7.º World All Styles Championship (WAC) de 6 a 9 de abril	
  
	
  
Expoeste de Caldas da Rainha à espera mais de 20.000
visitantes	
  
	
  
Bem no Centro do País, um Concelho, uma Cidade e um centro
de feiras e exposições preparam-se para voltar a viver dias de
grandes emoções.	
  
	
  
De 6 a 9 de de abril, o Mundial All Styles está de volta a Caldas
da Rainha, com um grande evento que abrirá com uma noite de
Gala no Caldas Internacional Hotel, em que serão distinguidos
Atletas, Mestres, Grandes Mestres, entidades públicas e
patrocinadores, num total de mais de 300 personalidades do
universo WAC. 	
  
Seguir-se-ão três dias - 7, 8 e 9 de abril - da grande festa dos
desportos de combate, que farão da Expoeste de Caldas da
Rainha o palco de mais de 50 seminários, abertos ao público, com
muitos dos mais proeminentes Mestres e Grandes Mestres das
diversas disciplinas. Paralelamente, e para aumentar a
atratividade do evento, a Feira Internacional de Cultura e de
Desporto promete dar a conhecer o melhor da Gastronomia,
Folclore e Artesanato locais, bem como serviços e produtos
desportivos. Quem disse que não se pode ter o melhor de dois
mundos?	
  
	
  
«Todos os anos, o belo concelho de Caldas da Rainha é palco de
uma dezena e meia de certames de dimensão nacional, e é nessa
esteira e com muito orgulho que aqui vamos receber o 7.º World
All Styles Championship que, a avaliar pelas últimas edições, será
um sucesso», afirma António Marques, da Expoeste. «No ano
passado tivemos aqui mais de 5500 inscritos, um número que
será, seguramente, ultrapassado no próximo mês de abril. E,
claro, atrás desses inscritos virão milhares de visitantes, amantes
das artes marciais e público em geral, estimando-se que possa
chegar-se às 20.000 entradas», admite o responsável. «Pela sua
qualidade e pelos números em causa, é um orgulho para o
concelho, para a cidade e para a Expoeste receber um dos
maiores eventos desportivos de Portugal, que conta ainda com
uma importantíssima vertente de animação sócio-económica e
cultural. É um evento que faz jus ao espaço, e é um espaço que
faz jus ao evento. Este é o maior evento desportivo realizado
neste centro de feiras e exposições, e o facto de ter múltiplas
valências aumenta, naturalmente, o desafio, mas é sobretudo um

estímulo à realização de um produto integrado de grande
qualidade, com combates e demonstrações desportivas aliados à
divulgação da cultura, atividade económica e gastronomia locais,
na feira que acompanha o 7.º World All Styles Championship»,
conclui António Marques.	
  
O entusiasmo é partilhado por Fernando Tinta Ferreira,
Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha. «O
Concelho de Caldas de Rainha, no centro do país, tem um núcleo
urbano forte, sendo a cidade do Oeste e Ribatejo com maior
número de habitantes. É um concelho fundamentalmente
dedicado ao Comércio e Serviços e, por isso, Educação, Cultura e
Desporto foram sempre pontos fortes da dinâmica local», explica.
No caso concreto do desporto, Caldas da Rainha é «eclética,
apostando num conjunto diversificado de modalidades e
acolhendo, com naturalidade e orgulho, um leque alargado de
eventos desportivos de referência e com impacto económico, já
que o Turismo Desportivo é essencial no combate à sazonalidade
do Turismo generalizado», acrescenta o autarca. «A primeira vez
que o campeonato se realizou nas Caldas, no ano passado, foi um
grande sucesso e, este ano, esperamos que seja ainda melhor.
Chegámos a receber felicitações de unidades hoteleiras, até de
concelhos vizinhos, por termos acolhido este evento, que teve
reflexos positivos na economia local e que, por atrair muitos
visitantes, é também uma forma de trazer o mundo a Caldas da
Rainha e de levar Caldas da Rainha para o mundo», revela o edil.
Em resumo, afirma Tinta Ferreira, «este é um evento que
ninguém deve perder, seja pela grande oferta desportiva, pelo
ambiente de partilha e de convívio saudável ou pela oportunidade
de, na feira, travar conhecimento com as mais relevantes
expressões de cultura locais… será seguramente uma boa
experiência, para todos e para toda a família».	
  
	
  
Sobre a WAC	
  
Criada em 2010, a WAC tem crescido ano após ano, atraindo, em 2016, quase
5000 atletas, de mais de 50 países. Em 2017, a WAC volta a colocar Portugal
na rota das melhores competições de Artes Marciais do mundo, com cerca de
550 categorias a celebrarem o desporto, a disciplina, o fairplay e o espírito
de competição entre equipas e lutadores das mais diversas geografias.	
  

Mais informações pelo e-mail wac.worldwide@gmail.com ou pelo
963 434 104.	
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