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AOS ATLETAS E SELEÇÕES PORTUGUESAS MEDALHADOS EM
DIVERSAS COMPETIÇÕES E MODALIDADES

As últimas semanas têm sido pródigas em conquistas para o desporto nacional, com vários 
atletas e equipas a serem medalhadas e apuradas em diversas competições e modalidades.

No Judo escreveu-se, em Tóquio, onde decorreram os jogos mundiais entre 25 de agosto 
e 1 de setembro, mais uma brilhante página no historial da modalidade, com o atleta Jorge 
Fonseca a sagrar-se campeão mundial na categoria de -100kg, tornando-se o primeiro 
campeão mundial de Judo português, e com a atleta Bárbara Timo a sagrar-se vice-
campeã mundial na categoria de -52 kg.

Na canoagem o atleta Fernando Pimenta foi medalha de bronze em K1 1000 metros nos 
Campeonatos Mundiais que decorreram na Hungria, em Szeged, entre os dias 21 e 25 de 
agosto, apurando-se para os Jogos Olímpicos de 2020. Conquistaram também o 
apuramento a equipa de K4 500m, composta por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias 
Baptista e David Varela, assim como a atleta Teresa Portela em K1 200 m. Norberto 
Mourão sagrou-se ainda vice-campeão do Mundo em Paracanoagem, na classe adaptada 
VL2, apurando-se para os Jogos Paralímpicos de 2020, o primeiro atleta português desta 
modalidade a alcançar o apuramento.

No Europeu de Kickboxing, que decorreu entre os dias 26 e 31 de agosto em Gyor, na 
Hungria, Portugal foi Campeão Europeu, com três medalhas de ouro de Artur Karlov, 
Joel Colaço e Miguel Temporário, 4 medalhas de prata de João Curva, Daniel Andrade, 
Gonçalo Noites e Matilde Rodrigues, e 6 medalhas de bronze de Alexandre Cunha, 
Cláudia Jardim, Eduardo Pereira, Guilherme Coutinho, Leonor Costa e Sara Rodrigues.

A Seleção Nacional de Futebol de Praia sagrou-se, na Figueira da Foz, entre 5 e 8 de 
setembro, pela 6.ª vez, campeã europeia, sendo hoje o país mais titulado. Portugal
consegue ser o primeiro campeão europeu simultâneo de futebol de praia, futsal e futebol 
masculinos.

Nos Europeus de Ténis de Mesa, que decorreram em Nantes, França, as Seleções
Nacionais masculina e feminina chegaram à final da competição, conseguindo ambas a 
medalha de prata, o melhor resultado em europeus.

Os resultados espelham, nas suas diversas dimensões, a excelência do desporto nacional, 
o seu espírito de superação e abnegação e consagram o trabalho das respetivas federações, 
diretores, corpos técnicos e atletas.



Assim, a Assembleia da República saúda os atletas portugueses pelos resultados obtidos 
nas diferentes modalidades e competições pela forma como elevam e dignificam o país.

Palácio de São Bento, 9 de setembro de 2019

As Deputadas e os Deputados


