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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

RUI DOWLING – CAMPEÃO EUROPEU DA CLASSE HANSA 2.3 EM VELA 

ADAPTADA 

 

Realizou-se entre os dias 7 e 12 de outubro de 2019, na cidade de Portimão, o 

Campeonato da Europa de Vela Adaptada promovido pelo Iate Clube Marina de 

Portimão e pela Associação Teia D'Impulsos. 

Nele participaram 113 atletas de 10 países que competiram em 4 quatros 

classes: Hansa 2.3, 303 Singles, 303 Doubles e Liberty. 

Entre os participantes estiveram os velejadores do Clube Naval da Horta Rui 

Dowling, Libério Santos e Lício Silva, tendo o primeiro sagrado-se Campeão 

Europeu da Classe Hansa 2.3. 

Libério Santos obteve o 8.º lugar da classificação em virtude das difíceis 

condições meteorológicas que se fizeram sentir naqueles dias que em muito 

dificultaram o desempenho do atleta. 

Por sua vez, Lício Silva não conseguiu concluir a prova devido ao surgimento de 

uma lesão que o impediu de competir nos dois últimos dias. 

Dias antes, sensivelmente entre 27 e 29 de setembro, Rui Dowling, repetindo o 

feito de 2016, havia conquistado o título de Campeão Nacional da Classe Hansa 

2.3 em Vela Adaptada. Libério Santos e Lício Silva conquistaram o 3.º e 4.º lugar, 

respetivamente naquela prova. 

Mas mais do que resultados, estas participações premeiam estes atletas 

faialenses que lutam contra as vicissitudes da vida e fazem dos seus pontos 

fracos armas poderosas para ultrapassar os desafios que se colocam tanto em 

mar como em terra, elevando o nome do Faial e dos Açores no contexto do 

desporto nacional e europeu. 
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Tal como os atletas, merecem igualmente uma palavra de reconhecimento toda 

a comitiva que os acompanhou nestas deslocações nomeadamente o Treinador 

João Duarte, o Terapeuta Nilzo Fialho e os Colaboradores do Clube Naval da 

Horta, Luís Paulo Moniz, Orlanda Moniz e Armando Oliveira, por todo o suporte 

técnico e logístico dado aos atletas que vai muito para além do treino competitivo. 

Uma especial referência para o Clube Naval da Horta e para a Associação de 

Pais e Amigos dos Deficientes da ilha do Faial – instituições ímpares da ilha do 

Faial -  que se unem no projeto “Vela para Todos – Faial Sem Limites” através 

do qual promovem a inclusão de todos na prática de vela, destruindo barreiras e 

preconceitos que ainda possam existir e contribuindo para a construção de um 

sociedade mais justa e aberta à diferença.  

Assim, nos termos regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

reunida em sessão plenária do mês de dezembro, que aprove um Voto de 

Congratulação pelo título de Campeão Europeu da Classe Hansa 2.3 em Vela 

Adaptada conquistado por Rui Dowling, bem como pela participação dos demais 

atletas naquele certame. 

Do presente voto, deve ser dado conhecimento aos atletas e comitiva que os 

acompanhou, bem como ao Clube Naval da Horta e à Associação de Pais e 

Amigos dos Deficientes da ilha do Faial. 

 

Horta, Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2019. 

Os deputados, 

 


