: fácil 
Dificuldade física: baixa
Por Pedro Ferreira

Realização: 21 de Maio

Inscrição até: 13 de Maio

Ponto de encontro: Monsanto – 

Parque de Estacionamento da Serafina

Hora: 9.00h 

Valor: 2 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
1 euro

Realização: 2 de Julho

Inscrição até: 20 de Junho

Ponto de encontro: Estádio Nacional 

– Praça da Maratona

Hora: 10.00h 

Valor: 2 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
1 euro

Inscrição inclui: seguro desportivo 

Recomendações: levar bicicleta do tipo 

BTT, capacete, roupa, calçado desportivo 

e adequado à acção, cantil com água 

e chapéu.

Acção recomendada para maiores 

de 10 anos.

Programa sujeito a cancelamento caso não 

se verifiquem as condições climatéricas 

ideais. Duração de cerca de 2 horas.

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo

Programa sujeito a cancelamento 

caso não se verifiquem as condições 

climatéricas ideais. Duração cerca 

de 3 horas.

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo 

Inscrição inclui: seguro desportivo 

e snack, a meio do percurso

Recomendações: levar bicicleta do tipo 

BTT, capacete, roupa, calçado desportivo 

e adequado à acção, cantil com água, 

e chapéu. Acção recomendada para 

maiores de 18 anos.
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Duatlo
Que pena, neste ano houve 

menos um duatlo! Felizmente 
há quem lute contra a 

corrente, e assim Vila Nova 
de Famalicão organizou o seu 
I Duatlo. Que bom, neste ano 

houve um novo duatlo!

E que espectacular prova que foi! O per-
curso de atletismo atravessou as princi-

pais artérias desta agradável cidade, que 
teve bastante público apesar da chuva.
O percurso de BTT foi ímpar até pelas 
soluções encontradas para ultrapassar os 
obstáculos que as vias da cidade consti-
tuem. Percebe-se que foi um grande de-
safio para a organização. Porém, quando 
o homem sonha e Deus quer, a obra nas-
ce! E que obra!
Incríveis singletracks, percursos pelo par-
que urbano, travessia de hortas, uma pas-
sagem superior sobre a linha de comboio 
(num serpentear que fazia lembrar uma 

prova de gincana) e ainda uma descida 
em autêntico downhill feito numa passa-
gem entre muros destinada às águas plu-
viais e que foi completamente coberta por 
um estrado de madeira com cerca de 150 
metros de comprimento. Fantástico!
O Grupo Desportivo foi representado por 
este cronista, cujo resultado foi o 10.º lu-
gar entre 28 que terminaram no escalão 
etário M45 (federados e populares).
Participe também. Informe-se junto do 
Grupo Desportivo.
Por Carlos Ferreira

Experiência a repetir

Jogos 
de sala 

Concluída a 1.ª fase do IX 
Torneio Interno de Futsal

Este torneio integra dez equipas do Gran-
de Porto e Minho, e uma da Guarda, mo-
vimentando cerca de 160 associados. Na 
1.ª fase, constituída por duas séries de 
cinco equipas cada, foi vencedora da sé-
rie A a equipa do Real Saragosta FC, e 

No final dos Jogos de Sala em 2010 
dizia-se: «Dado o êxito destes jogos, 
aguarda-se que em 2011 se ultrapasse o  
número de participantes.»
Assim, está feito o convite a todos e a to-
das. Para as senhoras as inscrições são 

da série B, a jovem e vibrante equipa de 
Hapoel Tenente Valadim.
Para a próxima fase ficam desde já 
isentas as equipas vencedoras de cada 
série, que se irão juntar, na 3.ª fase, às 
equipas vencedoras dos jogos eliminató-
rios já disputados.
A propósito do torneio, a equipa P7 e De-
rivados escreveu:
«… Aliado a um gosto comum que parti-
lhamos pelo futebol, achámos que a par-
ticipação no torneio era uma excelente 
oportunidade para podermos confrater-
nizar e partilhar vivências fora do quoti-
diano profissional (dado todos sermos de 

gratuitas, e o Grupo Desportivo ainda ofe-
rece um chá, à escolha da participante.
Os jogos disponíveis são o bilhar livre, o 
bilhar de snooker e os matraquilhos.
 Por Augusto Malheiro

balcões diferentes). Como está intrínseco 
a qualquer colaborador BPI, na nossa 
mente estava, também, presente a vitó-
ria. Esse era um objectivo nosso, dado 
considerarmos ter qualidade para mais e 
melhor do que o que viríamos a fazer…!
Trata-se de um torneio com bastante qua-
lidade, com excelentes jogadores e equi-
pas, demonstrando que o BPI possui co-
laboradores que, para além de excelentes 
bancários, também procuram ser saudá-
veis através do desporto, e apreciam a 
confraternização para além do horário de 
trabalho.»
As opiniões dos sócios, boas ou más, 
animam-nos a continuar a procurar novas 
e melhores propostas.
Por Fernando Barrias

Realização: terceira semana de Maio

Inscrição até: 19 de Maio

Ponto de encontro: Grupo 

Desportivo, no Porto

Hora: a indicar

Valor: 10,00 euros

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

Inscrição inclui: mesas, tacos, bolas e 

a mesa dos matrecos, com os bonecos

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt 

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo
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O caminho da glória
O principal objectivo deste XI Torneio de Futsal nunca foi dar 
grandes prémios aos vencedores, mas, sim, proporcionar 
momentos de lazer e convívio a todos os que nele participam.

As crónicas, os resultados e as estatísti-
cas dos jogos das terças ou das quintas- 
-feiras podem ser vistos nas tabelas  
disponíveis no site do Grupo Desportivo.
Terminada a primeira fase do torneio, 
pode concluir-se que o espírito desporti-
vo e de fair-play já não é o que era. Todos 
gostamos de ganhar, mas não a qualquer 
custo. É preciso saber ganhar e saber 
perder; saber respeitar a organização 
e os árbitros, que tornam possível a re-
alização do torneio. Se queremos conti- 

nuar a ter jogadores com vontade de  
jogar, também é preciso sabermos res-
peitar os nossos adversários.
O desafio para o resto do torneio é que 
saibamos competir, ganhar e perder com 
fair-play. 
Para memórias futuras, o 1.º classificado 
desta 1.ª fase foi a equipa DNCENAS; na 
disciplina, os COMPADRES, e existe um 
desafio muito particular dos TAEG’s, que 
é o de ganhar o primeiro jogo (que é sem-
pre o que custa mais).

Vamos todos contribuir para mais um 
grande torneio, com muitos golos, muito 
espectáculo, muita competição, algumas 
faltas e menos cartões.
Algumas das frases e o contexto foram 
retirados de uma ou duas crónicas escri-
tas pelo Manuel Coelho, a quem, com a 
devida vénia, agradecemos.
Bons jogos para todos.
Por Jorge Almeida

Representação digna nos karts
Nesta primeira fase todos os pilotos disputarão cinco provas, nos kartódromos 
de Évora, Santo André, Batalha, Almeirim e Portimão, sendo atribuídos pontos 
aos dez primeiros de cada manga.

O Paulo Santos – com um kart muito rá-
pido, uma corrida limpa, muito concen-
trado – fez um 3.º lugar na sua manga, 
estando actualmente muito bem classifi-
cado e pronto para encarar as próximas 
provas com positivismo e com a garra 
habitual da sua condução.

O Fernando Costa acabou igualmente a 
sua manga, a terceira, e o calor de Évora 
àquela hora faz estragos. Depois de an-
dar colado ao grupo da frente, entre o 6.º 
e o 8.º, acabou na 9.ª posição – pilotos 
com sortes diferentes.
Estamos ainda na 1.ª das 5 provas da 
1.ª fase, e estes pilotos atingiram no ano 
passado a final nacional, conseguindo 
mesmo o Paulo Santos chegar à finalíssi-
ma, onde obteve um brilhante 6.º lugar.
Nesta primeira fase todos os pilotos dis-
putarão cinco provas, nos kartódromos 
de Évora, Santo André, Batalha, Almei-
rim e Portimão, sendo atribuídos pontos 
aos dez primeiros de cada manga.
Na segunda fase os 40 concorrentes 

mais pontuados disputam uma meia-final 
em duas provas, a realizar em Santo An-
dré e Portimão, para apuramento dos 25 
pilotos que vão correr a final, já marcada 
para Almeirim, que apurará os represen-
tantes do SBSI na final nacional, a reali-
zar em Portimão.
Por Miguel Chaves

Maio-Julho 2011    associativo n.º 27
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Pára-quedismo: um ano depois
No dia 4 de Junho olhe para o céu… ou talvez queira olhar do céu e fazer-nos companhia.

Em Junho, o Grupo Desportivo volta a 
Évora, onde “baptizámos” uma mão- 
-cheia de pára-quedistas em 2010… a 
4200 metros de altitude! 
Por Pedro Ferreira

Surfcasting e costa apeada
Assim vai a pesca no Grupo Desportivo.

Junto ao belíssimo farol da Guia, em Cas-
cais, os pescadores do Grupo Desportivo 
deram início à participação nas provas de 
pesca desportiva de mar.
A norte, o mar encapelado por um vento 
áspero fê-los rumar ao sul do farol, onde 
praticamente todos se fixaram. Sargos, sa-
lemas e tainhas, em bom número e tama-
nho, proporcionaram momentos de prazer. 
Noutra data, rumaram até à praia do Moi-
nho de Baixo, no Meco, para efectuar a 
1.ª prova de surfcasting, onde – apesar de 
toda a aplicação e com centenas de lança-
mentos, mudanças de iscos e a utilização 
das mais diversas técnicas – nada surtiu 

efeito. Nem um único peixe foi capturado.
Antecipando o equinócio da Primavera, a 
2.ª prova do Campeonato Interno de Mar 
cumpriu-se com excelentes condições me-
teorológicas no litoral de Peniche, junto à 
Papoa. Viria, no entanto, a destacar-se a 
zona do Baleal, com os seus magníficos 
pesqueiros e as suas águas enigmáticas.
Mais tarde, em Porto Covo – o local esco-
lhido para o lançamento do Interbancário 
de Pesca de Mar Apeada – até S. Pedro 
ajudou com um belo dia de sol, vento fraco 
e uma temperatura primaveril. Uma parte 
rumou ao Malhão, enquanto os restantes 
optaram pelas enseadas de Porto Covo. 

Na hora da pesagem eram muitos os sa-
cos bem recheados.
Os pescadores vão certamente continuar 
a melhorar os seus resultados, contando 
sempre com o apoio do Grupo Desportivo.
Por Joaquim Rubira

Realização: 4 de Junho

Inscrição até: 20 de Maio

Ponto de encontro: Lisboa 

(na opção transporte) ou Évora

Hora: 8.30h em Lisboa ou 10.00h 

em Évora

Valor: 180 euros sem filmagem; 240 

euros com filmagem; almoço (opcional) 

30 euros; transporte (opcional) 20 euros

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

filmagem; almoço (opcional) 20 euros; 

transporte (opcional) 15 euros

Inscrição inclui: salto tandem, seguro 

desportivo, transporte (conforme opção).

O pagamento poderá ser efectuado 

em até: três prestações, 

com início em Maio

Recomendações: levar roupa 

confortável. Acção desaconselhável 

para pessoas com doenças graves 

do foro ortopédico, respiratório, 

cardíaco e glaucoma.

Programa sujeito a cancelamento caso 

não se verifiquem as condições 

climatéricas ideais

A opção transporte deve ser indicada na 

ficha de inscrição e é válida só para um 

mínimo de 30 participantes

Ficha de inscrição: disponível em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte o Grupo 

Desportivo 
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Pesca imaginária
Pescámos infrutiferamente até ao meio-dia 
e apanhámos uns dois peixes, se tanto. 

Parámos para arranjar uma sandes – 
providencial, por sinal! –, pois estava 
com os meus pneus arriados de fome: 
pão, salame e queijo, para quê mais? 
Umas “bejecas” depois, e retomámos a 
árdua tarefa de abnegados pescadores 
de bem, que cumpríamos com paciência 
e dedicação, apesar da insistência do rio 
em não querer nada connosco.
Este é o relato de inúmeras pescarias. 
Chegámos ao fim, e o peixe é igual a 
nada. No entanto, penso que a “coisa” irá 
mudar. Porquê? Porque temos nas nos-
sas fileiras um campeão nacional, que 
vai fazer de flautista e trazer a reboque o 
“peixinho” para o pessoal.
A época vai começar, e pedimos aos “no-
vos” que se inscrevam… Sem medos!
Por Lúcio Peixinho

Tiro aos pratos
Colectivamente, a equipa mantém-se firme nos primeiros lugares, com o José Confraria 
e o Ademar Madaleno a pontuar muito bem.

