
Projeto de Voto de Congratulação n.º 97/XV/1ª

Pela conquista de cinco medalhas de ouro na Taça do Mundo de Velocidade 2022,

Seleção Portuguesa de Canoagem

Os canoístas da seleção portuguesa, Fernando Pimenta, Teresa Portela, Francisca Laia, 
Kevin Santos, João Ribeiro, Messias Baptista, Pedro Casinha, Emanuel Silva, Maria Rei e 
Sara Sotero, disputaram entre os passados dias 26 e 29 de maio, em Poznan, na Polónia, 
a Taça do Mundo de Velocidade, em canoagem.

Portugal, fechou da melhor forma a sua presença no certame, pela mão de Fernando 
Pimenta, o canoísta português que ganhando quatro medalhas de ouro noutras tantas 
finais disputadas entre sábado e domingo: vitória em K1 1.000, vitória em K1 500, vitória 
em K2 500 mistos com Teresa Portela, finalizou a prova, com mais uma vitória em K1 
5.000. Para além das cinco de ouro, Portugal conquistou ainda uma de prata, por 
Francisca Laia, e uma de bronze, por Kevin Santos, nas provas feminina e masculina de 
K1 200 metros.

Fernando Pimenta venceu com autoridade a última corrida da competição, batendo por 7 
segundos o esloveno Jost Zakrajsek e por 21 o polaco Rafal Rosolski, segundo e terceiro 
classificados, respetivamente. 

Pelo exposto, se configura a melhor Taça do Mundo de sempre para a Canoagem 
Portuguesa. Portugal conquistou 7 medalhas e o 2° lugar entre 45 Países. O nosso 
reconhecimento deve-se a todos os atletas portugueses, destacando-se a prestação de
Fernando Pimenta que fechou a participação com a conquista da quarta medalha de ouro, 
das cinco de ouro que a seleção portuguesa alcançou na Polónia.

Assim, e pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, congratula 
a Seleção Portuguesa, e em particular o atleta Fernando Pimenta pelo seu percurso 
desportivo e excelentes resultados alcançados, desejando que todas as competições 
futuras continuem a espelhar o seu empenho e dedicação ao desporto.
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