Projeto de voto de Saudação n.º 95/XV

À participação nacional na Taça do Mundo de Canoagem

Portugal teve uma participação exemplar na Taça do Mundo de Canoagem, destacandose a conquista por parte de Fernando Pimenta, no passado dia 29 de maio, de quatro
medalhas de ouro, em Poznan, na Polónia.

Aos triunfos de Fernando Pimenta juntam-se ainda as medalhas conquistados por João
Ribeiro e Messias Baptista (prata em K2 200 metros), Francisca Laia (prata em K1 200
metros) e Kevin Santos (bronze em K1 200 metros), na mesma competição.
Fernando Pimenta, o duplamente medalhado olímpico luso de 32 anos conquistou o
ouro nas categorias de K1 500 metros, K1 1.000 metros e, juntamente com Teresa
Portela, venceu a prova mista de K2 500 metros, triunfando ainda na categoria de K1
5000, elevando para 115 o número de pódios internacionais na sua carreira.

Ao ganhar quatro medalhas de ouro num só dia, o canoísta limiano do Benfica
alcançou um feito inédito na modalidade, facto realçado pela Federação Internacional
de Canoagem, e que coloca o canoísta a arrancar para o novo ciclo olímpico Paris2024,
no topo da elite mundial.
A conquista de quatro medalhas num só dia, além de facto inédito na modalidade, é
também o reflexo da vitalidade da modalidade em Portugal, patente nos feitos

alcançados pelos canoístas portugueses que, no total, trouxeram da Polónia oito
medalhas.
Assim, a Assembleia da República congratula o canoísta Fernando Pimenta, pela
conquista inédita de quatro medalhas de ouro num só dia na Taça do Mundo de
Velocidade de Canoagem, bem como a canoagem nacional que, ao colocar no pódio da
importante competição os canoístas João Ribeiro, Messias Baptista e Francisca Laia
mostra, mais uma vez, a vitalidade e a qualidade da modalidade no nosso país.
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