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PRESS RELEASE #2 

A Madeira volta a ser palco de grandes eventos internacionais 

É com o maior prazer que anunciamos que a Região da Madeira e a sua capital acolhem os Campeonatos 

Europeus de Bridge nas categorias de Equipas Open, Feminina, Seniores e Mistas, e de Pares Senhoras e 

Pares Seniores. 

A prova, com a duração de 10 dias, tem o seu início a 12 de Julho, tendo já confirmadas a presença de 

Selecções representativas de 30 países, num total esperado de mais de 800 participantes. 

Portugal estará representado com 4 Selecções Nacionais: Open, Feminina, Mista e Sénior.  

Estes campeonatos são uma organização conjunta da European Bridge League (EBL), da Federação 

Portuguesa de Bridge (FPB) e da Associação de Bridge da Madeira (ABM) que assume um papel relevante 

neste importante evento. 

Os locais eleitos para a realização das diferentes provas são o Casino Park Hotel e o Savoy Hotel. 

De referir que estes campeonatos são uma das provas mais importantes para a modalidade do Bridge, e 

onde estarão presentes muitos dos melhores jogadores mundiais. 

Com a realização destes campeonatos Portugal, e a Madeira, entram para a história do Bridge mundial, sendo 

objectivo da organização fazer uma das melhores provas efectuadas até hoje, beneficiando para isso da 

paisagem natural da Madeira, do seu clima, da qualidade dos seus hotéis, da simpatia e do bom acolhimento 

dos seus habitantes. 

Para além disso, conta também com a grande experiência e conhecimento do organizador local, que possui 

um histórico reconhecido na preparação de eventos internacionais de Bridge. 

Convidamo-lo a estar presente na Conferência de Imprensa a ter lugar no Sábado dia 18 de Junho, pelas 

18:00 no Auditório do Pestana Casino Park Hotel, no Funchal. 

Estarão presentes o Presidente e Vice-Presidente da European Bridge League (EBL) Jan Kamras e Josef 

Harsany, Eric Laurant (Tesoureiro e membro do Comité Executivo), Barry Rigal Presidente da International 

Bridge Press Association (IBPA), bem como o Presidente da Federação de Portuguesa de Bridge, Pedro 

Salgueiro, e o Presidente da Associação de Bridge da Madeira, Miguel Teixeira. 
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