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EDITAL  Nº 81/IX-2º/2007 
 

 (Moção/Deliberação  

De Congratulação pelo Campeonato de Surf-Júniores) 

 

EU, JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE D A ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA  

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordi nária referente ao mês de Abril 

de 2007, realizada no dia 26 de Abril de 2007, a As sembleia Municipal de Almada 

aprovou a seguinte Moção/Deliberação: 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO  

A escolha da Cidade da Costa da Caparica para a rea lização do Campeonato do 

Mundo de Surf-Juniores é um acontecimento que const itui o reconhecimento 

internacional para as potencialidades do Concelho d e Almada, no que se refere às 

suas condições naturais propícias à realização de e ventos desportivos desta 

natureza; bem como à sua capacidade organizativa em  acontecimentos desta 

dimensão.  

A realização do “Quiksilver ISA World Junior Surfin g Championships”, que decorrerá 

entre os próximos dias 4 e 13 de Maio de 2007 na Pr aia da Mata, irá reunir mais de 30 

selecções oriundas dos 5 continentes.  

A escolha de Portugal e da Costa da Caparica para a  realização deste evento 

desportivo, prende-se com a excelência do local, co m a boa reputação da Federação 

Portuguesa da referida modalidade, bem como à alta cotação do Caparica Surfing 

Club, conquistada pelos muitos êxitos na organizaçã o de grandes competições 

internacionais. 

A organização do “Quiksilver ISA World Junior Surfi ng Championships” é da 

responsabilidade do Caparica Surfing Club e da Natu ral Factor; contando este com o 

patrocínio da Câmara Municipal de Almada e da Quiks ilver; bem como com o apoio da 
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Marinha Portuguesa, Junta de Freguesia da Costa da Caparica e Região de Turismo 

da Costa Azul. 

Este acontecimento desportivo contará com a partici pação de algumas das maiores 

esperanças do Surf mundial e, sendo uma das princip ais competições do calendário 

internacional da modalidade, constitui motivo de or gulho e satisfação não só para os 

Almadenses, como para todos os Portugueses; já que se trata da primeira vez que 

uma cidade Europeia é escolhida para acolher este e vento. 

Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Almada, reu nida em Sessão Plenária no dia 

26 de Abril de 2007, delibera: 

1 - Congratular-se vivamente pela escolha do Concel ho de Almada e da sua cidade 

da Costa de Caparica para a realização do Campeonat o do Mundo de Surf-

Júniores. 

2 -  Saudar reconhecida e efusivamente o Caparica S urfing Clube e a Câmara 

Municipal de Almada, assim como a Quiksilver, a Jun ta de Freguesia da Costa 

da Caparica, a Marinha Portuguesa e a Região de Tur ismo da Costa Azul, bem 

como todas as demais entidades que, de qualquer mod o, contribuíram para a 

realização deste evento, no concelho de Almada. 

 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM 

ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DE STE CONCELHO. 

 
Almada, em 27 de Abril de 2007 
 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

       

      (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


