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Projecto-Voto n.º 140/XV/1ª

De congratulação aos atletas portugueses medalhados nos Europeus Multidesportos 

de 2022

Decorreram na cidade de Munique, na Alemanha, a segunda edição dos Europeus 

Multidesportos de 2022.

Os atletas portugueses destacaram-se nas diversas modalidades e Portugal trouxe 9

medalhas e mais 24 lugares entre os 10 primeiros classificados.

O desporto nacional tem vindo a ganhar cada vez maior protagonismo nas competições 

em que participa e estes Europeus multidesportos não foram exceção.

A canoagem foi a modalidade que mais se destacou, arrecadando cinco medalhas, duas 

de ouro, por Kevin Santos (K1 200 metros) e Fernando Pimenta (K1 5.000), canoísta que 

acrescentou ainda uma de prata (K1 1.000 metros) e uma de bronze (k1 500) ao seu 

currículo, tendo chegado às 121 medalhas na sua carreira.

Outra medalha foi para Norberto Mourão, ao ser bronze no VL2 200 de canoagem 

adaptada, numa modalidade que foi igualmente a que mais contribuiu com postos entre 

os dez primeiros, num total de dez.

No atletismo, Portugal ganhou a medalha de ouro de Pedro Pablo Pichardo no triplo 

salto e a de prata de Auriol Dongmo no lançamento do peso.

O ciclismo de pista confirmou-se como uma modalidade emergente em Portugal, tendo

Iúri Leitão ganho o ouro no scratch masculino.

O desporto nas suas mais diversas modalidades tem elevado o nome de Portugal e 

colocado o nosso país como um player importante em todas as competições 

internacionais. Estes europeu Multidesportos são mais uma prova disso e o trabalho 

feito pelos nossos atletas é digno de louvor.

Assim, e pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa 

o seu voto de congratulação aos atletas medalhados nos Europeus Multidesportos 2022, 
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pelo seu percurso desportivo e excelentes resultados alcançados, desejando que todas 

as competições futuras continuem a espelhar o seu empenho e dedicação ao desporto:

Kevin Santos

Fernando Pimenta

Norberto Mourão

Pedro Pablo Pichardo

Auriol Dongmo

Iúri Leitão

Palácio de São Bento, 23 de agosto de 2022

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes - Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa


