
Projeto de voto n.º 285/XV

De Saudação pela prestação portuguesa no Campeonato Europeu de Atletismo em 

Pista Coberta, em Istambul 

Portugal encerra os Europeus de pista coberta na Turquia com uma das sua mais bem-

sucedidas participações de sempre, com destaque para três subida ao pódio:  Auriol 

Dongmo no Lançamento do Peso, Pedro Pablo Pichardo no Triplo Salto Masculino e 

Patrícia Mamona no Triplo Salto Feminino.

Auriol Dongmo, de 32 anos, revalidou o título conquistado em Torun, em 2021, voltando 

a sagrar-se campeã da Europa em pista coberta na modalidade do Lançamento do Peso,

com um lançamento de 19.76 metros. Aos 29 anos, Pedro Pablo Pichardo reeditou o 

feito alcançado também em Torun, em 2021, registando a melhor marca da competição, 

a melhor marca mundial do ano e um novo recorde nacional, com 17,60 metros.

Finalmente, Patrícia Mamona, de 34 anos, conquistou a medalha de bronze no Triplo 

Salto Feminino, com uma marca de 13,98 na final. 

Às três medalhas conquistadas somam-se os quartos lugares de Jessica Inchude e Tiago 

Pereira, no peso e no triplo salto, respetivamente, o quinto lugar de Arialis Martínez, 

nos 60 metros, o sexto lugar de Marta Pen, nos 1.500 metros, e os oitavos lugares de 

Evelise Veiga, no salto em comprimento, e de João Coelho, nos 400 metros.



Realizado desde 1970, o Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta é a maior 

prova atlética a nível europeu que se celebra no inverno, sendo que a delegação

portuguesa revelou na Turquia inúmeras exibições de grande mérito pessoal, mas 

também um feito coletivo para o atletismo nacional. A modalidade mostrou grande 

vitalidade ao apresentar-se com a maior delegação de sempre (22 atletas), que 

concluíram a prova igualando as três medalhas de Torun (2021) e de Valência (1998), 

mas superando o número de finalistas (nove no total) e o número de pontos) contra os 

33 conquistados na última edição).

Assim, a Assembleia da República saúda o atletismo português e a delegação nacional

pela melhor prestação de sempre no Campeonato Europeu de Atletismo de Pista 

Coberta, em particular os bicampeões Auriol Dongmo e Pedro Pablo Pichardo, e a 

vencedora da medalha de bronze Patricia Mamona pelos títulos alcançados nas 

modalidades de Lançamento de Peso e Triplo Salto Masculino e Feminino. 
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