Demos início no campo de Santa Cruz à 
nova época de tiro aos pratos, que teve 
como objectivo servir de treino aos atira-
dores de modo a prepararem-se para a 
defesa do título de campeões colectivos 
do CIT.
Todos saíram do campo de Santa Cruz 
com vontade de um dia regressar. O 
responsável dos serviços e o director do 
campo foram de uma grande simpatia; a 
organização da prova esteve a cargo de 
um dos nossos atiradores, que está de 
parabéns.
Mais tarde, teve início o campeonato inter-
bancário de tiro aos pratos, tutelado pela 
FPTAC, no campo de tiro de Pegões.
Estiveram presentes 24 atiradores do 
Grupo Desportivo, que fizeram aquilo 

que melhor sabem. Tínhamos pedido 
aos nossos atiradores um grande em-
penho, para podermos defender o título 
colectivo, alcançado na época passada, 
e tal veio a acontecer, visto que o Ade-
mar Madaleno foi o vencedor individual 
da prova.
A 2.ª prova do CIT realizou-se no campo 
de tiro de Beja, que começou com muitos 

percalços, visto que alguns campos não 
se encontravam nas melhores condições 
para a realização da prova.
Desta vez, o António Costa foi o nosso 
melhor atirador.
Estivemos ainda no campo de tiro Os Ro-
los, confiantes de que os nossos atirado-
res continuarão a fazer mais e melhor.
Por Joaquim Rubira
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Open das Laranjas
Clube de Ténis da Quinta das Flores com courts de piso rápido

Depois de um ano de interregno, final-
mente o torneio mais importante do 
«Grand Slam» do Grupo Desportivo. 
Convidamos todos os associados para 
umas partidas de ténis no excelente Clu-
be de Ténis da Quinta das Flores, em 
Sto. António dos Cavaleiros, que, além 
de disponibilizar cinco óptimos courts de 
piso rápido, também nos oferece um lo-
cal bastante verdejante.
O modelo do torneio será idêntico ao de 
anos transactos, com uma fase de gru-
pos, e realizado num único dia, sendo o 

número de sets determinado pelo núme-
ro de inscrições.
No final, além dos troféus para os finalis-
tas da prova, haverá brindes para todos 
os participantes.
Venham participar, porque o objectivo 
principal para este torneio é a confra-
ternização entre todos aqueles que têm 
paixão pela modalidade do ténis e uma 
pitada de competição saudável.
O torneio na realidade é... apenas o mo-
tivo!
Por Luís Remédio

Ténis de mesa, de novo
Temos um jogador no Top 20 do Inatel, e em Maio 
regressamos às mesas.

O Grupo Desportivo está representado 
por um elemento da sua equipa no Top 
20 do Inatel – Época 2010/2011. O atleta 
Vítor Matos ocupa a 17.ª posição neste 
ranking, com 48 pontos.

Relembramos que o atleta Hugo Matos, 
filho daquele, se sagrou campeão no dis-
trital do Inatel 2010, em individuais. Os 
nossos parabéns a ambos.
O Grupo Desportivo mantém a tradição, 

ao realizar o seu 1.º Torneio Interno de 
Ténis de Mesa de 2011 no Pavilhão da 
Académica Padre Vítor Milícias, em Tor-
res Vedras.
Caso o número de inscritos o justifique, 
será organizado o transporte em au-
tocarro, dado que a prova se efectua a  
60 km de Lisboa.
Por Pedro Ferreira

Realização: 15 de Maio

Inscrição até: 10 de Maio

Ponto de encontro: Clube de Ténis 

da Quinta das Flores (Sto. António 

dos Cavaleiros)

Hora: 10.00h

Valor: 15,00 euros

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
12,50 euros

Recomendações: inscrições 

limitadas por ordem de inscrição 

na Secretaria

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo 

Programa 
7.30h – Saída de Lisboa 

(local a indicar)

9.00h – Início da competição 

13.00h – Fim da competição 

14.00h – Almoço 

17.00h – Regresso a Lisboa 

Realização: 21 de Maio

Inscrição até: 16 de Maio 

(às 18 horas, hora em que se iniciará 

o sorteio)

Ponto de encontro: Torres Vedras ou 

local a indicar, na opção com transporte

Hora: 7.30h para deslocação em 

autocarro ou 8.45h para os participantes 

com carro próprio

Valor: 20 euros 

Sócios, cônjuges e filhos a cargo: 
10 euros

Inscrição inclui: participação 

no torneio, transporte (caso haja 

autocarro) e almoço

Recomendações: vestuário desportivo 

e equipamento de ténis de mesa

Ficha de inscrição: disponível 

em www.gdbpi.pt 

Para mais informação: contacte 

o Grupo Desportivo
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Direcção Nacional

Assembleia Geral 
do Grupo Desportivo

De acordo com os artigos 22.º (constitui-
ção) e 23.º (composição e mandato) dos 
Estatutos do Grupo Desportivo, a Direc-
ção Nacional é composta por sete ele-

Decorreu em dia 15 de Abril, pelas 
18.00h, na sede do Grupo Desportivo, 
na Rua do Bonjardim, n.º 179, no Porto, 
uma Assembleia Geral Ordinária com a 
seguinte ordem de trabalhos:

1.  Discutir e deliberar sobre o Relatório 
e Contas da Direcção referente ao 

Aprovado por unanimidade o Relatório e Contas de 2010

Para o biénio de 2010/2011 a Direcção 
Nacional do Grupo Desportivo é com-
posta pelos seguintes elementos:

mentos eleitos nas listas para as Direc-
ções Regionais, e o mandato é de quatro 
anos, exercidos por biénios.

ano de 2010;
2.  Outros assuntos de interesse geral.

A Direcção Nacional prestou os escla-
recimentos considerados necessários e 
indispensáveis, e os presentes na as-
sembleia aprovaram, por unanimidade 
e aclamação, o Relatório da Actividade 

e as Contas referentes ao exercício de 
2010, e ainda a proposta de aplicação 
dos resultados apresentada pela Direc-
ção Nacional, com o parecer favorável 
do Conselho Fiscal.
Por João Sampaio

Presidente: 
João Eduardo 
Chalupa Sampaio

Secretário: 
João Pedro 
Nascimento Lopes

Vogal: 
José Manuel 
Pereira Caldas

Tesoureiro: 
Jorge Henriques 
de Almeida

Vogal: 
Rui Alberto 
Sousa Simplício

Vogal: 
Victor Manuel 
Alves Camisão

Vogal: 
António José 
Andrade Silva Vale
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RelAtóRio e CoNtAS 2010 
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De acordo com a alínea a) do n.º 1 do 
artigo 15.º dos Estatutos, a Direcção 
Nacional do Grupo Desportivo e Cultural 
dos Empregados do Banco BPI (de ora 
em diante designada também por Gru-

po Desportivo) vem submeter à aprecia-
ção e deliberação da Assembleia Geral 
o Relatório e Contas do exercício findo 
em 31 de Dezembro de 2010.
Pretende-se com este documento fazer 

uma síntese da actividade desenvolvida 
durante o ano de 2010, salientando- 
-se os seus aspectos mais marcantes 
e identificando as perspectivas da sua 
evolução futura.

O Grupo Desportivo iniciou a sua activida-
de em 01.10.2000 e resultou da fusão dos 
anteriores Grupos Desportivos de cada 
uma das instituições que foram incorpora-
das no Banco BPI.
O Grupo Desportivo é uma associação 
de direito privado, com personalidade ju-
rídica, dotada de autonomia administrati-
va e financeira, não tem fins lucrativos e 
desenvolve a sua actividade de forma in-
dependente em relação a qualquer grupo 
confessional, partidário ou económico.

A estrutura do Grupo Desportivo encontra- 
-se organizada através de duas Direcções 
Regionais, Norte e Sul, com autonomia 
administrativa e financeira, que gerem e 
dinamizam todas as actividades.
Das Direcções Regionais emerge a Direc-
ção Nacional, à qual compete apresentar 
as contas do exercício e o respectivo rela-
tório, bem como obter o parecer do Con-
selho Fiscal.
Na sua actuação o Grupo Desportivo pro-
cura desenvolver, dentro do orçamento, 

aprovado em Assembleia Geral de Asso-
ciados, actividades desportivas, culturais 
e sociais e recreativas – que se preten-
de vão ao encontro dos desejos dos As-
sociados –, e ainda obter acordos com 
parceiros no sentido de lhes proporcionar 
vantagens.
Constituem receitas do Grupo Desportivo, 
essencialmente, as quotas pagas pelos 
Associados e o subsídio atribuído anual-
mente pelo Exmo. Conselho de Adminis-
tração do Banco BPI.
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3. ÓRGÃOS SOCIAIS

Os Órgãos Sociais do Grupo Desportivo 
em função em 31 de Dezembro de 2010 
eram:

3.1	 MESA	DA	ASSEMBLEIA	GERAL
Presidente 
Artur Manuel Oliveira Ribeiro
Vice-Presidente 
José Joaquim Amaral Marques
1.º Secretário 
Elsa Sousa Verdial
2.º Secretário 
Isabel Maria Jesus Barros
3.º Secretário 
Maria Teresa Branco Rodrigues Sá

3.2	 DIRECÇÃO	NACIONAL
Presidente
João Eduardo de Chalupa Sampaioa
Secretário 
João Pedro Nascimento Lopes
Tesoureiro 
Jorge Henriques de Almeida
Vogais  
José Manuel Pereira Caldas
Rui Alberto Sousa Simplício
António José Andrade Silva Vale
Victor Manuel Alves Camisão

3.3	 CONSELHO	FISCAL
Presidente 
António Manuel Barata Antunes
1.º Vogal 
Luís Ângelo Alves Silva
2.º Vogal 
Luís Afonso Gomes Costa

3.4	 DIRECÇÃO	REGIONAL	NORTE
Presidente 
João Eduardo de Chalupa Sampaio
Vice-Presidente 
Amílcar José Palavras Ferreira
Secretário 
António Carlos Duarte Cardoso
Secretário 
Júlio Dantas Afonso Perre
Vice-Secretário 
Augusto Hamilton Baptista Malheiro 
Tesoureiro 
António Joaquim Gomes Costa
Vice-Tesoureiro 
Fernando de Carvalho Barrias
Vogais 
Carlos Manuel Reis Ferreira
Fernando Sousa Ferreira
Graça Maria Figueiredo Coelho
Jorge Pereira Rodrigues Barrote

José Carlos Reis Almeida
José Manuel Pereira Caldas
Victor Manuel Alves Camisão
Virgílio Raul Cal Guimarães

3.5	 DIRECÇÃO	REGIONAL	SUL
Presidente 
Osvaldo Pavel Mendes da Silva
Vice-Presidente 
Joaquim António Rubira Sete-Arratéis
Secretário 
João Pedro Nascimento Lopes
Secretário 
Sandra Cristina Reis Nascimento
Vice-Secretário 
Miguel Nuno Nobre D. F. Chaves
Tesoureiro 
Ana Cristina Ribeiro
Vice-Tesoureiro 
Jorge Henriques de Almeida
Vogais 
António José Andrade Silva Vale
Carla Sofia Garcia Valadas
Miguel Nuno de Sampaio F. A. Baixinho
Pedro Nunes Ferreira
Rui Alberto Sousa Simplício
Rui Carlos Gomes Duque

4. RECURSOS HUMANOS

Em 31 de Dezembro de 2010, O Grupo 
Desportivo tinha um quadro de pessoal 
de 10 elementos assim distribuídos:

É de salientar que um dos administra-
tivos, localizado no Porto, pertence ao 
quadro de pessoal do Banco BPI. Em 
Janeiro de 2010 o Grupo Desportivo 
admitiu um funcionário para o Bar no 
Porto.

Administrativos 4
Cozinheiro 1
Pessoal de Bar 5
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5. ACTIVIDADE

Não queremos aqui falar exaustivamen-
te da actividade do Grupo Desportivo, 
mas tão-somente referir alguns apon-
tamentos que nos caracterizam, bem 
como o nosso empenhamento na cons-
trução de um Grupo Desportivo cada 
vez mais sólido, mais moderno e, con-
sequentemente, mais indispensável aos 
Associados.
As opções estratégicas durante o exer-
cício focaram-se em três factores: acti-
vidade, comunicação, e coesão do as-
sociativismo.
O primeiro factor constituiu a substância 
que se pretende da acção a desenvol-
ver. Numa lógica simples: melhorar e 
reforçar as actividades, conferindo-lhes 
um significado de regularidade.
No segundo factor assume-se o com-
promisso de desenvolver sinergias para 
o desenvolvimento da comunicação en-
tre o Grupo Desportivo e os Associados 
– Associativo e Internet.
Por fim, e não menos importante, a co-
esão do associativismo, no nosso Gru-
po Desportivo, nunca descurando as 
dificuldades na gestão de tempos livres 
por parte dos Associados e a procura 
constante de parcerias.

5.1		 ASSOCIATIVISMO

ASSOCIADOS – O Grupo Desportivo 
terminou o ano com 10 902 Associados, 
um acréscimo de quase 1,65% em com-
paração com o último ano. É de salien-
tar que 72 destes Associados corres-
pondem a Sócios Auxiliares.

PARCERIAS – O ano fechou com cerca 
de 500 parceiros devidamente actualiza-
dos, representando um crescimento de 
11,1%. Actualmente as parcerias abran-
gem variadíssimas áreas, desde comér-

cio, hotelaria, restauração, automóvel, 
health clubs, saúde, lazer e serviços.

REVISTA ASSOCIATIVO – Com uma ti-
ragem de 12 000 exemplares, continuá- 
mos a proporcionar aos Associados e 
Parceiros todas as informações sobre a 
actividade do Grupo Desportivo.

“SÍTIO” GDEBBPI – O número de vi-
sitas cresceu 22%, como resultado de  
305 000 visitas, sendo que 14% destes 
visitantes o fizeram pela primeira vez. 
Note-se que em Maio o “sítio” foi total-
mente remodelado.

