Campeonato Nacional de 420 volta a reunir aficionados da Vela em Maio

De 25 a 29 de Maio, Tavira volta a receber velejadores nacionais para disputar
o Campeonato Nacional de 420, promovido pelo projecto pioneiro – Tavira
Sailing.
Numa altura em que a modalidade de Vela tem cada vez mais praticantes, o
projecto Tavira Sailing está a transformar este ano a cidade de Tavira na
Capital Portuguesa de Vela Ligeira, com a organização de um total de seis
campeonatos e regatas de nível nacional, ibérico e internacional.
As primeiras provas (Campeonato Ibérico de 420 – de 9 a 12 de Março e o
Campeonato de Portugal de Juniores – de 20 a 23 de Abril) foram um sucesso
e reuniram, ao largo da costa da Ilha de Tavira, um total de 200 velejadores.
O Campeonato Nacional de 420 decorre, em Maio, seguindo-se o Campeonato
de Portugal de Juvenis, em Junho, e os Campeonatos Europeus de Optimists e
de 420, ambos em Julho.
Para Guilherme Ferreira, Presidente do Clube Náutico de Tavira e responsável
pelo projecto Tavira Sailing “É um grande orgulho conseguir trazer para Tavira
campeonatos desta ordem e contribuir não só para o crescimento da
modalidade, como também para a promoção do turismo da região.”
Até Julho de 2011, estima-se que mais de cinco mil pessoas passem por Tavira
para assistir às provas.
O projecto Tavira Sailing conta com o alto patrocínio do Montepio, o apoio
institucional da Câmara Municipal de Tavira, do Clube Náutico de Tavira, da
Federação Portuguesa de Vela, da Associação Portuguesa da Classe
Internacional de Optimist e da Classe Internacional de 420. O grupo Vila Galé
associou-se a este projecto desde a primeira hora numa parceria estratégica.
Calendário de provas Tavira Sailing
25 a 29 de Maio – Campeonato Nacional de i420
7 a 12 de Junho – Campeonato de Portugal de Juvenis
2 a 10 de Julho – Campeonato Europeu de Optimists
20 a 29 de Julho – Campeonato Europeu de i420

Sobre o Tavira Sailing
O Tavira Sailling é a imagem criada pelo Clube Náutico de Tavira para a
organização de todos estes eventos. O Tavira Sailing será, por isso, a imagem
e a face visível do Clube Náutico de Tavira que encabeça e agrupa todos os
eventos de vela a realizar em Tavira. Este projecto, lançado em 2011, terá
outro momento alto, em 2014, com a organização do Campeonato do Mundo
da Juventude da ISAF, candidatura conjunta do Clube Náutico de Tavira e da
Federação Portuguesa de Vela, vencedora na recente Assembleia Geral da
ISAF (Autoridade Mundial da Vela).
Sobre o Montepio
O patrocínio do Montepio ao Tavira Sailing enquadra-se no objectivo de apoio a
eventos desportivos familiares, os quais fomentam a participação activa dos
mais jovens e são um incentivo à participação desportiva. Através de acções a
realizar no local, o Montepio pretende também criar um envolvimento com as
famílias, reforçando assim os laços que unem esta relação.
O Montepio é já patrocinador desta modalidade amadora, através do patrocínio
aos atletas João Villas-Boas e Tomás Camelo, dois jovens campeões que
velejam juntos há dois anos em 420, também motivo pelo qual o Montepio está
presente neste grande evento que vai ser o Tavira Sailing.
Sobre Tavira
Tavira, localizada na parte Este do Algarve, a cerca de 30km do aeroporto
internacional de Faro, é uma das cidades mais antigas do Algarve. A sua
origem remonta aproximadamente ao ano 2000 AC e é uma das cidades,
arquitectonicamente, mais atraentes do Algarve. Em pleno Parque Natural da
Ria Formosa, a localização de Tavira foi factor chave para o seu
desenvolvimento e com uma história ligada ao seu porto de mar, pescarias,
mercados de além-mar e actividades com eles relacionadas. Fenícios e Mouros
foram alguns dos povos que colonizaram esta região e dos quais vários
artefactos arqueológicos são encontrados, frequentemente, em escavações.

Sobre o Vila Galé
O grupo Vila Galé é, actualmente, responsável pela gestão de 23 unidades
hoteleiras: 17 em Portugal – Algarve, Beja, Cascais, Ericeira, Estoril, Lisboa,
Coimbra, Porto e Madeira – e 6 no Brasil – Fortaleza, Caucaia, Salvador,
Guaratuba, Pernambuco e Angra dos Reis – com um total de 11 918 camas.

Sobre o Clube Náutico de Tavira
O Clube Náutico de Tavira (CNT) é uma Instituição de Utilidade Pública, cuja
missão é o ensino, divulgação e prática da vela. Ao longo dos anos, o CNT tem
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vindo a especializar-se na formação, competição e organização de eventos
nacionais e internacionais desta modalidade nas várias classes de vela ligeira e
de cruzeiro.
Na continuidade da tradição e da experiência acumulada do clube, o CNT
decidiu candidatar-se à promoção e organização de um conjunto de grandes
eventos nacionais e internacionais desta modalidade, tornando Tavira a capital
portuguesa da vela ligeira em 2011, estatuto que será repetido, em 2014, com
a organização do Campeonato do Mundo da Juventude da ISAF.
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