
 

APELO AOS PRATICANTES 

World Teams Championships 2022 (27/3 a 09/4) - Salsomaggiore (Itália) 

Pela presente informamos que a WBF endereçou um convite à Federação Portuguesa de Bridge no sentido 
de se fazer representar na categoria de Femininos nos próximos Campeonatos do Mundo (Venice Cup), 
constituindo assim a 24ª equipa. 

Apesar de Portugal não se ter qualificado de forma directa, este é um convite que nos honra e que muito 
gostaríamos de poder atender, mas que se revela de difícil resolução para a Federação, dada a impossibilidade 
de financiamento desta participação, situação esta que é agravada pela extraordinária concentração de 
campeonatos internacionais em 2022, e pelos elevados compromissos já assumidos, entre os quais os 
Campeonatos da Europa de Equipas no Funchal, a participação da Equipa de Mistos nos WTC, e o Europeu de 
Sub 31 nos Países Baixos em Julho. 

Não obstante, tanto a FPB como as jogadoras que compõem a Selecção Feminina e o seu Capitão estão 
empenhados em tentar encontrar soluções que minimizem os encargos, procurando formas alternativas de 
financiamento, razão pela qual fazemos este apelo a todos(as) os(as) praticantes. 

Para além de outras acções, decidimos promover a organização de um torneio online para angariação de 
fundos, nas seguintes condições: 

• Torneio de pares (matchpoints), em sessão única de 20 mãos, a realizar no domingo dia 6 de Março, 
às 19h30, no RealBridge. 

• Não há um valor fixo de inscrição. Os valores das inscrições reverterão para o financiamento da 
participação da equipa. 

Inscrições abertas através do site da Federação, ou através do email geral@fpbridge.com 

• O pagamento das inscrições será efectuado online através da plataforma “GoFundMe”, pelo seguinte 
link: https://gofund.me/7fb34a15 

• Prémio para o par vencedor: inscrição no Festival Open da Madeira deste ano. 

• Prova a homologar pela FPB. 

Este torneio contará também com a participação de jogadores estrangeiros que queiram aderir à iniciativa, 
esperando-se a participação de alguns nomes sonantes da modalidade. 

Apelamos à vossa participação e divulgação desta iniciativa, certos de poder contar com a vossa solidariedade. 
Juntos vamos fazer desta oportunidade uma realidade. 

Selecção Feminina       Federação Portuguesa de Bridge 
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