ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BENAVENTE

CONGRATULAÇÃO
CAMPEONATO DO MUNDO DE ATRELAGEM DE SINGULARES
FOI UM ÊXITO
O Município de Benavente recebeu o Campeonato do Mundo de Atrelagem de
Singulares, de 12 a 16 de setembro, no complexo da Companhia das Lezírias,
em Braço de Prata, Samora Correia. O reconhecimento da Federação Equestre
Internacional foi uma importante conquista, justificada com as magníficas
qualidades da candidatura portuguesa-que venceu os projetos de países com
tradição na organização destes eventos- e com as condições únicas do espaço
da Companhia das Lezírias.
A prova que se realizou pela primeira vez em Portugal contou com 76
participantes, em representação de 21 países e constituiu um notável êxito a
todos os níveis. O sucesso desportivo da prova, a cobertura mediática que teve
com reportagens em dezenas de países, a notabilidade que deu à região e a
promoção do cavalo lusitano- que tem no concelho de Benavente alguns dos
seus melhores criadores e várias notáveis coudelarias- justificam que esta
assembleia se congratule com a realização desta iniciativa no nosso município.
Num momento de acentuadas dificuldades para as empresas e comércio
locais, este evento, que envolveu mais de meio milhar de pessoas, constituiu
uma oportunidade para a dinamização do tecido económico permitindo a
realização de negócios, especialmente no setor da hotelaria, e abrindo
perspetivas de boas oportunidades tendo em conta a apreciação positiva que
centenas de visitantes fizeram ao espaço da Companhia das Lezírias e aos
vários momentos do programa social que tiveram oportunidade de vivenciar.
Reunida em sessão ordinária, a 26 de setembro de 2012, a Assembleia
Municipal de Benavente congratula-se com o êxito do Campeonato do Mundo
de Atrelagem de Singulares e exorta a Federação Equestre Portuguesa e a
Companhia das Lezírias a continuarem a sua aposta na promoção de eventos
de elevado nível, mostrando as potencialidades da região e do cavalo lusitano,
expoente significativo da atividade económica e cultural do Município de
Benavente.
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Esta congratulação deve ser enviada à Federação Equestre Portuguesa,
Federação Equestre Internacional, à Associação Portuguesa de Atrelagem, e à
Companhia das Lezírias.

Benavente, 26 de setembro de 2012

Assembleia Municipal de Benavente

Presente à IV Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 26.09.2012. ----------------------------------------Apresentada pelos eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benavente, 02 de outubro de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia Municipal de Benavente

-Carlos Alberto Salvador Pernes-
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