
Projeto de voto n.º 697/XIV

De congratulação a Filipa Martins pelos mais recentes resultados nos Mundiais de 

Ginástica Artística, em Tóquio

Filipa Martins, atleta do Acro Clube da Maia, conquistou o 7.º lugar na final All-Around

do Campeonato do Mundo de Ginástica Artística, entre as 24 concorrentes de elevado 

mérito e qualidade. Filipa Martins alcançou ainda o distinto 8.º lugar na final de 

paralelas assimétricas, sendo, uma vez mais, a primeira atleta portuguesa a participar 

na final por aparelhos em Campeonatos do Mundo de Ginástica Artística.

A atleta, que começou a praticar ginástica aos 4 anos no Sport Club do Porto, alcança 

nesta prova resultados nunca antes conseguidos por parte de qualquer atleta 

português. 

Com estes resultados, Filipa Martins supera a sua melhor classificação, o 16.º lugar 

All-Around, alcançado em 2014, na China, facto que é demonstrativo não só do seu 

enorme e distinto talento, como também de todo o empenho, esforço, dedicação e 

resiliência com que, diariamente e reiteradamente ao longo de já vários anos, encara 

a prática da modalidade.

Já em abril deste ano, Filipa Martins fizera história no Campeonato da Europa de 

Ginástica Artística, apresentando um novo elemento técnico de alguma 

complexidade, batizado como "Martins" e que foi incluído no código de pontuação 

internacional, com um valor de 6 décimas.

Assim, a Assembleia da República congratula-se com as distintas prestações de Filipa 

Martins, atleta com um longo e recheado percurso e que há muito representa e eleva 



Portugal nas diversas mais competições, o que constitui um sólido motivo de orgulho 

para todos os portugueses, fazendo votos de que todo o sucesso se prolongue.
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