À semelhança dos anos anteriores e com o objectivo de continuarmos a dinamizar a actuação do
CCDCAM perante os seus associados, no Plano de Actividades para 2018 apresentamos um
conjunto alargado de iniciativas, com destaque para:

- A manutenção do espaço das exposições ao longo de todo ano, sendo de assinalar, com natural
regozijo, que cada vez mais somos contactados por artistas plásticos de diversos quadrantes,
que manifestam o seu interesse em expor no espaço CA;
- A realização de visitas e passeios de âmbito cultural, assim como a organização de passeios
pedestres, que tanto interesse têm vindo a suscitar entre os nossos associados e que já
consubstanciam um êxito assinalável do novo Núcleo do CCDCAM;
- O 26º Rally-Paper, um evento imprescindível no historial do CCDCAM e que, ao longo de todos
estes anos, continua a ser uma oportunidade relevante de convívio entre os nossos associados;
- A tradicional e também imprescindível Escapadela Cultural a uma cidade europeia. Nesta viagem
os sócios do CCDCAM usufruem de custos mais reduzidos, devido à parceria estabelecida com
a agência de viagens organizadora e à comparticipação do CCDCAM em actividades de cariz
cultural a realizar no destino;
- Os eventos de carácter radical, iniciados com sucesso no ano transacto, que pretendemos
retomar em 2018;
- O incremento das parcerias que possibilitem aos sócios obter condições vantajosas na compra
de bilhetes para diversos espectáculos ou a reserva, por parte do CCDCAM, de um número
alargado de lugares em outros, de modo a comparticiparmos com uma percentagem significativa
do respectivo valor de aquisição;
- A continuidade da celebração de protocolos que proporcionem aos associados a aquisição mais
favorável de produtos e serviços, sendo de salientar o interesse de várias empresas que têm
vindo a contactar o CCDCAM neste sentido;
Como sempre temos vindo a fazer, iremos apoiar e dar incentivo às actividades dos Núcleos
Desportivos que, de forma dinâmica, têm desenvolvido iniciativas próprias e vindo a representar
o Crédito Agrícola Mútuo nas provas e torneios em que participam, atingindo, com frequência,
resultados de nos orgulhamos. Ao nível da solidariedade social há ainda que salientar o empenho
do Núcleo Motard neste aspecto, que ficou patente sobretudo no ano transacto.

 Núcleos Desportivos do CCDCAM

ATLETISMO
O Núcleo conta com mais de sete dezenas atletas de várias CCAM de Norte a Sul e de empresas
do Grupo. Em 2018 prevê a participação em diversos eventos, tais como:
- Cerca de 60 provas de estrada de várias distâncias. Maioritariamente de 10 Km, várias meias
maratonas (inclui Lisboa, Guimarães e Coimbra) e, à semelhança do ano anterior, duas maratonas
(Lisboa e Porto);
- Cerca de 15 provas na vertente “Trail”.

AVENTURA & PASSEIOS PEDESTRES
Núcleo de formação recente, mas já com uma assinalável adesão dos associados do CCDCAM
(mais de cinco dezenas de membros), propõe-se realizar em 2018 um evento por mês.

BILHAR
Os atletas do Núcleo irão continuar a representar a modalidade a nível nacional (via Federação
Portuguesa de Bilhar) e ainda ao nível sindical, estando desde já a preparar o 3º Torneio Interno
do CCDCAM. De realçar o brilhantismo dos resultados obtidos nos últimos anos.

CICLISMO
No decurso de 2018, prevê-se a participação em 25 provas de BTT e 3 a 4 provas de Estrada,
nomeadamente:


Provas BTT – Tadim (Porto), Maratona Limiana (Barcelos), Carcavelos (Lousa, Loures), Alcácer
do Sal, Arneiros, Arraiolos, Maratona 5 Cumes (Barcelos), Carvalhal (Alcácer do Sal), Castelo de
Vide, Castro Marim (resistência nocturna), Coruche (24 horas), Isabelinha (Porto), Maratona Ponte
de Sor, Montemor-o-Novo, Peniche, Póvoa de Varzim, Santarém, Sobral de Monte Agraço,
Terrugem e Travessia Arruda – Sagres (5 dias).



