ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA

EDITAL
Nº 47
QUADRIÉNIO 2017/2021
António José Constantino Vicente, Presidente da Assembleia de Freguesia de Costa da
Caparica
Torno público que na reunião da sessão ordinária de abril, realizada no dia 30 de abril de 2019, a
Assembleia de Freguesia de Costa da Caparica aprovou a seguinte saudação:
saudação
Voto de Saudação pela realização do Caparica Surf Fest 2019

O Surf é, nos dias de hoje, uma modalidade desportiva em franco crescimento e uma das
que tem mais praticantes e adeptos no mundo, atingindo grande popularidade e congregando à sua volta uma notoriedade bastante relevante, muito alicerçada na sua natureza de
espetacularidade, organização profissional e, naturalmente, devido à difusão feita pelos media associados à temática.
Crescente tem sido também a divulgação das potencialidades que as onda de determinadas
localidades portuguesas possuem. No caso do concelho de Almada tem sido clara a aposta
na divulgação das potencialidades naturais da nossa costa litoral, especialmente dadas as
condições naturais que resultam na existência de ondas de tamanho não muito grande, mas
consistente, a tornam ideal para a aprendizagem desta modalidade.
O Município promove, desde 2015, a realização do Caparica Surf Fest, a par de outros eventos competitivos locais organizados por clubes e associações desportivas da Costa de Caparica ao longo do ano. Esta competição tem vindo a ser reforçada culminando o ano passado
com a realização de seis provas WSL, em claro sinal da aposta na qualidade do quadro competitivo organizado.
A edição de 2019 prosseguiu esta aposta, tendo tido como resultado mais competidores e
maior visibilidade exterior. A aposta numa etapa do circuito WQS 3000, para além do anterior WQS 1000, tornou a competição mais aliciante para outro tipo de competidores, naturalmente com outro tipo de capacidades, aumentando a qualidade da competição.
Este reforço na vertente competitiva atraiu também uma mais ampla cobertura mediática da
prova, trazendo outra visibilidade à Costa de Caparica e, em consequência disso mesmo, de
todo o concelho de Almada.
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Paralelamente, foi também introduzido um novo conceito de espetáculos musicais, de acesso livre e em contexto urbano, por forma a aproximar o evento da cidade da Costa da Caparica, dos seus cidadãos e de todos os que a visitaram.
O sucesso desta iniciativa demonstrou o caráter de grande relevância estratégica da ação
municipal na matéria da prática desportiva, do turismo, do desenvolvimento económico, da
maior visibilidade a conferir à Costa de Caparica, oferecendo cada vez mais alternativas a
quem visita o concelho de Almada.

Assim, a Assembleia Municipal reunida em sessão plenária delibera:
- Saudar a Câmara Municipal de Almada que, com o apoio da Junta de Freguesia da Costa de
Caparica, realizou e deu um novo impulso ao Caparica Surf Fest na sua edição de 2019, afirmando-o como um dos mais reconhecidos eventos desportivos do género no nosso país.
POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE EDITAL, QUE VAI POR MIM ASSINADO E IRÁ
SER AFIXADO NOS LUGARES DE ESTILO DESTA FREGUESIA.
Costa da Caparica, 09 maio de 2019
O Presidente da Assembleia de Freguesia

(António José Constantino Vicente)

