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Grupo da ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TAVIRA 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 

PARTICIPAÇÃO DE VELEJADORES TAVIRENSES EM PROVAS INTERNACIONAIS 

 

Com a conclusão do Campeonato do Mundo da Juventude 2021, decorrido em Omã, termina 

uma época fabulosa dos representantes do Clube Náutico de Tavira (CNT) em diversas provas 

internacionais, onde navegaram sempre em lugares de destaque e alcançaram resultados 

relevantes. 

Nesta prova em especial, a cidade de Tavira e os amantes da vela acompanharam com 

entusiasmo a participação da comitiva portuguesa e, em particular, dos representantes do CNT 

Beatriz Cintra (Bia) e Filipe Lopes (Pipo) na classe 420 / Misto. 

A dupla conquistou um bom resultado, ao terminar num sólido 8º posto da geral e, 

consequentemente figurar no Top-10 numa frota com um total de 22 velejadores de todo o 

mundo! 

Este foi mais um ano especial para os amantes da vela, destacando-se a participação nos Jogos 

Olímpicos de Tóquio’2020 de um velejador formado nas escolas do CNT. Formando dupla com 

Jorge Lima, o tavirense José Luís Costa terminou no sétimo lugar o concurso de vela 49er, 

melhorando a prestação em relação ao Rio2016, em que foram 16.º classificados. 

Neste contexto, a Assembleia Municipal de Tavira, reunida em 28 de dezembro de 2021, 

delibera: 

1. Aprovar um Voto de Congratulação pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 

anos pelo CNT pelo empenho e determinação na formação de uma nova geração de 

velejadores de classe internacional, como ficou demonstrado ao longo da presente 

época desportiva, nos mais variados palcos globais. 
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2. Felicitar os desportistas tavirenses e as equipas técnicas envolvidos na representação 

do CNT e das Seleções Nacionais pelas respetivas prestações em diversas provas 

internacionais. 

3. Remeter cópia da deliberação que recair sobre esta proposta, para conhecimento e 

divulgação à Senhora Presidente da Câmara Municipal, aos órgãos sociais do CNT, da 

Federação Portuguesa de Vela, ao Comité Olímpico Português e à Delegação Regional 

do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude, bem como aos órgãos de 

comunicação social locais, regionais e nacionais, e proceder á sua publicação nos 

suportes de comunicação do Município de Tavira. 


