
	

O NÚMERO DE TÉNIS MUNDIAL COLOCA OS OLHOS NO 
TORNEIO DE POKER DE PRAGA  

 

ONCHAN, Ilha de Man – 20 de Novembro de 2013 – O jogador de ténis número um 

mundial do ATP e embaixador da PokerStars Rafael Nadal irá até Praga na República 

Checa a 12 de Dezembro para um dos seus últimos desafios de 2013 – um torneio de 

poker ao vivo para fins de caridade.  

 

Rafa irá defrontar alguns dos grandes nomes do circuito profissional de poker 

internacional, bem como outras lendas do desporto em geral, que serão anunciadas nas 

próximas semanas. O torneio irá fazer parte do festival de Praga do European Poker 

Tour, que decorre de 8 a 18 de Dezembro. Será o primeiro torneios ao vivo oficial que 

Rafa disputa desde que começou a jogar em Junho de 2012. 

 

“Não é segredo que adoro competir e é isso que gosto no poker,” disse Rafa Nadal. É 

um jogo técnico que requer força mental e capacidade de ler os adversários e nessa 

forma assemelha-se ao ténis. Jogo poker online há quase 18 meses e agora estou 

muito empolgado em jogar o meu primeiro torneio ao vivo.” 

 

Desde que começou a jogar poker, Rafa tem trabalhado muito para afinar a sua técnica 

de jogo jogando online na PokerStars e treinado com o seu treinador de poker Alfonso 

Cardalda para o ajudar a melhorar o seu jogo. “Rafa leva o poker muito a sério, e 

entende a importância que o treino tem para atingir o melhor do seu jogo,” disse 

Cardalda. “O torneio de caridade de Praga é uma grande meta para Rafa como jogador 

de poker e espero que o sucesso nos campos de ténis se traduza em sucesso nas 

mesas de poker em Dezembro.”   

 

Veja como Rafa se tem dado com o seu treino com esta reportagem fotográfica nos 

bastidores do seu treino com o Alfonso: http://psta.rs/17l4WEc. 

 

Sobre a PokerStars 

A PokerStars gere os sites mais populares de poker online, servindo um comunidade de poker 

global de mais de 60 milhões de membros registados. Desde que foi lançada em 2001, a 

PokerStars tem sido a primeira escolha dos melhores jogadores do mundo, com mais torneios 

diários do que em qualquer outro site e com a melhor segurança online.  



	

	

 

 

A PokerStars operam globalmente sob as licenças dos governos da Ilha de Man e Malta, 

respectivamente. A PokerStars tem também licenças independentes dos governos da Bélgica, 

Dinamarca, Estónia, França, Itália, Espanha e Alemanha. 

 

A PokerStars é membro do The Rational Group, que gere negócios e marcas relacionadas com 

jogo, tais como a PokerStars, a Full Tilt Poker e o European Poker Tour. As entidades da 

Rational Group no Reino Unido e na Ilha de Man foram reconhecidas colectivamente como um 

dos melhores locais para trabalhar no Reino Unido ao ficarem no 25º lugar na categoria de 

Melhores Locais para Trabalhar no Reino Unido pelo Great Place to Work Institute - em 2012 e 

2013. 

 

 

	