5.2		 ACTIVIDADES	CULTURAIS

A Cultura é uma área vasta que o Grupo 
Desportivo muito preza e na qual investe 
uma grande parte das suas energias.

BIBLIOTECA – A Biblioteca do Grupo 
Desportivo, quer no Norte quer no Sul, 
deu a conhecer uma realidade cultural 
assente em alguns milhares de volumes, 
cuja disponibilidade para todos os Asso-
ciados interessados é já uma realidade.

CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA 
– Em 2010 continuámos a disponibilizar 
os seguintes cursos:

 Tapeçaria
 Iniciação à fotografia
 Shiatsu
 Tarot
  Bordado de Castelo Branco, Arraio-

los e outros
 Pintura a óleo
 Porcelana
 Azulejo
 Pintura
 Desenho e Aguarela
 Artes Decorativas

 Astrologia
 Informática
 Crescimento Pessoal

Realizámos ainda a tradicional exposi-
ção simultânea e conjunta de fim de cur-
so, dos trabalhos realizados pelos alunos 
que frequentaram estes cursos durante o 
ano lectivo de 2009/2010. Em Lisboa a 
exposição esteve patente no edifício da 
Praça do Município, e no Porto, na gale-
ria do Café Majestic.

CANTO – O Coro, em Lisboa, cuja qua-
lidade é reconhecida, e o Orfeão Portus-
cale, no Porto, objecto das mais variadas 
e elogiosas referências, que nos enchem 
de orgulho, contam com perto de uma 
centena de membros.

ESPECTÁCULOS – O Grupo Despor-
tivo disponibiliza a requisição de bilhe-
tes, sempre com grande procura, para 
a temporada de concertos e ballets da 
Fundação Calouste Gulbenkian. Pro-
porcionámos ainda aos Associados toda 
uma série de espectáculos de teatro a 
preços reduzidos, por força dos acordos 
de parceria que estabelecemos, o que 
tem permitido, anualmente, centenas de 
idas a eventos que, noutras condições, 
não aconteceriam.

VISITAS GUIADAS E CAMINHADAS – 
Continuam a ser actividades com muita 
procura a que o Grupo Desportivo dá 
muita importância. Andámos pelo País 
e pelo estrangeiro a pé, de comboio, de 
barco, de camioneta e de avião, desig-
nadamente:

  Marcha Outonal na Serra da Freita
  Caminho de Santiago
  À descoberta de Aboim
  Trilho de Tresminas
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  Algar do Pena
  Levadas da Madeira
  Museu do Brinquedo e Palácio de 

Monserrate
  Museu Nacional de Arte Antiga
  Museu do Azulejo e Mosteiro da Ma-

dre de Deus
  Coimbra e Lorvão
  Berlengas
  Vila Nova de Cerveira
  Igreja dos Remédios, Palácio de Óbi-

dos e Igreja de S. Francisco de Pau-
la

5.3		 	ACTIVIDADES	SOCIAIS		
E	RECREATIVAS

Quando falamos em Actividades Sociais 
e Recreativas não podemos deixar de 
pensar no relacionamento entre todos os 
Associados, naquele que é, na verdade, 
um grande objectivo do Grupo Desporti-
vo, e que passa por estabelecer todas as 
ligações que conduzam ao desenvolvi-
mento de convívios. Como é óbvio, exis-
te uma infinidade de outros meios que 
apontam igualmente para esse alvo.

Repetimos algumas fórmulas de êxito 
nas soluções recreativas, com boa ade-
são dos Associados, o que nos animou 
a continuar o caminho para o objectivo 
traçado na área recreativa e social.

A oferta permanente que mantemos para 
os nossos Associados – quer se trate de 
Apartamentos, Viagens, Organização de 
Eventos estritamente lúdicos, ou outros – 
cumpre na prática funções sociais e as-
sociativas demasiado importantes para 
não serem aqui devidamente referidas.

RALLY-PAPER – Em 2010, o rally pas-
seou-se pelas Termas de S. Vicente e 
pelo Parque Natural das Serras de Aire 
e Candeeiros. O número de carros ins-

critos em cada um dos rallies ultrapas-
sou a meia centena, pelo que estiveram 
presentes cerca de 400 pessoas. Foi 
brilhante! É de salientar ainda que se 
organizou pela primeira vez um burrito- 
-paper, que, como o nome indica, foi feito 
em cima de um burro, em Assafora, no 
Parque Natural de Sintra-Cascais.

APARTAMENTOS – O Grupo Desportivo 
ofereceu, a preços reduzidos em relação 
ao mercado, apartamentos para férias, 
em diversas localidades do Algarve.

TURISMO RURAL – Apresentámos vá-
rias soluções de Turismo Rural, ofertas 
que foram utilizadas com muito agrado 
pelos Associados.

VIAGENS – Os programas de Viagens 
que propusemos aos nossos Associa-
dos e as várias ofertas permanentes de 
diversos operadores tiveram ampla par-
ticipação pelos Associados, numa prova 
cabal de uma ligação muito estreita, e 
de um grande conhecimento das nos-
sas actividades. Com o devido desta-
que aqui deixamos a nossa proposta de 
2010:

  Fim-de-Semana Branco – 12 a 14 de 
Fevereiro

  Semana Branca – 13 a 20 de Março
  Safari no Quénia – 2 a 11 de Abril
  Fim-de-Semana Branco – 15 a 18 de 

Abril
  Turquia – 18 a 25 de Abril
  Roménia – 24 de Abril a 3 de Maio
  Munique – 13 a 16 de Maio
  Turquemenistão, Usbequistão e Quir-

guistão – 27 de Maio a 9 de Junho
  Especial Viena de Áustria – 3 a 6 de 

Junho
  Grande Circuito Reino Unido – 6 a 13 

de Junho
  Transcantábrico – 19 a 23 de Junho
  A Bela Suíça – 4 a 11 de Junho

  Croácia e Eslovénia – 3 a 10 de Outu-
bro

  Coreia e Japão – 2 a 18 de Outubro

CAMPOS DE FÉRIAS – Os campos e 
as colónias de férias tiveram participa-
ção satisfatória pelos filhos dos nossos 
Associados e colaboradores do Banco 
BPI em geral.

CONVÍVIOS DE REFORMADOS – Os 
convívios com os Reformados constituíram 
a prova viva de que os objectivos do Gru-
po Desportivo vão sendo atingidos e que 
os Associados estão com este projecto.  
É uma função do Grupo Desportivo que 
não podemos deixar de realçar pela sua 
importância moral e social, e igualmente 
pelo número de Associados que envolve. 
Em 2010 não realizámos o Cruzeiro no Me-
diterrâneo, dado que o barco, em cima do 
dia da partida, se avariou sem alternativa.

ANIVERSÁRIO – Estivemos nos fados, 
no Páteo de Alfama, com os Associados 
que nos quiseram acompanhar, e que não 
foram poucos, a comemorar o X Aniversá-
rio do Grupo Desportivo.

FESTA DE NATAL – Organizámos a 
Festa de Natal do Banco BPI, que cons-
tituiu, aliás, como sempre, um excelente 
convívio de Associados e Colaboradores 
do Banco em geral, bem como das suas 
famílias, mercê de um grande esforço de 
meios humanos e logísticos da Direcção. 
Para além das tradicionais festas em Lis-
boa e Porto apoiámos convívios em Évo-
ra, Setúbal, Algarve e nos Açores.

JANTAR DE NATAL – Realizámos o 
tradicional Jantar de Natal, no Casino de 
Espinho, que contou com a presença de 
cerca de três centenas de Associados e 
respectivas famílias. A abrilhantar a festa 
esteve o nosso Orfeão Portuscale.



30
RELATÓRIO E CONTAS

associativo n.º 27    Maio-Julho 2011

FIM DE ANO – Marcámos presença no 
Fim de Ano, quer no Norte, quer no Sul, 
uma vez mais acompanhados por largas 
dezenas de Associados.

CARNAVAL – Brincámos ao Carnaval, 
com sucesso, fórmula que iremos pro- 
curar repetir no futuro.

FERROVIA – Continuámos com as visi-
tas subordinadas ao tema Gastronomia 
Via Ferrovia, de que salientamos a visita 
a Barcelona e a Castelo de Vide.

S. MARTINHO – Realizámos o S. Marti-
nho nas Termas de S. Vicente e em Ne-
grais, com a participação de centenas de 
Associados.

CAFÉ-CONCERTO – O Café-Concerto 
é uma fórmula de sucesso pelo número 
de Associados que atrai, e este ano não 
fugiu à regra.
Mas tantas outras iniciativas seriam ainda 
merecedoras de destaque, não fossem o 
espaço e o tempo curtos para tal.

5.4		 ACTIVIDADES	DESPORTIVAS

No vasto campo que é o da actividade 
desportiva, mantivemos, como sempre o 
fizemos, as mais variadas iniciativas, pro-
curando igualmente inovar.
É sabido que esta área do Grupo Des-
portivo mobiliza e movimenta um número 
enorme de Associados, pelo que habitual-
mente estas iniciativas são patrocinadas 
e organizadas tendo em conta as prefe-
rências manifestadas.
Não queremos, contudo, deixar de dar 
conta dos sucessos de cada modalidade 
que comprovam exactamente a enorme 
vitalidade do Grupo Desportivo.

ANDEBOL – Concluímos a época de 
2009/2010 no Campeonato da 1.ª Divisão 

do Inatel, após uma boa prestação, num 
honroso 9.º lugar.

ATLETISMO – Participámos em várias 
provas, de que realçamos: a Maratona de 
Lisboa de 2010, a 7.ª Maratona do Por-
to, a 20.ª Meia-Maratona Internacional de 
Lisboa, a 20.ª Meia-Maratona da Póvoa 
de Varzim, a 22.ª Meia-Maratona de Ovar, 
a Minimaratona e Meia-Maratona da Pon-
te Vasco da Gama, o XVI Grande Prémio 
Fim da Europa, a Corrida do Tejo (Algés/ 
/Oeiras), a XXI Meia-Maratona Internacio-
nal de Setúbal, a XXXVI Meia-Maratona 
Internacional da Nazaré, a Corrida de 
Atletismo das Lezírias, a Meia-Maratona 
Manuela Machado em Viana do Castelo, 
a Corrida do Dia do Pai no Porto, a Cor-
rida da Mulher no Porto, a Corrida pelo 
Ambiente no Porto, a 53.ª Volta a Para-
nhos, as Corridas de S. Silvestre de Gaia, 
do Porto, de Ermesinde e de Vila Real, 
diversas provas de Corta-Mato e em Pista 
organizadas pelo Inatel e pela Federação 
Portuguesa de Atletismo. Da participação 
nos campeonatos oficiais de atletismo 
(FPA) ressaltam-se os títulos obtidos na 
classe de Masters em provas de Pista Co-
berta – Campeão Nacional Individual em 
400m e vice-campeão Nacional Individual 
em 200m – e ao Ar Livre - vice-campeão 
nacional individual em 400m e medalha 
de bronze em 200m, e no Inatel vice-cam-
peão nacional individual nos 400m e me-
dalha de bronze em 100m e em 200m.

BASQUETEBOL – Jogámos no Campeo-
nato do Inatel da 1.ª Divisão, onde obtive-
mos o 3.º lugar. Em femininos participámos 
pela 2.ª vez no mesmo campeonato e ficá-
mos em 5.º lugar. O basquetebol regressou 
ao Porto, tendo sido inscrita uma equipa 
para participar no Campeonato do Inatel.

BOWLING – Jogou-se a 9.ª Liga de Bo-
wling em Lisboa, o VI Open do Porto, a 

Liga de Empresas, promovemos o Tor-
neio Surpresa e de Pares, a Liga Pais e 
Filhos, e participámos no Interbancário, 
bem como no torneio da Federação e 
ainda em diversas competições com ex-
celentes resultados.

CICLOTURISMO/BTT – Atentos à gene-
ralidade das manifestações da modalida-
de, participámos em vários eventos, no-
meadamente no XI Convívio Cicloturista 
do Lumiar, no Passeio de BTT Porto Anti-
go, no Passeio Rural de Vila do Conde, no 
Passeio e Corrida em estrada em Fafe, na 
4.ª Grande Maratona Cidade da Póvoa de 
Varzim, no Raid da Lama de Vila do Con-
de, na prova de ciclismo de estrada Taça 
de Portugal Masters, na etapa realizada 
na Póvoa de Varzim e no campeonato 
de BTT do Concelho de Vila do Conde, 
e ainda no do Concelho da Maia. Castelo 
de Vide, Sagres, Santarém, Ponte de Sor, 
Setúbal, Vila Velha de Ródão, Entronca-
mento e Óbidos foram alguns dos locais 
onde estivemos representados.

DANÇAS DE SALÃO – Continuámos 
com as aulas de aprendizagem e de ma-
nutenção… e quem sabe se não teremos 
campeões, a curto prazo?

DEFESA PESSOAL – Patrocinámos al-
guns workshops de Defesa Pessoal bem 
como um curso de Artes Marciais.

DESPORTOS NA NEVE – Lançámos 
com sucesso as actividades de Esqui e 
Snowboard com 3 visitas a estâncias na 
Europa.

DESPORTOS RADICAIS – Continua a 
ser uma modalidade vasta, com imensas 
vertentes, em franco desenvolvimento.