Campeonato Nacional XCM – Estremoz, Meda, Maratona do Sudoeste, Rota do Presunto (Chaves)
e Azores World Marathon Series.



Provas de Estrada – Grandefoud Lousã, Grandefoud Gerês, Grandfoud Arrábida e Grandfoud
Évora.
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GOLFE
Em 2018, a actividade do Núcleo irá centrar-se em três actividades:


Torneios dos Sindicatos SBSI e SNQTB;



Participação no Campeonato Inter-Bancário, disputado exclusivamente entre clubes de
golfe de instituições bancárias. Este campeonato é composto por 2 torneios em 2
modalidades distintas, Individual e Pares, a realizar a 25 de Abril e 1 Novembro,
respectivamente.
Em 2018 cabe ao Crédito Agrícola a organização da 7ª edição desde campeonato,
em que se espera a participação dos seguintes Bancos: Crédito Agrícola, Santander Totta,
Millennium BCP, Caixa Geral de Depósitos, BPI, Novo Banco, Montepio Geral, Banco de
Portugal, Bankinter e Banco BIG;



Participação no Expresso BPI Golf Cup, o maior evento desportivo para empresas em
Portugal, que conta com mais de 20 anos de existência. É uma prova de grande
mediatismo nacional com larga cobertura nos media. Realiza-se nos meses de
Junho/Julho (com as primeiras eliminatórias que se disputam em vários campos de norte
a sul do país) e prolonga-se ao longo do ano, culminando numa final nacional.
O CCDCAM participa desde 2013 com uma/duas equipas (4 jogadores/cada),
conseguindo, em 2014, 2015 e 2017, fazer-se representar com uma equipa nas meiasfinais da prova. Em 2018, prevemos estar representados com 2 equipas.

MOTARD
Em 2018, a actividade do Núcleo irá centrar-se em cinco actividades:


Passeio Moto Turístico “Dàme Galiza”, de 8 a 13 de Junho. Este é o mote para um passeio
de moto a uma das mais belas regiões de Espanha, a Galiza, com visita a locais como
Sansenxo, Santiago de Compostela, Cabo Finisterra, Coruna, Vigo e muitos mais;



A “Volta dos 10 Castelos”, a 7 de Abril, tendo em 2018 como destino o Castelo de Almourol,
em Vila Nova da Barquinha;



Realização do 4º Moto Paper, incluído no almoço convívio de arranque das actividades, a
realizar em Janeiro;



Evento comemorativo do 7º aniversário do Núcleo Motard;



Acção de âmbito social, mediante uma campanha de solidariedade direccionada a uma
instituição a designar.
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PESCA DESPORTIVA
Está prevista a organização e participação nas seguintes provas:
Provas em Águas Interiores


Provas internas de rio:
Organização do 3º Troféu «CA’rpa Dourada». Poderá ainda haver uma prova de
encerramento da época desportiva;



Campeonato Interbancário de Rio/Zona Sul;



Campeonato associativo regional de Rio/Zona Sul ARCPD/FPPD;



Campeonato de Esperanças do Rio/FPPD;



Campeonato Regional de Clubes/ARCPD-FPPD;



Campeonato Interbancário de Rio/Zona Centro;



Campeonato Nacional de Feeder;



Feira da MoraPesca 2018;



Prova Nacional da CGD, denominada «Peixe de Prata»;



Feira de caça e pesca de Badajoz.
Provas de Mar



Campeonato Interbancário de Alto-mar do SBSI;



Possibilidade de algumas saídas, com número mínimo de participantes.

TRIATLO
O Núcleo prevê a participação nas seguintes provas de Triatlo:


Triatlo Longo de Setúbal (8 de Abril);



Triatlo de Oeiras (26 de Maio);



Triatlo de Peniche (9 de Junho);



Triatlo Longo Caminha (1 de Julho);



Triatlo Longo Vilamoura (17 de Novembro;



Estão ainda previstas as prestações de 2 atletas em cada uma de 3 provas de Duatlo
(corrida+BTT), sob a égide da Federação de Triatlo.
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