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Pelos resultados desportivos alcançados pelo atleta paralímpico português

Lenine Cunha

O português Lenine Cunha foi eleito o melhor atleta paralímpico do mundo por parte da Federação 
Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual, numa gala que decorreu no passado fim-de-
semana em Brisbane, na Austrália.

Este reconhecimento internacional merece o louvor do seu País.

Com uma carreira profissional de 14 anos, em modalidades como o triplo salto, decatlo, pentatlo, 
heptatlo, salto com vara e salto em comprimento, Lenine Cunha é o atleta que mais vezes e mais alto 
ergueu a bandeira portuguesa.

Nascido em Vila Nova de Gaia há 33 anos, foi vítima de um ataque súbito de meningite aos 4 anos 
que o deixou sem memória, fala, audição, visão e locomoção. Mas Lenine Cunha nunca se resignou 
perante os obstáculos que, pelo contrário, foram fonte de motivação, apego à vida e ao desporto, 
lutando diariamente para ser o melhor.

Lenine Cunha, que já representou Portugal mais de 40 vezes, é detentor de vários recordes mundiais
e é o atleta que mais medalhas conquistou em todo o mundo: só internacionais são, até à data, 188.

Ainda no passado mês de março sagrou-se campeão europeu de pentatlo no 8.º Campeonato da 
Europa de Atletismo de Pista Coberta (INAS), em Praga, conquistando cinco medalhas para Portugal 
(uma de ouro, três de prata e uma de bronze) e foi considerado o melhor atleta da competição.

A sua força e determinação permitiram-lhe chegar ao topo do mundial. É uma referência no 
desporto, uma inspiração para os atletas e um exemplo para todos.

A Assembleia da República presta público louvor ao atleta Lenine Cunha pelo seu exemplo de vida e
pelos resultados obtidos no campo desportivo, que devem constituir motivo de orgulho para todos.

Palácio de S. Bento, 24 de abril de 2017

                                                                                                          Os Deputados,