DUATLO/TRIATLO – Abertos à prática 
em diferentes modalidades, procurámos 
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dinamizar o aparecimento de novos pra-
ticantes, registando-se a participação no 
Triatlo da Póvoa de Varzim, no Duatlo de 
Matosinhos, no Triatlo de Aveiro e no Tria-
tlo Internacional de Vila Nova de Gaia.

FUTEBOL DE 7 – Participámos, com os 
filhos dos Associados, no 27.º Torneio 
Patricius, que ganhámos pela segunda 
vez.

FUTSAL – Participámos no Interban-
cário de Futsal, tendo sido campeões 
nacionais, e no Interbancário de Vete-
ranos. No Campeonato Distrital da 1.ª 
Divisão de Futsal do Porto alcançámos 
um honroso 10.º lugar. Organizámos o 
X Torneio de Futsal da Zona Sul, com 10 
equipas, em que mais uma vez o ven-
cedor foi a equipa LX1. Organizámos 
igualmente o VIII Torneio Regional de 
Futsal da Zona Norte, com 11 equipas, 
cujo 1.º lugar foi conquistado pela equi-
pa Real Saragosta FC.

GINÁSTICA – Salienta-se a classe de 
Ginástica Feminina que decorre no Colé-
gio D. Duarte, no Porto. Os homens têm 
também direito a um espaço para si.

GOLFE – A nossa oferta neste desporto 
por todo o País abrange dezenas de cam-
pos parceiros, e continuámos a patrocinar 
“clínicas” de aprendizagem.

HIPISMO – Continuamos com a Escola 
de Equitação da Sociedade Hípica Portu-
guesa, com os Centros Hípicos da Belou-
ra e de Serzedo, que garantem condições 
especiais aos nossos Associados.

JOGOS DE SALÃO – Organizámos o VII 
Torneio Interno de Jogos de Salão (bilhar, 
matraquilhos e sueca), que contou com a 
presença de inúmeros Associados.

KARTING – Patrocinámos a presença 
de diversos Associados em provas inter-
nas, também nas 24 horas da Batalha, 
nas 500 milhas Euroindy e ainda no In-
terbancário.

MERGULHO – Participámos em diversos 
mergulhos promovidos pela Escola de 
Mergulho de Lisboa e pela Submersos – 
Escola de Mergulho, localizada no Porto.

MOTOCICLISMO – Realizámos diversos 
passeios de mota.

NATAÇÃO – Continuámos a promover 
a formação de várias classes de apren-
dizagem, também de aperfeiçoamento e 
manutenção, para Associados e filhos, e 
celebrámos ainda várias parcerias com 
condições especiais.

PADEL – Continuámos a propor esta ini-
ciativa, que registou um sucesso extraor-
dinário, aos Sócios.

PESCA – Participámos, como habitual-
mente, nos Interbancários de Rio e Mar, 
no Norte, no Centro e no Sul, com re-
sultados muito bons. Fomos Campeões 
Nacionais de Rio. Participámos ainda no 
Grande Prémio Cidade de Beja, no Con-
curso Peixe de Prata da CGD, na barra-
gem do Maranhão, e no Concurso Sargo 
de Prata do Clube BCP. Organizámos in-
ternamente, além dos habituais torneios, 
no Norte e no Sul, o nosso Encontro Na-
cional de Pesca Desportiva. Continuá-
mos na Federação de Pesca Desportiva 
de Alto Mar e obtivemos classificações 
bastante honrosas.

REMO E VELA – Mantivemos os acor-
dos de formação e realizamos passeios à 
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vela. Aumentámos a nossa oferta com o 
estabelecimento de novas parcerias.

SNOOKER – Organizámos, tanto no 
Norte como no Sul, os habituais torneios 
internos.

SQUASH – Participámos nos torneios 
promovidos pelos sindicatos.

TÉNIS DE MESA – Participámos indivi-
dual e colectivamente no Campeonato 
do Inatel, e organizámos ainda os habi-
tuais torneios internos.

TÉNIS DE CAMPO – Organizámos os ha-
bituais torneios internos, o Open das La-
ranjas e o Open da Flor de Laranjeira, com 
notável sucesso, um êxito de organização. 
Também participámos no Interbancário, fo-
mos campeões no feminino e registámos 
uma excelente participação em veteranos. 
Organizámos também no Porto um torneio 
interno com grande êxito.

TIRO AOS PRATOS – Como habitual-
mente participámos no Interbancário e 
fomos Campeões Nacionais, no Prato de 
Ouro do Grupo Desportivo do BES e na 
Espingarda de Prata do Clube BCP, para 

além de termos organizado o nosso ha-
bitual torneio interno.

TIRO DE PRECISÃO – Mantivemos 
uma escola de tiro a funcionar no Com-
plexo do Jamor, e participámos nas pro-
vas do Inatel.

TODO-O-TERRENO – Apoiámos, como 
de costume, a participação de Associa-
dos em diversas manifestações da mo-
dalidade.

XADREZ – Participámos também no V 
Torneio de Xadrez do Clube BCP.

6. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

6.1	 ANÁLISE	ECONÓMICA
A continuidade da política de controlo dos custos permitiu que o Grupo Desportivo 
apurasse neste exercício um resultado de 1792,48 euros.

6.1.1 Proveitos e Ganhos
Os proveitos do Grupo Desportivo ascenderam a 912 175 euros, registando um de-
créscimo global líquido na ordem dos 0,66% em relação a 2009, como se evidencia 
no quadro seguinte:

PROVEITOS   2010 2009 VARIAÇÃO % 
    
Subsídio de Funcionamento   200 000 200 000 —
Subsídio p/ Viaturas   26 000 26 000 —
Festa de Natal   175 000 175 000 —
Quotização   187 457 187 437  0,06
Vendas e Prestações de Serviços   147 072 179 490 –18,06
Associativo   5 450 8 130 –32,97
Outros Proveitos   171 196 142 145  20,44
TOTAL DOS PROVEITOS   912 175 918 202 –0,66

(em euros)
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As variações apresentadas pelas rubricas Outros Proveitos e Vendas e Prestações de 
Serviços têm que ver fundamentalmente com reclassificações na contabilização dos 
proveitos suportados pelo Grupo Desportivo.

As receitas provenientes do Associativo derivam de publicidade angariada, que em 
2010 apresentou um decréscimo de 33% quando comparado com 2009.

Os Proveitos Totais apresentam um ligeiro decréscimo.

6.1.2 Custos e Perdas
Verificou-se uma diminuição de 0,72% nos custos relativamente ao ano anterior.  
A sua evolução sintetiza-se no quadro seguinte:

As variações apresentadas pelas rubricas Fornecimentos e Serviços Externos e Ou-
tros Custos têm que ver fundamentalmente com reclassificações na contabilização dos 
custos suportados pelo Grupo Desportivo.

CUSTOS 2010 2009 VARIAÇÃO %
    
Custo das Mercadorias Vendidas 93 221 118 203 –21,13
Associativo 51 861 52 637 –1,47
Festa de Natal 176 450 178 204 –0,98
Fornecimentos e Serviços Externos 310 724 410 270 –24,26
Custos c/o Pessoal 112 236 108 084  3,84
Amortizações e Ajustamentos 14 227 14 198  0,20
Outros Custos 151 664 35 374 328,74
TOTAL DE CUSTOS 910 383 916 970 –0,72

(em euros)

6.2	 ANÁLISE	FINANCEIRA

A estrutura do Balanço reflecte uma significativa autonomia financeira de 36,4% 
(38,7% em 2009), bem como uma significativa solvabilidade global 57,2% (Capitais 
Próprios/Passivo) de (63,2,0% em 2009). No entanto, esta avaliação positiva não 
pode ser dissociada do contexto das fontes de financiamento do Grupo Desportivo, 
fundamentalmente o financiamento de funcionamento concedido pelo Exmo. Con-
selho de Administração do Banco BPI e a quotização dos Associados. Paralela-
mente, a racionalização dos custos de estrutura e o aumento da produtividade dos 
meios disponíveis deverão continuar a constituir preocupações permanentes.
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Nos termos da competência estatutária, 
a Direcção Nacional do Grupo Desporti-
vo e Cultural dos Empregados do Banco 
BPI vem propor à Assembleia Geral:

  Que sejam aprovados o Relatório da 
Actividade e as Contas referentes ao 
Exercício de 2010;

  Que o Resultado Líquido apurado no 
exercício, no montante de 1792,48 
euros, seja transferido para a rubrica 
de Resultados Transitados.

8. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

A Direcção Nacional do Grupo Desporti-
vo deseja agradecer:

  Ao Exmo. Conselho de Administra-
ção do Banco BPI pela confiança que 
sempre nos dispensou e pelo apoio fi-
nanceiro que permitiu a concretização 
dos objectivos traçados para 2010.

  Aos Órgãos Sociais do Grupo Des-
portivo e a todos os Colaboradores 
que, com o seu esforço e dedicação, 
nos permitiram alcançar as metas 
traçadas para 2010.

  Aos Parceiros que ajudaram ao cum-
primento das propostas da Direcção 

e porventura a suavizar o dia-a-dia 
dos nossos Associados.

  Aos Associados, que, através de vá-
rios contactos – e-mail, telefone ou 
carta –, enviaram felicitações por to-
das as iniciativas e sugestões à Di-
recção do Grupo Desportivo.

9. AGRADECIMENTOS

Procurámos, sem sermos demasiado 
minuciosos, ressaltar aquilo que enten-
demos ser o melhor do Grupo Desporti-
vo. Demos amplo relevo às actividades 
desportivas, por serem aquelas que 
contemplam o maior número de partici-
pantes. 

Mais uma vez o nosso muito obrigado a 
todos o que contribuíram para o desen-
volvimento do nosso Grupo Desportivo.

Porto, 26 de Março de 2011

A Direcção Nacional
João Eduardo de Chalupa Sampaio
João Pedro Nascimento Lopes
Jorge Henriques de Almeida
José Manuel Pereira Caldas
Rui Alberto Sousa Simplício
Rui Carlos Gomes Duque
Victor Manuel Alves Camisão

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crise económica que o País atravessa 
vai necessariamente influenciar a activida-
de do Grupo Desportivo e dos seus Asso-
ciados. Ciente das dificuldades existentes, 
a Direcção Nacional do Grupo Desportivo 
fez inscrever no Plano de Actividades para 
2011 importantes medidas que considerou 
adequadas para ajudar a reduzir os impac-
tos da crise juntos dos seus Associados.

Se em 2010 dizíamos e afirmávamos: 
«O ano de 2010 iniciou-se com perspec-
tivas pouco positivas e com grandes in-
certezas quanto ao futuro. Todavia, que-
remos acreditar que com a mobilização 
de todos, iremos ser capazes de vencer 
mais uma batalha que a crise económica 
e financeira nos obriga a travar.» Hoje 
a situação do País deteriorou-se tanto, 

que é fundamental – para a implemen-
tação e a consolidação de todas as ac-
ções previstas no Orçamento e Plano de 
Actividades para 2011 – que todos nos 
convençamos – Órgãos Sociais, Asso-
ciados e Parceiros – que é necessário 
que lutemos juntos e solidariamente para 
enfrentar as consequências da crise que 
atormenta Portugal.

7. PERSPECTIVAS
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1. BALANÇO – BALANÇOS	EM	31	DE	DEzEMBRO	DE	2010	E	DE	2009

II. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

  Notas 2010 2009 
   
ACTIVO

ACTIVO NÃO CORRENTE:    
 Activos fixos tangiveis 3.2 e 5 23 068 31 494
 Activos intangíveis 6  - -
      Total do activo não corrente  23 068 31 494

ACTIVO CORRENTE:    
 Inventários 9 e 15 5 486 4 845
 Clientes 15  11 237 9 601
 Estado e outros entes publicos  23 314 25 695
 Outras contas a receber 15  518 746 453 169
 Diferimentos  1 460 1 010
 Caixa e depósitos bancários 18  80 299 92 991
      Total do activo corrente  640 542 587 310

      TOTAL DO ACTIVO  663 609 618 805

     
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO    

CAPITAL PRÓPRIO:    
 Fundo Social  23 096 23 096
 Outras reservas  12 969 12 969
 Resultados transitados  203 594 202 362
   239 659 238 426
 Resultado líquido do período  1 792 1 233
   241 451 239 659
      Total do capital próprio 2  241 451 239 659

PASSIVO:    
  
 PASSIVO CORRENTE:    
 Fornecedores 15  187 961 164 803
 Estado e outros entes públicos  2 434 7 122
 Outras contas a pagar 15  231 763 207 222
      Total do passivo corrente  422 158 379 146
      Total do passivo  422 158 379 146

 TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO  663 609 618 805

(em euros)

Este balanço faz parte integrante do anexo

O Tesoureiro    A Direcção
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2. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 
 DOS	EXERCÍCOS	FINDOS	EM	31	DE	DEzEMBRO	DE	2010	E	DE	2009

RENDIMENTOS E GASTOS Notas 2010 2009 
   
Vendas e serviços prestados 10  147 072  179 490 
Subsídios à exploração 12  401 000  401 000 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 9  (93 221) (118 203)
Fornecimentos e serviços externos  (539 035) (641 111)
Gastos com o pessoal 16  (112 236) (108 084)
Provisões (aumentos / reduções)  –  (1 009)
Outros rendimentos e ganhos 18  364 053  329 132 
Outros gastos e perdas 18  (151 396) (30 369)
 Resultado antes de depreciações gastos de financiamento e impostos  16 238  10 846 
    
Gastos / reversões de depreciação e de amortização 3.2 (14 227) (14 198)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) –  – 
 Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  2 011  (3 351)
    
Juros e rendimentos similares obtidos  49  8 581 
Juros e gastos similares suportados  (268) (3 997)
 Resultado antes de impostos  1 792  1 233 
   
 Imposto sobre o rendimento do período 14  –  – 
 Resultado líquido do período  1 792  1 233 

(em euros)

Esta demonstração dos resultados faz parte integrante do anexo

O Tesoureiro    A Direcção
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NOTA	1:
IDENTIFICAÇÃO	DA	ENTIDADE
Designação da entidade: Grupo Desportivo e Cultural 
dos Empregados do Banco BPI
Sede: Rua do Bonjardim, 179-3. –º 4000-124 PORTO
NIPC: 505 065 681
Endereço electrónico: grupo.desportivo.norte@bancobpi.pt; 
grupo.desportivo.sul@bancobpi.pt
Página na Internet: www.gdbpi.pt
Natureza da actividade: Na sua actuação o Grupo Desportivo e Cultural dos Empre-
gados do BBPI pró¬cura desenvolver, dentro do orçamento aprovado em Assembleia 
Geral de Associados, actividades desportivas, culturais e sociais e recreativas que se 
pretende vão ao encontro dos desejos dos Associados e ainda de lhes proporcionar 
vantagens através da celebração de acordos com parceiros.

