
 

 

Mensagem de boas vindas 

 

Na qualidade de presidente do Município de Machico, é com enorme prazer 

que dou as boas vindas a todas as delegações dos vinte países que 

participarão no Campeonato da Europa de Biatle & Triatle, que decorrerá entre 

28 e 30 de junho de 2019, na frente mar da cidade de Machico. É uma 

satisfação imensa poder acolher o primeiro evento desta natureza no nosso 

país, cuja importância ganha redobrado relevo porque acontece no ano das 

comemorações dos 600 anos da descoberta da Ilha da Madeira, onde Machico 

assumiu um papel pioneiro, pois foi na nossa fantástica baía que os 

navegadores portugueses desembarcaram pela primeira vez em solo 

madeirense. Por isso, agradeço a confiança depositada em nós pela 

Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno na organização deste evento, em 

parceria com o Ludens Clube Machico, desejando a todos os atletas, equipas 

técnicas e acompanhantes, as maiores felicidades no decorrer deste 

campeonato e que usufruam ao máximo da estadia nesta terra, que é também 

de desportistas. 

O Presidente do Município de Machico 

Ricardo Miguel Nunes Franco 



 

 

Welcome Message  

 

As Mayor of the Municipality of Machico, I am delighted to welcome all the 

delegations from the twenty countries that will take part in the European Biatle & 

Triathlon Championship. This event will take place between 28th and 30th June 

2019, on Machico’s seafront. It is a great satisfaction to be able to host the first 

event of this nature in our country, whose importance is redoubled as it 

happens in the year of the celebrations of the 600th anniversary of the discovery 

of Madeira, where Machico had a pioneering role because it was in our fantastic 

bay that the Portuguese navigators first disembarked in Madeira. For this 

reason, I thank the trust placed in us by the Portuguese Federation of Modern 

Pentathlon in the organization of this event, in partnership with the Ludens 

Clube Machico.  I wish all the athletes, technical teams and companions, the 

best of luck in the course of this championship and hope you all make the most 

of your stay in this town, which is also one of many sportsmen.  

 

The Mayor of the Municipality of Machico 

Ricardo Miguel Nunes Franco 


