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Millennium bcp é o
patrocinador principal do
Millennium Estoril Open
2015 e patrocinador do
tenista João Sousa
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MILLENNIUM BCP PATROCINA "MILLENNIUM
ESTORIL OPEN 2015" E TENISTA JOÃO
SOUSA
O Millennium bcp vai ser o patrocinador principal da edição deste ano do
Portugal Open, um dos torneios mais antigos do ATP World Tour, passando o
evento a designar-se Millennium Estoril Open 2015. A aposta do Millennium no
ténis vai estender-se também ao patrocínio do tenista João Sousa, cuja
participação no evento está já garantida.
O Millennium bcp está empenhado em contribuir para o reforço das referências
nacionais, e este torneio de ténis é, indiscutivelmente, uma dessas referências.
Perante a ameaça de o torneio não se realizar, o Millennium bcp considerou que
poderia dar um contributo importante para a viabilidade desta competição que,
ao longo do tempo, se tornou num dos mais importantes eventos desportivos do
país.

Millennium bcp está
empenhado em contribuir
no reforço das referências
nacionais, e este torneio de
ténis é uma dessas
referências

Ao apoiar o João Sousa, o melhor tenista português de todos os tempos, o
Millennium bcp aposta não só num indiscutível talento que muito orgulha os
portugueses mas numa pessoa que corporiza os valores de trabalho, persistência,
rigor e profissionalismo, valores que o Millennium bcp também incorpora na sua
atividade diária.
Com estes patrocínios, o Millennium bcp dá continuidade à sua aposta em
projetos inovadores e de dimensão internacional, que possibilitem uma maior
exposição e protagonismo de Portugal em todo o Mundo.
RESUMO CV João Sousa:
Melhor Português de sempre no ATP (2014).
1 Título (sing.) no ATP World Tour: Malásia250 (2013).
Finalista (sing.) em Bastad Metz, ATPs 250 (2014).
Semi-Finalista de singulares em Hertogenbosch, ATP250(2014) e São Petersburgo,
ATP250 (2013).
Semifinalista de pares em Sidney, Winston Salem e Portugal Open, ATPs 250
(2014).
1/8 de final de pares em Roland Garros (2014).
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3ª ronda de singulares no US Open (2013).
7º jogador mais novo no Top-50ATP (2014).
5 títulos e 2 finais em singulares no Challenger tour.
7 títulos e 4 finais em singulares no Futures tour.
Rankings ATP atuais: 49 (sing.) e 81 (pares)
25 anos.

Texto

2/2

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.,
Sociedade Aberta,
com sede na Praça D.João I, 28, Porto,
o Capital Social de 3.706.690.253,08 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial
do Porto sob o número único de matrícula
e de identificação fiscal 501 525 882.

DIREÇÃO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Rui Coimbra
Telf +351 211 131 084
investors@millenniumbcp.pt
rui.coimbrafernandes@millenniumbcp.pt
lmonteiro@millenniumbcp.pt

CONTACTO DE IMPRENSA
Erik T. Burns
Telf. +351 211 131 242
Tlm. +351 917 265 020
erik.burns@millenniumbcp.pt
cintia.barbas@millenniumbcp.pt