NOTA	2:	REFERENCIAL	CONTABILÍSTICO	DA	PREPARAÇÃO	
DAS	DEMONSTRAÇÕES	FINANCEIRAS

2.1	As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a 
NCRF-PE prevista pelo SNC, aprovado pelo DL n.º 158/2009, de 13 de Julho.

2.2 No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.
As quantias relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2009 incluídas nas pre-
sentes demonstrações financeiras para efeitos comparativos estão apresentadas em 
conformidade com o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas 
emitidos no âmbito da implementação do Sistema de Normalização Contabilística, de 
forma que sejam comparáveis com o exercício de 2010.

2.3 Adopção pela primeira vez da NCRF - PE - divulgação transitória:

2.3.1	Até 31 de Dezembro de 2009 o Grupo Desportivo elaborou, aprovou e publicou 
demonstrações financeiras de acordo com os PCGA anteriores previstos no POC, 
aplicáveis à generalidade das empresas adoptadas em função das necessidades de 
relato financeiro do Grupo Desportivo. O balanço e a demonstração dos resultados 
por naturezas relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2009, apresentados 
para efeitos comparativos, foram ajustados de forma a estarem de acordo com as 
NCRF. As demonstrações financeiras são apresentadas em euros.

2.3.2 Os efeitos no balanço em 1 de Janeiro de 2009 das demonstrações financeiras 
preparadas de acordo com o POC para as demonstrações financeiras reexpressas 
em conformidade com o SNC em vigor em 1 de Janeiro de 2010 são apresentados 
no quadro seguinte:

3. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 (montantes expressos em euros)
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a) Reconciliação do capital próprio em 1-01-2009 e 31-12-2009

O saldo da conta Resultados Transitados refere-se essencialmente a regulariza-
ções de saldos provenientes do processo de fusão do Grupo Desportivo do ex-BFB 
que foi incorporado no Banco BPI, de acordo com decisão da Direcção Nacional do 
Grupo Desportivo.

   RESERVAS  RESULTADO
RECONCILIAÇÃO FUNDO FUNDO RESULTADOS LÍQUIDO
DO FUNDO SOCIAL SOCIAL SOCIAL TRANSITADOS DO PERÍODO TOTAL
     

Saldo em 1 de Janeiro de 2009 23 096 12 969 202 362 — 238 426

Outras variações — — — 1 233 1 233

Saldo	em	31	de	Dezembro	2009-SNC	 23	096	 12	969	 202	362	 1	233	 239	660

     AJUSTAMENTOS E
    POC RECLASSIFICAÇÕES SNC
     

Activo não Corrente   

 Activos fixos tangíveis 20 257,63 — 20 257,63

 Activos intangíveis   

  Total do Activo não Corrente 20 257,63 — 20 257,63

Activo Corrente   

 Inventários 2 533,38 — 2 533,38

 Clientes 13 667,25 — 13 667,25

 Estado e outros entes públicos 13 771,61 — 13 771,61

 Outras contas a receber 572 476,63 — 572 476,63

 Diferimentos 447,63 — 447,63

 Caixa e depósitos bancários 73 970,82 — 73 970,82

  Total do Activo Corrente 676 867,32 — 676 867,32

   Total do Activo 697 124,95 — 697 124,95

Fundo Social   

 Fundo Social 23 095,56 — 23 095,56

 Outras reservas 12 968,75 — 12 968,75

 Resultados transitados 202 361,89 — 202 361,89

 Total do Fundo Social 238 426,20 — 238 426,20

Passivo   

 Passivo Corrente   

 Fornecedores 117 530,23 — 117 530,23

 Estado e outros entes públicos 2 810,91 — 2 810,91

 Outras contas a pagar 325 293,00 — 325 293,00

 Diferimentos 13 064,61 — 13 064,61

  Total do Passivo Corrente 458 698,75 — 458 698,75

   Total do Fundo Social e do Passivo 697 124,95 — 697 124,95

(em euros)
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NOTA	3:
PRINCIPAIS	POLÍTICAS	CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações 
financeiras anexas são as seguintes:

3.1	Bases de apresentação
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continui-
dade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos do Grupo Desporti-
vo, de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro.

De acordo com os Estatutos, os resultados transitados e o resultado líquido gerados 
em cada exercício não estão disponíveis para serem distribuídos.

Reconciliação do resultado líquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009:

O efeito na demonstração dos resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 
2009 é detalhado como se segue:

RENDIMENTOS E GASTOS POC REEXPRESSÃO SNC
     
Vendas e serviços prestados 179 489,79  — 179 489,79 
Subsídios à exploração 401 000,00  — 401 000,00 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (118 203,16) — (118 203,16)
Fornecimentos e serviços externos (641 111,41) — (641 111,41)
Gastos com pessoal (108 083,50) — (108 083,50)
Provisões (aumentos/reduções) (1 008,69) — (1 008,69)
Outros rendimentos e ganhos 315 904,56  — 315 904,56 
Outros gastos e perdas (31 253,62) — (31 253,62)
  Resultado antes das depreciações,  

gastos de financiamento e impostos (3 266,03) — (3 266,03)
Gastos/reversões de depreciação e amortização (14 197,55) — (14 197,55)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) — — —
  Resultado operacional  

(antes de gastos de financiamento e impostos) (17 463,58) — (17 463,58)
Juros e rendimentos similares obtidos 21 808,15  — 21 808,15 
Juros e gastos similares suportados (3 112,07) — (3 112,07)
  Resultado antes de impostos 1 232,50  — 1 232,50 
Imposto sobre o rendimento do período — — —
  Resultado líquido do período 1 232,50  — 1 232,50 

De acordo com o anterior referencial contabilístico 1 232,50

Ajustamentos no exercício –

De acordo com a NCRF-PE 1 232,50

(em euros)
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3.2	Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis adquiridos até 01-01-2009 (data da transição para NCRF) 
encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido de depreciações acumula-
das de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até àquela data.
Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo.
As depreciações são calculadas, após o momento em que os bens se encontrem em 
condições de serem utilizados, de acordo com o método das quotas constantes, às 
taxas máximas previstas nos DR n.º 2/90 e n.º 25/2009.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida 
útil estimada:

As vidas úteis e o método de amortização dos vários bens são revistos anualmente.
As despesas de manutenção e reparação que não aumentam a vida útil dos mesmos 
são registadas como gastos no período em que são incorridas.

3.3 Imparidade de activos fixos tangíveis e intangíveis

Em cada data de relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos ac-
tivos fixos tangíveis e intangíveis do Grupo Desportivo com vista a determinar se 
existe algum indicador de que possam estar em imparidade. Se existir algum indica-
dor, é estimada a quantia recuperável dos respectivos activos a fim de determinar a 
extensão da perda por imparidade, se for o caso.

3.4	 Inventários

As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo de aquisição. O custo de aquisi-
ção inclui as despesas incorridas até à entrada no armazém.

3.5 Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores e a terceiros são registadas pelo seu valor nominal. Não 
existem dívidas expressas em moeda estrangeira.

DESCRIÇÃO ANOS

Edifícios e outras construções 10

Equipamento básico 7 a 8

Equipamento de transporte 4

Equipamento administrativo 3 a 8

Outros activos fixos tangíveis 5
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3.6	Provisões

São reconhecidas provisões apenas quando o Grupo Desportivo tem uma obrigação 
presente resultante de um acontecimento passado, e seja provável que para a liqui-
dação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos, e o montante da obrigação 
possa ser razoavelmente estimado.

NOTA	4:
POLÍTICAS	CONTABILÍSTICAS,	ALTERAÇÕES	NAS	ESTIMATIVAS	CONTABI-
LÍSTICAS	E	ERROS

Relativamente ao período anterior não foram detectados erros, e os valores foram 
reexpressos de forma a garantir a comparabilidade.

NOTA	5:	ACTIVOS	FIXOS	TANGÍVEIS

5.1	Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, com 
inclusão do IVA não dedutível.

5.2 As amortizações foram calculadas pelo método das quotas constantes, às taxas 
máximas legalmente fixadas pelos Decretos Regulamentares n.º 2/90, de 12 de Ja-
neiro, e n.º 25/2009, de 14 de Setembro, em função da data de aquisição.

5.3 As vidas úteis foram determinadas em função da vida útil esperada.
A quantia escriturada bruta e as depreciações acumuladas foram desenvolvidas de 
acordo com o quadro seguinte:

    REVALO-  TRANSFE-
DESCRIÇÃO 31-12-2009 ADIÇÕES RIZAÇÕES ABATES RêNCIAS 31-12-2010

Terrenos e recursos naturais — — — — — —

Edifícios e outras construções 11 671 — — — — 11 671

Equipamento básico 35 901 3 294 — — — 39 195

Equipamento de transporte 22 500 — — — — 22 500

Equipamento administrativo 59 647 1 807 — — — 61 454

Equipamentos biológicos — — — — — —

Outros activos tangíveis 47 619 699 — — — 48 318

Activo tangível bruto 177 338 5 800 — — — 183 138

Depreciações acumuladas 145 844 14 227 — — — 160 070

Perdas por imparidade — — — — — —

Depreciação acumulada 145 844 14 227 — — — 160 070

Activo tangível líquido 31 494 — — — — 23 067

(em euros)
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NOTA	6:
ACTIVOS	INTANGÍVEIS

Os activos intangíveis referiam-se essencialmente a despesas de instalação que, por 
não satisfazerem a condição de activo, foram desreconhecidos.

NOTA	7:
LOCAÇÕES

O imobilizado adquirido em locação financeira está reconhecido como activo fixo 
tangível previsto no § 8 da NCRF-PE.

Os activos adquiridos em locação financeira apresentam os seguintes valores:

NOTA	8:
CUSTOS	DOS	EMPRÉSTIMOS	OBTIDOS

O Grupo Desportivo não tem empréstimos obtidos em curso.

NOTA	9:	
INVENTÁRIOS

As existências são valorizadas ao custo de aquisição, o qual inclui as despesas in-
corridas até à entrada em armazém.
O Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas no exercício foi de-
terminado como segue:

Valor de aquisição 22 500
Depreciações acumuladas 16 875
Valor escriturado líquido 5 625

                                                                                                                                                                                     MERCADORIAS

RUBRICAS 31-12-2010 31-12-2009 
    
Existências iniciais 4 844,68 2 533,38
Compras 93 862,10 120 514,46
Regularização de existências — —
Existências finais 5 485,70 4 844,68
Custos no exercício 93 221,08 118 203,16
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NOTA	10:
RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

O Grupo Desportivo regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio 
da especialização dos exercícios, pelo qual as receitas e as despesas são reconhe-
cidas à medida em que são geradas, independentemente do momento em que são 
recebidas ou pagas.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e 
despesas geradas são registadas nas rubricas de acréscimos e diferimentos.
Os resultados são reconhecidos quando realizados, independentemente da data em 
que ocorra o recebimento ou pagamento.

A quantia de cada categoria de rédito reconhecida durante o período é detalhada 
como segue:

NOTA	12:
SUBSÍDIOS

Os subsídios recebidos de terceiros, para comparticipar as despesas de exploração, 
são registados como proveitos do exercício a que respeitam na rubrica da demons-
tração dos resultados Proveitos de Exploração.

O subsídio concedido pelo Exmo. Conselho de Administração para o exercício de 
2010 tem a seguinte decomposição:

PROVEITOS 2010 2009 VARIAÇÕES % 
  
Subsídio de funcionamento 200 000 200 000 —
Subsídio p/ viaturas 26 000 26 000 —
Festa de Natal 175 000 175 000 —
Quotizações 187 457 187 357 0,06
Vendas e Prestações de Serviços 147 073 179 490 –18,06
Associativo 5 450 8 130 –33,00
Outros proveitos 171 145 142 145 20,40

Para a actividade normal do Grupo 200 000,00 euros

Para a Festa de Natal 175 000,00 euros

Para viaturas 26 000,00 euros
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NOTA	14:
IMPOSTO	SOBRE	O	RENDIMENTO

Relativamente ao cálculo da estimativa do imposto sobre o rendimento do exercício, 
é apurado de acordo com a matéria colectável estimada tendo em conta os rendi-
mentos comerciais sujeitos – Bar e revista Associativo.

