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Caros Bridgistas,  

 

Ficou para trás o ano de 2012 que em termos da vida do clube ficou marcado por um aumento da 

participação nos nossos torneios e no aparecimento de um número significativo de novos praticantes. 

Gostaria de aproveitar esta carta para agradecer a todos aqueles que com a sua presença regular 

nos últimos anos, nos permitem encarar este novo ano com algum optimismo, apesar de estarmos 

conscientes das dificuldades que o país irá atravessar e que inevitavelmente afectarão a nossa 

actividade. 

Para 2013, prometemos continuar a trabalhar afincadamente na captação e formação de novos 

jogadores, bem como no desenvolvimento bridgístico de todos aqueles que pretendam progredir, dado 

que só assim poderemos fazer crescer a nossa modalidade. 

Também para este ano que agora começa, gostaríamos de fazer crescer o nosso número de 

sócios e contamos consigo para nos ajudar a cumprir esse objectivo. 

A quotização anual é de extrema importância para o clube, pois permite-nos reunir verbas que 

são utilizadas quase exclusivamente na conservação e renovação das instalações. 

Com o intuito de chegarmos ao maior número de praticantes, criámos para este novo ano, duas 

modalidades de quotização: 

a) Sócio CBL Simples: por apenas 60 euros anuais pode agora tornar-se sócio do maior clube de 

bridge do país e obter descontos entre um e dois euros nos cerca de 200 torneios de pares que o CBL 

organiza ao longo do ano; 

b) Sócio CBL Gold: por 120 euros anuais, aceda a um conjunto significativo de privilégios 

adicionais, em que destacamos o convite para o torneio e jantar anual de sócios a realizar no dia 20 de 

Abril, descontos nos torneios de equipas organizados pelo clube (Primavera, Verão, Cavendish e Board-

a-Match), oferta de um livre trânsito para, durante um mês à sua escolha, jogar gratuitamente todos os 

torneios de pares. 

 Existem ainda descontos na quota para os sócios família e sócios júnior (até aos 30 anos). 

Com a expectativa de que possa aderir a uma destas modalidades, despeço-me com desejos de 

um óptimo ano de 2013. 

 
                                                                                                                                                                                                                      

Pedro Miguel Durão 

 


