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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 

Elena Furk pelo título de campeã nacional de Sub18 de Provas 

Combinadas em Pista Coberta 

A atleta Elena Furk, do Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da 

ilha Terceira ficou em primeiro lugar no Campeonato Nacional de Sub18 de 

Provas Combinadas em Pista Coberta, que se disputou no segundo fim de 

semana de janeiro em Pombal. 

Ao título de campeã nacional, Elena Furk juntou, no final do mesmo mês de 

janeiro, o terceiro lugar no Torneio Ibérico de Provas Combinadas de Sub-18 em 

Pista Coberta, realizado em Madrid, Espanha. 

A prestação da atleta valeu, assim, à Seleção Nacional a medalha de bronze no 

Pentatlo, com 3507 pontos, novo recorde pessoal para Elena Furk que, com esta 

pontuação superou os anteriores 3403, obtidos nesta mesma competição o ano 

passado em Pombal.  

O recente, mas já premiado palmarés da atleta da ilha Terceira inclui, 

igualmente, o título de vice-campeã nacional no Salto em Altura, na 1ª jornada 

do Campeonato Nacional sub18 de Juvenis, realizado em Fátima. 

A jovem atleta esteve também em destaque nos Jogos das Ilhas, realizado na 

Córsega em maio do ano passado, ao ser a 1ª classificada no salto em altura e 

no triplo salto e 2ª classificada no salto em comprimento. 

É, por isso, notória a qualidade da promissora atleta do Clube Desportivo da 

Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira, cujo futuro no atletismo 

regional, nacional e, até, mundial, se anuncia auspicioso. 
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Os excelentes resultados de Elena Furk comprovam a qualidade do trabalho que 

está a ser levado a cabo na ilha Terceira e no arquipélago dos Açores em geral 

em termos de formação e prática desportiva. 

Por tudo isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos Açores, ao abrigo 

das disposições regimentais aplicáveis, propõe à Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, reunida em sessão plenária no mês de junho de 

2020, a aprovação de um Voto de Congratulação à atleta Elena Furk pelo título 

de campeã nacional de Sub18 de Provas Combinadas em Pista Coberta. 

Do presente voto de congratulação deverá ser dado conhecimento à atleta Elena 

Furk, ao Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira e 

à Secretaria Regional da Educação e Cultura. 

 

Horta, Sala das Sessões, 17 de junho de 2020. 

 
Os Deputados, 

 

 