NOTA	15:
INSTRUMENTOS	FINANCEIROS

Fornecedores e outras contas a receber e a pagar:

NOTA	16:
BENEFÍCIOS	DOS	EMPREGADOS

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem ordenados, subsídios de fé-
rias e de Natal.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como 
gastos do período em que os serviços são prestados por contrapartida de um passivo 
que se extingue com o pagamento respectivo.

Durante o exercício de 2010 o Grupo Desportivo teve ao seu serviço, em média, 10 
colaboradores, de acordo com a seguinte distribuição:

   31-12-2010   31-12-2009
  ACTIVOS   ACTIVOS
  FINANCEIROS PERDAS POR  FINANCEIROS PERDAS POR
  MENSURADOS IMPARIDADE  MENSURADOS IMPARIDADE
DESCRIÇÃO AO CUSTO ACUMULADAS TOTAL AO CUSTO ACUMULADAS TOTAL
     

 Clientes 11 237 — 11 237 9 601 — 9 601

 Contas a receber 518 746 — 518 746 453 169 — 453 169

 Total do activo 529 983 — 529 983 462 770 — 462 770

 Fornecedores 187 961 — 187 961 164 803 — 164 803

 Outras contas a pagar 231 763 — 231 763 202 722 — 202 722

 Total do passivo 419 724 — 419 724 367 525 — 367 525

 Total líquido 110 259 — 110 259 95 245 — 95 245

(em euros)

DIRECÇÃO COLABORADOES

DRN 2
DRS 8
TOTAL 10
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Na DRN um dos colaboradores pertence ao quadro de pessoal do Banco BPI, e outro 
pertence ao quadro de pessoal do Grupo Desportivo.

Na DRS dois dos funcionários encontram-se com contrato de trabalho a termo certo.

NOTA	18:
OUTRAS	INFORMAÇÕES

18.1	Fluxos de caixa

Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 a rubrica Caixa e Depósitos Bancários apre-
sentava a seguinte decomposição:

18.2	As receitas provenientes de quotas dos Associados atingiram no exercício de 
2010 valor de 187 457 euros.

18.3 Iniciou-se no ano de 2004 a publicação da revista Associativo. Os custos ineren-
tes à sua publicação, em 2010, rondaram os 51 861 euros (menos 776 euros do que 
em 2009). Destes foram recuperados, via publicidade, 5450 euros (menos 2680 euros 
do que em 2009), pelo que o custo efectivo da revista se situou nos 46 411 euros (mais 
1904 euros do que em 2009).

18.4	A Festa de Natal importou em 176 450 euros, sendo que a diferença para o sub-
sídio concedido pelo Banco BPI, no valor de 175 000 euros, foi suportada pelo Grupo 
Desportivo.

18.5 Os membros dos Órgãos Sociais não são remunerados.

Porto, 26 de Março de 2011

O Tesoureiro       A Direcção

 31.12.2010 31.12.2009

Numerário 404 146

Depósitos bancários   

Depósitos à Ordem 79 895 92 845

Depósitos a Prazo — —

 80 299  92 991 

 80 299  92 991 
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Senhores Associados

1.  Nos termos do art. 32.º dos Esta-
tutos, vimos apresentar o nosso 
parecer sobre a prestação de con-
tas da Direcção Nacional do Grupo 
Desportivo e Cultural dos Emprega-
dos do Banco BPI relativamente ao 
exercício de 2010, as quais com-
preendem um Relatório de Gestão 
e o Balanço Consolidado com um 
total de 663 609 euros e capitais 
próprios de 241 451 euros.

2.  No decurso da nossa actuação pro-
cedemos às verificações possíveis e 
obtivemos os esclarecimentos e as 
informações solicitadas à Direcção 
Nacional.

3.  Apreciação do Relatório e Contas 
apresentado pela Direcção Nacional: 
 
O Balanço Consolidado, a Demons-
tração de Resultados e os cor-
respondentes Anexos, da respon-
sabilidade da Direcção Nacional, 
permitem uma adequada compreen-
são da situação patrimonial do Gru-
po Desportivo e dos seus resultados. 

PARECER DO CONSELHO FISCAL

As políticas contabilísticas e os 
critérios valorimétricos adoptados 
mostram-se adequados.

 
  O Relatório de Gestão é suficiente-

mente esclarecedor da evolução da 
actividade e da situação do Grupo 
Desportivo, salientando os aspectos 
mais significativos.

4.  Face ao que antecede somos de 
parecer que a Assembleia Geral do 
Grupo Desportivo e Cultural dos Em-
pregados do Banco BPI deve apro-
var:

  O Relatório de Gestão e as Contas 
do exercício de 2010;

  A Proposta de Aplicação de Resulta-
dos apresentada pela Direcção Na-
cional.

O Conselho Fiscal
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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.

Viagens passadas

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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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 

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 

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.

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

Usbequistão
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viagem; garrafa de água (1,5l) por 

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.

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.

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 

tura original, síntese de elementos in-
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 Im-
pério Árabe. O conquistador turco Ta-
merlão invade a região no século XIV. 
Durante os séculos XVIII e XIX, o Us-
bequistão fica dividido entre os cana-
tos (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 desfiladeiro 

de Maaboedal para o idílico 

hardangerfjord. curta travessia de 

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 autocarro pela bela 

paisagem panorâmica ao longo do 

fiorde de sogn até sogndal. Descida 

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 a cidade de Voss. Descida do vale 

Naeroy, passando o incrível desfiladeiro 

stalheim para o vilarejo de Flaam, na 
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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 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 

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.

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 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
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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 fa-
bulosas paisagens das Terras Altas da 
Escócia (Wester Ross, The Falls of Mea- 
sach, as Kilt Rocks, a zona montanho-
sa das Trossachs, Culloden), com visita 
incluída a vários dos seus famosos cas-
telos (Cawdor, Eillen Donan, Urquhart, 
Stirling), testemunhos da história es-
cocesa. Prove a bebida favorita numa 
típica destilaria de whisky (Dalwhin-
nie), conheça os incríveis jardins sub-
tropicais (Inverewe Gardens), algumas 
das mais pitorescas cidades, tais como 
Inverness, Fort William e ilha de Skye. 
Visite a capital histórica, Edimburgo, 
e os principais monumentos (interior 

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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do castelo e do Palácio de Holyrood); 
descubra outras zonas desta cidade 
e experimente um dos típicos pubs, e 
para finalizar conheça a segunda cida-
de desta região, Glasgow, com visita 
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.

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 

industrial. regresso a Glasgow. Jantar 

e alojamento.

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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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.

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. 

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, etc. 

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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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.

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 

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 

partida para roma. chegada. Jantar e 

alojamento.

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 
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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



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. 

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 

Taxa de inscrição: 36 euros

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

Valor sujeito a alteração 
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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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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. 

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

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 to-
das as cidades. Porquê? 
Caótica, barulhenta e poluída, não tem a 
imponência aristocrática de Paris; a be-
leza, a cor e a história de Roma, ou a 
geografia, o clima tropical e o ritmo des-
contraído do Rio de Janeiro. Também 
não tem grandes monumentos, nem edi-

fícios seculares e não é propriamente 
acolhedora.
No entanto, seduz e vicia os nossos 
passos, 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 rapidez com que tudo se passa, o tur-
bilhão de gente, a sensação de poder, de 
potência, 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

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. 

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.
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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 

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; refeições conforme 
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CAMpOS DE FÉRIAS

Localização: Emergindo no oceano Atlântico, 
os arquipélagos dos Açores e da Madeira são 
um dos poucos locais do mundo em que a na-
tureza e o Homem vivem em plena harmonia.
Características: O mínimo de participantes 
será de 20, e o máximo, de 40 jovens, variando 
o alojamento de acordo com o local, mas com 
base em pousadas da juventude, parques de 
campismo, quintas, etc.

Localização: A Quinta das Broeiras situa-se a  
1 km do centro do Cartaxo, e possui 10 hecta-
res vedados na sua totalidade, com uma entrada  
vigiada e controlada. Características: O campo 
de férias tem capacidade para 120 participantes, 
que podem usufruir de quartos com beliches e 
casa de banho, refeitório, salas de convívio, pisci-
nas, campos de ténis, futebol, a estrutura de high 
ropes e o baloiço 3G. São admitidos jovens dos 6 
aos 17 anos. Principais actividades: Canoagem, 
desportos náuticos, percurso de pontes himalaias, 
tirolesas, escalada, rappel, pedi-paper, caça ao te-
souro, karaoke, etc.

Localização: A Quinta das Malhadas situa-se 
a 3 km do centro do Cartaxo. Características:  
O campo de férias tem capacidade para 60 parti-
cipantes que podem usufruir de quartos com beli-
ches e casa de banho, refeitório, piscinas, campos 
de ténis, futebol, picadeiro. São admitidos jovens 
dos 6 aos 17 anos. Principais actividades: Ca-
noagem, desportos náuticos, orientação, jogos 
tradicionais, escalada, rappel, pedi-paper, caça 
ao tesouro, ateliers, karaoke, etc.

Localização: A Herdade das Parchanas fica 
perto de Alcácer do Sal, entre esta cidade e 
o Torrão.
Características: O campo de férias dispõe 
de camaratas militares com beliches onde se 
realizam as dormidas, um refeitório, um salão 
de acções de formação, um salão de projec-
ção de filmes e apresentações, balneários, 
piscina com balneários, picadeiro e campo de 
jogos com parque infantil.
Os participantes deverão levar o boletim de 
vacinas actualizado, fotocópia do cartão de 
utente de saúde (obrigatório).
São admitidos jovens dos 6 aos 17 anos.
Principais actividades: Subida do rio, cano-
agem, BTT, equitação, orientação, tiro com 
arco, passeios pedestres, jogos de cordas e 
tradicionais, paintball, e, ainda, a distribuição 
temática por semanas (ambiental, hípica, des-
portiva e mecânica). Em todas as semanas 
funcionam os quatro temas possíveis.

Localização: O Campo de Férias do Cadaval 
localiza-se no concelho que lhe deu o nome. 
Está implantado numa quinta a 6 km da vila 
do Cadaval e a 1 km da aldeia da Sobrena, no 
meio da paisagem rural típica do Oeste.
Características: Este campo de férias possui 
alojamento em quartos múltiplos, com balne-
ários, refeitório, salas de convívio, salões para 
festas, discoteca, zona de relvado, campo de jo-
gos polivalente campo de beach-vólei, um cam-
po de foot-areia e uma parede de escalada.
São admitidos jovens dos 6 aos 17 anos.
Principais actividades: Karaoke, workshops 

São admitidos jovens dos 13 aos 18 anos.
Principais actividades: Acampamentos, pas-
seios de barco (observação de golfinhos e ba-
leias), visitas a grutas, mergulho e canoagem.

diversos, gincana-aventura, escalada, fute-
bol.

caDaVal – Campo de Férias 
Tempo Aventura

açOres e MaDeira – Campo 
de Férias Os Arquipélagos

cartaxO – Campo de Férias 
da Quinta da Broeira 

cartaxO – Campo de Férias 
da Quinta das Malhadas

alcácer DO sal – Campo 
de férias da Herdade 
das parchanas

INSCRIçãO
Valor: 1195 euros 
Filhos dos sócios: 1145 euros
Inclui: transporte, estada, alimentação, 
seguro, assistência médica, actividades, 
material e monitoragem.
Turnos de: 15 dias
15-08 a 28-08

INSCRIçãO:
Valor: 250 euros
Filhos dos sócios: 200 euros 
Inclui: equipamentos necessários à 
realização das actividades, estada, 
alimentação, assistência médica, 
monitoragem e seguro.
Turnos de: 7 dias
26-06 a 02-07
03-07 a 09-07
10-07 a 16-07
17-07 a 23-07
24-07 a 30-07
31-07 a 06-08
07-08 a 13-08
14-08 a 20-08
21-08 a 27-08
28-08 a 03-09
04-09 a 10-09

INSCRIçãO:
Valor: 485 euros
Filhos dos sócios: 410 euros
Inclui: transporte, seguro, alimentação, 
actividades e monitoragem.
Turnos de 15 dias
10-07 a 24-07
24-07 a 07-08
07-08 a 21-08

INSCRIçãO:
Valor: 300,00 euros (turnos de 7 dias) 
e 540,00 euros (turnos de 14 dias). 
Filhos dos sócios: 210,93 euros (turnos 
de 7 dias) e 419,16 euros (turnos de 14 dias).
Inclui: equipamentos necessários à realização 
das actividades, estada, alimentação, 
assistência médica, monitoragem e seguro.

Turnos de 7 dias
26-06 a 02-07
03-07 a 09-07
10-07 a 16-07
17-07 a 23-07
24-07 a 30-07
31-07 a 06-08
07-08 a 13-08

14-08 a 20-08
21-08 a 27-08
Turnos de 14 dias
26-06 a 09-07
17-07 a 30-07
31-07 a 13-08
14-08 a 27-08

INSCRIçãO:
Valor: 300,00 euros (turnos de 7 dias) 
e 540,00 euros (turnos de 14 dias)
Filhos dos sócios: 210,93 euros (turnos 
de 7 dias) e 419,16 euros (turnos de 14 dias)
Inclui: equipamentos necessários à realização 
das actividades, estada, alimentação, 
assistência médica, monitoragem e seguro.

