Projeto de Voto N.º 335/XIV/2ª
Voto de congratulação pela Centésima Medalha Internacional conquistada pelo Canoísta
Português Fernando Pimenta na taça do Mundo de Szeged na Hungria e pelas medalhas
conquistadas na mesma Prova pelos canoístas Joana Vasconcelos e Norberto Mourão
Com a conquista de três medalhas na Taça do Mundo de Velocidade de Zseged, em canoagem,
que decorreu no passado fim de semana, o canoísta Limiano Fernando Pimenta alcançou a
sua centésima medalha em competições internacionais, tornando-se o atleta da modalidade
mais galardoado de sempre em Portugal.
Deste impressionante palmarés de destacar a conquista da Medalha de Prata em K2, 1000mts
nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, a conquista da medalha de ouro na prova de K1
1000 e K1 5000 da primeira Taça do Mundo, que decorreu em Szeged, Hungria em 2015. Em
2017 sagra-se campeão mundial de canoagem, em K1 5000, na República Checa, depois do
título europeu alcançado na Bulgária, em K1 1000. Conseguiu também medalhas de prata em
K1 1000, no Mundial, e K1 5000, no Europeu, dando sequência a uma carreira internacional
fulgurante, assinalada por 100 subidas ao pódio.
As últimas três medalhas são o corolário dum longo percurso de trabalho e resiliência e tanto
mais de relevar pelo facto de esta conquista ter ocorrido numa altura atípica para a prática e
para as competições desportivas, deixando-nos este feito a enorme esperança de retoma
breve e na tradição do valor de todos os Atletas Portugueses, em todas as atividades
desportivas.
Nesta Taça do Mundo, a única prova internacional num ano marcado pela pandemia da covid19, Portugal conquistou sete medalhas: duas conquistadas por Joana Vasconcelos e três por
Fernando Pimenta. Na paracanoagem, Norberto Mourão conquistou duas medalhas, com o
terceiro lugar em VL2 500 metros e a prata na sexta-feira nos 200 metros.
Pelo exposto, a Assembleia da República congratula-se com a conquista da centésima
medalha internacional pelo canoísta Fernando Pimenta e também saúda os Atletas
Portugueses, reconhecendo a sua importância e o valor que neste tempo difícil de “pandemia”
este feito assume.
Assembleia da República, 2 de outubro 2020
Os Deputados do PSD
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