
Mensagem de Boas Vindas da Senhora Secretária 

Regional do Turismo e Cultura  

 

“A Região tem a maior honra de acolher, pela primeira 

vez, entre 27 e 30 de junho, o Campeonato da Europa de 

Biatle e Triatle Moderno. Mais um evento que vem 

contribuir para a maior projeção e afirmação da Região, 

enquanto destino ativo e de experiências ao ar livre, mas, 

também, reforçar o conhecimento e a promoção regional 

de uma modalidade que, nos últimos anos, tem vindo a 

conquistar muitos adeptos, inclusive já reconhecidos 

nacional e internacionalmente. 

A aposta na realização desta iniciativa e, bem assim, a expetativa que se cria em função do seu 

arrojo, coloca a Madeira num patamar superior ao nível desta modalidade e faz com que, mais 

uma vez, possamos marcar a nossa diferença, concretamente junto dos cerca de 500 

participantes que, oriundos de diversas nacionalidades, terão, entre nós, a oportunidade de 

mostrar o que valem, numa competição que se espera marcada pelo entusiamo, pela emoção e 

pela dinâmica desportiva que caraterizam o Biatle Moderno. 

À organização deste evento e, em especial, a todos os seus participantes, desejo as maiores 

felicidades, certa de que esta será uma experiência única, num destino que é também único e 

que, diariamente, se constrói e transforma, também graças a estas ações, naquele que é o 

melhor destino Insular da Europa.” 

Paula Cabaço 

Secretária Regional do Turismo e Cultura 

The Autonomous Region of Madeira has the great honour to host, for the first time, from the 

27
th

 to the 30
th

 of June, the European Championship of Modern Biathlon and Triathlon. 

Another major event that contributes for sure to a greater projection and notoriety of Madeira 

Islands as a destination for active tourism and outdoor experiences, but also reinforces the 

knowledge and the regional promotion of a modality that, in recent years, has been attracting 

many supporters, including those already recognized nationally and internationally. 

  

The commitment to the realization of this initiative, as well as the expectation created by its 

boldness, places Madeira in a superior level to the scale of this modality and makes that, once 

again, we can mark the difference among the nearly 500 participants, from different 

nationalities, who will have the opportunity to show what they are worth, in a competition that 

is expected to be enthusiastic, exciting and dynamic, which is what Modern Biathlon is all 

about. 



  

To the organization of this event, and especially to all its participants, I wish the greatest 

success, being certain that this will be a unique experience in a destination that is also unique 

and that is daily built and transformed thanks, also, to these actions held in the best island 

destination in Europe. 

 


