
 

                                              

 

CIRCULAR DE INFORMAÇÃO Nº 4/2021 

 

Assunto: Campeonatos da Europa 2021 / ENTC 2021 

A EBL acaba de anunciar o cancelamento dos Campeonatos da Europa previstos para o Funchal 

entre 12 e 22 de Junho deste ano, como consequência da incerteza resultante da situação de 

pandemia que continua a afectar muitos países europeus. 

 Na mesma Nota é confirmado que a sua realização terá igualmente lugar na Madeira em 2022, 

de acordo com a reafirmação da disponibilidade manifestada pela FPB e pela ABM junto da EBL. 

No que respeita às provas de selecção para o WTC que a EBL prevê organizar ainda este ano, no 

mesmo período reservado para os Campeonatos agora adiados (12 a 22 de Junho), a Direcção 

da FPB reafirma a sua posição já expressa que permanecem válidos os critérios de escolha  

definidos para 2020 e que são válidas as nomeações entretanto feitas para as diferentes 

representações nacionais, desde que mantenham integralmente a sua composição. 

A Direcção da FPB informa que procurará assegurar pelos meios ao seu alcance a participação 

das representações nacionais nas referidas provas. 

Carnaxide, 02 de Abril de 2021 

A Direcção da FPB 

 

Transcrevemos na íntegra o texto da Nota que a EBL acaba de divulgar: 

ENTC Madeira 2021 Update  

The EBL is disappointed to announce that, due to the ongoing uncertainty surrounding the 

Covid-19 pandemic and the situation disimproving in so many countries, the National Team 

Championships planned for June 2021 in Madeira have been cancelled. 

With the co-operation of our very flexible and accommodating hosts, the Portuguese Bridge 

Federation, we hope to finally go to Madeira in June 2022, for the twice postponed National 

Team Championships. 

In the meantime, should the WBF decide to go ahead with the World Teams Championships 

later this year, the EBL will organise an alternative method to determine the Zone 1 qualifiers. If 



such qualification will be held online, it is likely to be within the original Championship time 

period – 12 – 22 June. 

The WBF has not yet made its final decision and may not do so before sometime in May. 

In preparation, the EBL is finalising a detailed protocol for an online event which would include, 

amongst many other security features, players playing in a designated domestic location, set up 

according to very specific criteria, supervised by independent international observers. 

 

2nd April 2021 

 

 