Turnos de 7 dias
26-06 a 02-07
03-07 a 09-07
10-07 a 16-07
17-07 a 23-07
24-07 a 30-07
31-07 a 06-08
07-08 a 13-08

14-08 a 20-08
21-08 a 27-08
Turnos de 14 dias
26-06 a 09-07
17-07 a 30-07
31-07 a 13-08
14-08 a 27-08
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Localização: Vila Nova de Ceira é uma fre-
guesia do concelho de Góis, distrito de Coim-
bra, situada a escassos 5 km da sede con-
celhia. Com mais 8 séculos de existência, a 
vila de Góis está situada a 40 km de Coimbra, 
num vale (vale do Ceira) estreito e profundo, 
entre as serras do Carvalhal e do Rabadão. 
Características: O centro de férias tem capa-
cidade para 50 pessoas em camaratas de 6 
elementos, com respectivos armários e casa 
de banho individual. Possui cozinha, refeitório 
com lareira e lavandaria. São admitidos jovens 
dos 6 aos 17 anos. Principais actividades: 
Piscinas da Lousã, passeios pedestres, jogos 
de exploração, centros de interesse diversos 
(teatro e fantoches, etc.), pedi-paper, jogos 
nocturnos e caça ao tesouro.

Localização: Arredores de Lisboa e Grande Lis-
boa, com saídas esporádicas a locais de interesse 
pedagógico. Características: O autocarro efec- 
tuará, sempre que necessário, paragens para reco-
lha e entrega de participantes nos seguintes locais: 
Av. João XXI,  Av. 5 de Outubro, Praça do Comér-
cio, Amadora e Queluz. Dias úteis das 08.15h às 
16.45h. São admitidos jovens dos 6 aos 12 anos. 
Principais actividades: Visitas a locais históricos, 
jogos de orientação, piscina, oficinas temáticas.

Localização: O campo de férias tem como base 
as instalações do Campo Aventura – Quinta do 
Moinho do Pagador, em Olho Marinho, Óbidos. 
Características: O campo de férias tem capaci-
dade para 4, 6, 8 e 12 participantes por camara-
ta, e com armários individuais para a colocação 
das bagagens e fornecimento de roupa de cama 
(lençóis e cobertores). São admitidos jovens dos 
6 aos 18 anos. Principais actividades: Espeleo-
logia, baptismo de surf, gincana, provas de orien-
tação, bowling, etc.

Localização: Madrid, Córdoba, serra Ne-
vada, Granada e Sevilha. Características: 
O mínimo de participantes será de 20, e o 
máximo, de 40 jovens, variando o alojamento 
de acordo com o local, mas baseando-se em 
pousadas da juventude, parques de campis-
mo, quintas, etc. São admitidos jovens dos 
13 aos 18 anos. Principais actividades: 
Acampamentos, jogos de cidade, actividades 
em piscinas naturais, caminhadas, etc.

Localização: Alemanha, Áustria, Liechtens-
tein, Suíça e Itália. Características: O mínimo 
de participantes será de 20, e o máximo, de 
40 jovens, variando o alojamento de acordo 
com o local, mas baseando-se em pousadas 
da juventude, parques de campismo, quin-
tas, etc.  São admitidos jovens dos 13 aos 18 
anos. Principais actividades: Raids fotográ-
ficos, jogos de cidade, mini-trecking, acampa-
mento, etc.

eUrOpa – Campo de Férias 
inter-rail Os Alpes

cOiMbra  – Campo de Férias 
do Ceira

lisbOa – Colónia de Férias 
aberta

óbiDOs – Campo de Férias 
Campo Aventura

espaNha – Campo de Férias 
Itinerante

INSCRIçãO:
Valor: 243,00 euros (turnos de 8 dias) 
e 441,00 euros (turnos de 15 dias)
Filhos dos sócios: 183,70 euros 
(turnos de 8 dias) e 346,90 euros 
(turnos de 15 dias)
Inclui: transporte, estada, alimentação, 
seguro, assistência médica, actividades, 
material e monitoragem.

Turnos de 8 dias
25-06 a 02-07
02-07 a 09-07
09-07 a 16-07 
16-07 a 23-07
23-07 a 30-07
30-07 a 06-08
06-08 a 13-08
13-08 a 20-08

20-08 a 27-08
27-08 a 03-09

Turnos de 15 dias
25-06 a 09-07
09-07 a 23-07
23-07 a 06-08
06-08 a 20-08
20-08 a 03-09

INSCRIçãO:
Valor: 995 euros
Filhos dos sócios: 945 euros
Inclui: estada, alimentação, seguro, 
assistência médica, actividades, material  
e monitoragem

Turnos de 14 dias
15-08 a 28-08

INSCRIçãO:
Valor: 1360 euros
Filhos dos sócios: 1310 euros 
Inclui: transporte, estada, alimentação, 
seguro, assistência médica, actividades, 
material e monitoragem.

Turnos de 12 dias
01-08 a 12-08

INSCRIçãO:
Valor: 325 euros (turnos de 7 dias) e 585 euros 
(turnos de 14 dias). 
Filhos dos sócios: 290,00 euros (turnos 
de 7 dias) e 535,00 euros (turnos de 14 dias).
Inclui: transportes necessários à realização 
das actividades, estada, alimentação, seguro, 
assistência médica, actividades, material 
e monitoragem.

Turnos de 7 dias
03-07 a 09-07
10-07 a 16-07
17-07 a 23-07
24-07 a 30-07
31-07 a 06-08
07-08 a 13-08
14-08 a 20-08
21-08 a 27-08

28-08 a 03-09
04-09 a 10-09

Turnos de 14 dias
03-07 a 16-07
17-07 a 30-07
31-07 a 13-08
14-08 a 27-08
28-08 a 10-09

INSCRIçãO:
Valor: 178 euros
Filhos dos sócios: 153 euros
Inclui: alimentação, actividades, material, 
monitoragem e acampamento de uma noite 
(facultativo) no 3.º, no 7.º e no 10.º turnos.

Turnos de 5 dias
20-06 a 24-06
27-06 a 01-07
04-07 a 08-07
11-07 a 15-07
18-07 a 22-07

25-07 a 29-07
01-08 a 05-08
08-08 a 12-08
15-08 a 19-08
22-08 a 26-08
29-08 a 02-09
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Localização: O campo de férias do Paialvo 
situa-se no concelho de Tomar. Está implan-
tado numa quinta – Lagar de São José – in-
serida na aldeia histórica de Paialvo, a 7 km 
da cidade de Tomar e a 14 km da cidade de 
Torres Novas, no meio da paisagem rural típi-
ca da Estremadura.
Características: Este campo de férias possui 
alojamento em quartos múltiplos, com balneá-
rios, refeitório, salas de convívio, salões para 
festas, discoteca, zona de relvado, campo de 
jogos polivalente, campo de vólei de praia, 
piscina e parede de escalada.

São admitidos jovens dos 6 aos 17 anos.

Principais actividades: Karaoke, workshops 

diversos, gincana-aventura, escalada, fute-

bol.

Localização: A Quinta do Crestelo é uma pro-
priedade rústica com vinte hectares e situa-se 
a 2 km de Seia em direcção a S. Romão.
Características: O campo de férias tem uma 
série de infra-estruturas, que incluem: camara-
tas com beliches, balneários, refeitório, sala de 
convívio, piscinas, campos de ténis e futebol.
São admitidos jovens dos 6 aos 18 anos.
Principais actividades: Piscina, rappel, jo-
gos nocturnos, BTT, visitas a locais históricos, 
ateliers diversos, etc.

Localização: Portugal continental.
Características: O mínimo de participantes 
será de 20, e o máximo, de 40 jovens, varian-
do o alojamento de acordo com o local, mas 
com base em pousadas da juventude, par-
ques de campismo, quintas, etc.
São admitidos jovens dos 13 aos 18 anos. 
Principais actividades: Actividades despor-
tivas, jogos tradicionais, músicas e danças 
locais, passeios, caminhadas, etc.

Localização: Assumindo-se como um dos 
maiores parques de aventura da Europa, o 
Diverlanhoso está localizado no coração do 
concelho Póvoa de Lanhoso (a 20 minutos de 
Braga), permitindo o contacto com o que a ser-
ra do Gerês tem de melhor. Características:  
O centro de férias tem capacidade para 35 
participantes em camaratas para rapazes e ra-
parigas com fornecimento de roupa de cama 
(lençóis e cobertores). São admitidos jovens 
dos 6 aos 18 anos. Principais actividades: 
Hipismo, tiro ao alvo, canoagem, caça ao te-
souro, rappel, slide, piscina, ateliers, etc.

póVOa De laNhOsO – Cam-
po de Férias Diverlanhoso 

paialVO – Campo de Férias 
Tempo Aventura

seia – Campo de Férias 
da Quinta do Crestelo

pOrtUGal – Campo de férias 
As Aldeias e as Serras

INSCRIçãO:
Valor: 265 euros
Filhos dos sócios: 195 euros
Inclui: transporte, seguro, alimentação, 
actividades e monitoragem

Turnos de 8 dias
10-07 a 17-07
14-08 a 21-08

INSCRIçãO:
Valor: 630 euros 
Filhos dos sócios: 580 euros
Inclui: estada, alimentação, seguro, 
assistência médica, actividades, material 
e monitoragem

Turnos de 15 dias
20-07 a 31-07

INSCRIçãO:
Valor: 265,00 euros (turnos de 7 dias) 
e 490,00 euros (turnos de 14 dias)
Filhos dos sócios: 203,50 euros 
(turnos de 7 dias) e 391,00 euros 
(turnos de 14 dias)
Inclui: estada, alimentação, seguro, 
assistência médica, actividades, 
material e monitoragem

Turnos de 7 dias
03-07 a 09-07
10-07 a 16-07
17-07 a 23-07
24-07 a 30-07
31-07 a 06-08
07-08 a 13-08
14-08 a 20-08
21-08 a 27-08

28-08 a 03-09
05-09 a 11-09

Turnos de 14 dias
03-07 a 16-07
17-07 a 30-07
31-07 a 14-08
14-08 a 27-08
28-08 a 10-09

INSCRIçãO:
Valor: 498,50 euros
Filhos dos sócios: 448,50 euros
Inclui: transporte, estada, alimentação, 
seguro, assistência médica, actividades, 
material e monitoragem

Turnos de 15 dias
25-06 a 09-07
09-07 a 23-07
23-07 a 06-08
06-08 a 20-08
20-08 a 03-09
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Localização: O campo de férias situa-se a 
35 km de Viseu e a 10 km de Santa Comba 
Dão, e à sua volta existem algumas das ser-
ras mais bonitas de Portugal (Açor, Caramu-
lo, Lousã).
Características: O campo de férias tem ca-
pacidade para 100 participantes, que serão 
distribuídos pelas 12 vivendas, existindo re-
feitório, sala de convívio, piscina com balne-
ários e acesso directo ao rio.
São admitidos jovens dos 6 aos 17 anos.
Principais actividades: Canoagem, ateliers 
diversos, BTT, rappel, slide, tiro, jogos de es-
tratégia etc.

Localização: O centro de férias está localizado 
numa povoação antiquíssima situada a 8 km 
da sede do concelho, Vila do Conde. Caracte-
rísticas: O centro de férias está equipado com 
balneários, cozinha, refeitório, sala de convívio, 
sala de jogos, biblioteca, sala para ateliers e 
reuniões, e equipamento áudio e informático. 
São admitidos jovens dos 6 aos 16 anos. Prin-
cipais actividades: Astronomia, malabarismo, 
fotografia, jogos, passeios, fantoches.

Localização: A Quinta da Fonte Quente fica 
situada na zona da Tocha. Características: 
O campo de férias tem capacidade para 60 
participantes, que serão distribuídos pelas ca-
maratas existentes. São admitidos jovens dos 
8 aos 14 anos. Principais actividades: Pisci-
na, gincana, equitação, jogos de pista, vólei, 
acampamentos, escalada, etc.

Localização: O campo de férias está locali-
zado em plena planície ribatejana, a 65 km 
de Lisboa. Características: O centro de fé-
rias está equipado com balneários, cozinha, 
refeitório, sala de convívio, sala para ateliers 
e reuniões. São admitidos jovens dos 10 aos 
17 anos. Principais actividades: Formação 
em classe musical (Broadway), workshops 
diversos, como teatro, MTV dance, hip-hop, 
sonoplastia, etc.

ValaDa DO ribateJO – Cam-
po de Férias Arts Summer

tábUa – Campo de Férias 
da pedra da Sé

Vila DO cONDe – Campo 
de Férias do Vairão

tOcha – Campo de Férias 
da Quinta da Fonte

INSCRIçãO:
Valor: 295 euros (turnos de 7 dias) 
e 550 euros (turnos de 14 dias)
Filhos dos sócios: 197 euros (turnos de 
7 dias) e 390 euros (turnos de 14 dias)
Inclui: equipamentos necessários 
à realização das actividades, estada, 
alimentação, seguro, assistência 
médica e monitoragem, transporte 
(em locais com mais de 30 inscrições).

