
Associação de Bridge do Centro 
 

Plano de Ação 2022/24 
 

 

Após algum tempo de falta de atividade e instabilidade, que a pandemia COVID-19 veio 

agudizar, eis-nos chegados ao momento que se exige, num esforço conjunto, para a 

revitalização do Bridge, no centro do país. 

 

Julgamos que é urgente que seja dada a oportunidade aos clubes para reiniciarem as suas 

atividades e retomarem as boas práticas desportivas. 

 

Assim, numa lógica de inclusão e de envolvimento de todos, vimos apresentar o nosso plano 

de ação para o triénio de 2022 / 2024. 

 

É um plano de ação exigente, mas que julgamos ser capaz de dinamizar o Bridge nossa região 

e, ao mesmo tempo, potenciador da imagem e da força da Associação de Bridge do Centro 

(ABC). 

 

As nossas propostas: 
 

1. Sede da ABC 

Este é um ponto fundamental do nosso projeto.  

Julgamos que a sede da ABC não pode coincidir com a sede de qualquer de clube.  

Encontrar esse espaço próprio e dedicado à organização do Bridge do Centro é imperativo. 

 

2. Estatutos da ABC 

O tempo tem reconhecido e demonstrado, que os atuais estatutos estão completamente 

desajustados às novas exigências do associativismo. 

Torná-los mais eficazes, mais operacionais, menos burocratizados e mais transparentes é 

absolutamente crucial. 

Assim, este plano de ação exige que a revisão estatutária se faça com urgência. 

 

3. Valorização e promoção dos clubes 

A Associação de Bridge do Centro tem de ter uma ligação muito estreita com os clubes que 

representa.  

O reiterado esquecimento que têm vindo a sentir, levaram a um completo divórcio da ABC 

face aos clubes. 



Reuni-los, ouvi-los, colaborar com eles, é essencial para que o Bridge, no Centro do País, se 

revitalize.  

Apoiar os clubes em todas as iniciativas, nomeadamente na formação, na divulgação e na 

realização de provas desportivas é determinante e essencial. 

 

4. Ranking da ABC 

A representação da ABC, em provas desportivas, terá de ser definida através de critérios 

claros e objetivos, nomeadamente através dos resultados obtidos em provas com o apoio da 

ABC. 

Nesse sentido, a ABC irá calendarizar, com os clubes filiados, no início de cada ano, um 

conjunto de provas que permitirá e determinará, o ranking da ABC. 

 

5. Provas Nacionais de Bridge no Centro de Portugal 

A dinamização e promoção do Bridge na zona centro passa, também pelo envolvimento e 

apoio da FPB (Federação Portuguesa de Bridge) na realização de provas federativas nacionais, 

com a ABC. 

A ABC estará atenta e disponível para organizar e dinamizar as provas para as quais for 

desafiada.  

 
 
Os próximos 3 anos serão, julgamos nós, um período muito desafiante e trabalhoso. 
Acreditamos que podemos chegar a bom porto e concretizar, de forma responsável e 
empenhada, este conjunto de objetivos. 
 
Contamos com os todos os Clubes para nos dar força. 
 
Obrigado 
 
 
Francisco Costa 
(FPB nº 2200) 