Turnos de 7 dias
02-07 a 09-07
09-07 a 16-07
16-07 a 23-07
23-07 a 30-07
30-07 a 06-08
06-08 a 13-08
13-08 a 20-08
20-08 a 27-08

27-08 a 03-09
03-09 a 10-09

Turnos de 14 dias
02-07 a 16-07
16-07 a 30-07
30-07 a 13-08
13-08 a 27-08
27-08 a 10-09

INSCRIçãO:
Valor: 495 euros 
Filhos dos sócios: 455 euros
Inclui: equipamentos necessários à 
realização das actividades, estada, 
alimentação, assistência médica, 
monitoragem e seguro.

INSCRIçãO:
Valor: 225 euros 
Filhos dos sócios: 190 euros
Inclui: estada, alimentação, seguro, 
actividades, material e monitoragem.

Turnos de 15 dias
03-07 a 17-07
17-07 a 31-07
31-07 a 14-08
14-08 a 28-08

Turnos de 7 dias
03-07 a 09-07
10-07 a 16-07
31-07 a 06-08
07-08 a 13-08
14-08 a 20-08
21-08 a 27-08
28-08 a 03-09
04-09 a 10-09

INSCRIçãO:
Valor: 230 euros (turnos de 7 dias) 
e 320 euros (turnos de 12 dias) 
Filhos dos sócios: 195 euros (turnos de 7 
dias) e 270 euros (turnos de 12 dias)
Inclui: transporte, estada, alimentação, 
seguro, assistência médica, actividades, 
material e monitoragem, iVa (se a factura 
estiver em nome do participante).

Turnos de 7 dias
07-07 a 13-07
18-07 a 24-07
29-07 a 04-08
09-08 a 15-08
20-08 a 26-08

Turnos de 12 dias
07-07 a 18-07
18-07 a 29-07
29-07 a 09-08
09-08 a 20-08
20-08 a 31-08

Maio-Julho 2011    associativo n.º 27
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ApARTAMENTOS

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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ApARTAMENTOS

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)
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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 – 2011

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, 

frigorífi co 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



80
FÉRIAS E VIAGENS

associativo n.º 27    Maio-Julho 2011

TURISMO RURAL

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



82
parceiros

associativo n.º 27    Maio-Julho 2011

N
O

VO

N
O

VO

N
O

VO
N

O
VO

APARC – PARques 
de estACionAmento
Coimbra-Lisboa-Porto

Auto motRiz
Sacavém
Tel.: 21 940 52 50

Auto PARque-
BosChCARseRviCe
Lisboa
Tel.: 21 381 43 15

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

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

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
 
mAgnetiCARts.Pt
Lisboa
magneticarts@
magneticarts.pt

mediCAlRest 
– soluções de 
desCAnso, ldA.
Atouguia da Baleia
Tel.: 262 759 281

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 – 
eleCtRodomÉs-
tiCos, ldA.
Lisboa
21 933 35 36 / 
93 733 35 15

AUTOMÓVEIS 
E ACESSÓRIOS

ffsB ARquiteCtos
Porto
Tel.: 22 403 44 86

ARQUITECTURA

CARne dA nAção
Lisboa 
(Parque das Nações)
Tel.: 21 894 02 21

quintA do sAldA-
nhA, gARRAfeiRA 
& gouRmet
Lisboa
Tel.: 93 330 43 96

AlIMENTAçãO

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

ARTIGOS 
PARA O lAR

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

PARABiChos
Águas Santas – Maia
Tel: 22 975 30 83

CãES E GATOS
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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

golden eAgle 
ResidenCe 
& golf ResoRt
Asseiceira – Rio Maior
Tel.: 243 940 040

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

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

dESPORTO

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

N
O

VO
N

O
VO

ACAdemiA temPo 
ACtivo
Lisboa
Tel.: 21 390 92 17

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

Contos & 
PARáBolAs, 
uniPessoAl ldA.
Lisboa
contoseparabolas@sapo.pt
Tel.: 91 412 16 49

dA vinCi – ginásios 
dA eduCAção 
– exPo noRte
Lisboa
Tel.: 21 894 23 19

littleChef
Lisboa
Tel.: 21 752 45 47 

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

Wise uP ACAdemy
Lisboa
Tel.: 808 912 332

CURSOS 
dE FORMAçãO

ColÉgio Pequenos 
indios
Lisboa
Tel.: 21 099 54 74 

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

os Pequenos 
mestRes
Lisboa
Tel.: 21 386 83 44

N
O

VO

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 CARAvelA
Lisboa
Tel.: 21 726 17 42

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

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

CREChES ATl

RePsol
www.repsolypf.com

COMbUSTíVEIS

N
O

VO
N

O
VO ChARming houses

Lisboa – Faro
Tel.: 21 790 22 62

RAdAR – soluções 
PARA quAse tudo
Santarem
Tel.: 243 306 484

CONSTRUçãO CIVIl 

CinemAs City
Lisboa - Leiria

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

ACAdemiA ARte in 
motion uniPessoAl
Gueifães – Maia
Tel.: 22 942 46 08

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

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

envy heAlth 
& fitness
Lisboa
Tel.: 21 096 70 23

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

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

 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

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

heAlth CluB koRP 
less
Benedita
Tel.: 262 180 884

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
Tel.: 296 539 138
E-mail: reservations@ 
hotel-bahiapalace.com

hOTElARIA

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

don Byte
Pero Pinheiro
Tel.: 21 967 49 25

ifthenelse
Lisboa
Tel.: 21 414 79 00

telemediA
Alfragide
Tel.: 21 475 18 30

INFORMÁTICA

RoBBiAlAC
Lisboa
Tel.: 21 396 42 85

MATERIAIS 
dE CONSTRUçãO

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

MEdIAçãO 
IMObIlIÁRIA
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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

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

moments
Lisboa
Tel.: 21 781 92 18

muitAventuRA
Sintra
Tel.: 21 193 16 36

ORGANIzAçãO 
dE EVENTOS

SAúdE 
E bEM-ESTAR

Belle Comme 
un CoeuR – CentRo 
de estÉtiCA
Leiria
Tel.: 244 852 130

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

Cellulem BloCk
Lisboa
Tel.:21 315 08 54
 
CentRo ClíniCo 
s. CRistóvão
Amadora
Tel.: 21 494 42 31

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

dentAlCliniC neW 
Generaction
Em todo o Pais
Tel.: 21 330 37 31

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

deRmoARte – 
ClíniCA de estÉtiCA 
teRAPÊutiCA
Lisboa
Tel.: 21 715 93 23

doutoRPÉ
Cruz Quebrada
Tel.: 21 414 41 52

esColhAjudA - 
seRviços de APoio 
domiCiliáRio ldA.
Lisboa
Tel.: 21 386 13 32

essentiAls dAy sPA 
– ClíniCA mÉdiCA 
e estÉtiCA
Lisboa
Tel.: 21 099 74 31

etAPAs felizes
Lisboa
Tel.: 21 723 70 43

fARmáCiA 
inteRnACionAl
Lisboa
Tel.: 21 324 13 60

fARmáCiA 
mAgAlhães
Lisboa
Tel.: 21 885 10 54

fem, PRestAção 
de seRviços
Mafra
Tel.: 261 812 198
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foR fit lARAnjeiRo
Laranjeiro
Tel.: 21 259 15 67

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

imCf – instituto 
mÉdiCo de CiRuRgiA 
fACiAl sA
(Instituto de 
Implantologia)
Lisboa
Tel.: 21 726 41 04

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

lx sPA
Lisboa
Tel.: 21 317 40 60

m3l CliniC
Lisboa
Tel.: 21 797 82 43

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

myCARe ClíniCA 
de estÉtiCA 
e Bem estAR
Porto
Tel.: 22 093 55 32

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

nutRiCáRdiA
Vila Franca de Xira 
e Lisboa
Tel.: 263 288 367

PeoPle fAmily CluB
Sintra
Tel.: 21 961 45 30

PlACe sAntÉ
Lisboa, Cascais, Linda a 
Velha, Odivelas

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

RodRigo silvA - 
PodologistA
Porto - Matosinhos

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

mAxgARd
Lisboa
Tel.: 21 471 80 80

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

digimAgem
PORTO
Tel.: 22 605 27 80

lARAnjA quAdRAdA, 
ldA.
Odivelas
Tel.: 21 099 39 30
 
PAndoRAmoments 
®
Lisboa
Tel.: 96 700 27 77

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

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

full tRAvel 
&touRs,ldA.
Amadora
Tel.: 21 498 55 33 

geotuR
Lisboa
Tel.: 808 241 414

lAtintRAvel
Lisboa – Oeiras – Valença
Tel.: 21 093 99 15

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

RotA dAs viAgens
Carregado
Tel.: 263 861 818

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
Fernando Barrias - Tel.: 22 543 36 16
norte@gdbpi.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 
antoniodcardoso@gmail.com
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 César - 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 
antoniodcardoso@gmail.com
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.nuno.chaves@bancobpi.pt
Paulo Santos - Tel.: 21 723 44 79 
paulo.lourenco.santos@bancobpi.pt
José Caldas - Tel.: 22 608 85 44 
jose.manuel.caldas@bancobpi.pt

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

mERGULHO
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.nuno.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
vanda Pinto - 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.: 91 949 36 59 
joaquim.rubira@gmail.com
David Franco - Tel.: 21 318 13 85
david.jose.franco@bancobpi.pt
Silva Duarte - Tel.: 21 316 58 00 
jose.antonio.duarte@bancobpi.pt
José Caldas - Tel.: 22 608 85 44 
jose.manuel.caldas@bancobpi.pt
Fernando Costa - Tel.: 22 986 50 60 
miranda Cardoso - Tel.: 22 608 84 90 
fernando.miranda.cardoso@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.: 91 949 36 59 
joaquim.rubira@gmail.com
António Costa - Tel.: 21 321 38 07
antonio.jose.costa2@bancobpi.pt

TIRO DE PRECISÃO
Joaquim Rubira - Tel.: 91 949 36 59 
joaquim.rubira@gmail.com

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

vELA
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

dúvidas de que as equipas que 
têm estado à frente do Grupo 
Desportivo têm tido a preocu-
pação não só de apresentar um 
trabalho honesto e irrepreensí-
vel, mas também que igualmen-
te o pareça e do qual ninguém 
possa duvidar.
O Grupo Desportivo tem des-
de sempre vindo a percorrer 
um caminho por objectivos, 
obviamente subordinado à ca-
pacidade financeira disponível 
em cada exercício, o que nem 
sempre tem permitido a execu-
ção atempada das propostas 
previstas. Disso fomos dando 
conta aos Associados. Estamos 
neste momento a negociar con-

dições para dar mais um passo em frente 
no apetrechamento do software indispen-
sável à modernização administrativa do 
Grupo Desportivo, tal como temos vindo a 
divulgar, com o objectivo de uma cada vez 
maior interacção com os Associados.
Paralelamente temos vindo a fazer um 
grande esforço de captação de novos 
parceiros, atentos a uma cobertura cada 
vez maior – quer territorial, quer por ni-
chos de mercado –, em ordem a propor-
cionar aos Sócios uma cada vez mais 
vasta oferta a preços melhorados, que 
de algum modo possam ajudar a ultra-
passar a tal “crise” que os entendidos di-
zem andar por aí, e os entendidos somos 
todos nós.
Esta tem sido a nossa linha de acção, 
a preocupação com os Sócios, afinal a 

Aparentemente pode não parecer tão 
importante assim referir este facto, que 
tem sido uma constante nos últimos dez 
exercícios. Mas, sim, se considerarmos 
que a apresentação atempada das contas 
significa uma gestão saudável e organiza-
da de uma empresa, então não teremos 

única razão da existência do Grupo Des-
portivo, sempre na primeira linha, pro-
porcionar uma vasta oferta desportiva e 
cultural que lhes permita sentir, com ver-
dade, que o Grupo Desportivo não é uma 
entidade à parte, acima ou abaixo, mas 
antes um amigo que está disponível nas 
horas boas e nas más, e que tudo faz 
e fará para que cada sócio saiba com o 
que pode contar. Como é óbvio, existem 
limitações inultrapassáveis que não po-
dem ser ignoradas nem escamoteadas, 
sob pena de não estarmos a agir dentro 
da nossa linha de acção, de acordo com 
a nossa consciência.
Temos igualmente noção clara de que 
este posicionamento pode criar algumas 
reacções que não esperaríamos, os cha-
mados anticorpos, por isto ou por aquilo, 
que alguém sempre quer e acha que deve 
ser feito como pensa que sim e não como 
está estabelecido que seja.
Contudo, no global também temos noção 
clara de que a generalidade dos Associa-
dos está com o Grupo Desportivo e perce-
be que este exerce uma função importante 
e saudável na formação do espírito de gru-
po, família, ou como lhe queiram chamar, 
mas que é aquele sentimento, que nasce 
e cresce – mais rapidamente se lhe derem 
as condições adequadas – com as pes- 
soas que passam uma boa parte da sua 
vida a trabalhar em conjunto.
A Direcção do Grupo Desportivo orgulha- 
-se do trabalho que tem desenvolvido e 
desafia os Associados a certificá-lo. Em 
breve serão chamados a fazê-lo.
Até lá, boas férias.

o Grupo Desportivo
sempre com 
os Associados

Mais uma vez e em tempo 
útil, estamos a divulgar 

aos associados as contas 
do Grupo Desportivo, 

certificadas pelo conselho 
fiscal e aprovadas 

na assembleia geral 
de 15 de abril. 



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 benefi cie 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 fi cha de sócio, disponível no nosso site na Internet, em «impressos».






