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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 

Aos Atletas e ao Grupo Desportivo da Casa do Povo de Santo António de 

São Roque do Pico que se sagraram campeões nacionais de Kickboxing 

na variante de Point Figthing 

 

O Grupo Desportivo da Casa do Povo de Santo António e os seus atletas, uma vez mais 

elevaram o nome da Ilha do Pico e dos Açores ao mais alto nível do desporto nacional. 

Uma vez mais o jovem Grupo Desportivo da Casa do Povo de Santo António, do concelho de 

São Roque do Pico que, na sua missão dedicada ao desporto e concretamente na modalidade 

de Kickboxing, na variante Point-Fighting, tem sido uma referência do desporto Açoriano, a nível 

Nacional e Internacional.  

Os atletas do Grupo Desportivo da Casa do Povo de Santo António estiveram presentes no 

campeonato nacional de Kickboxing que decorreu no passado dia 13 e 14 de novembro, na 

cidade de Almada. 

Competindo na categoria de Point-Fighting a atleta, Inês Pacheco no escalão de juvenil +65KG 

e o atleta, Bernardo Silva no escalão de sénior -69KG, sagraram-se campeões nacionais. 

A excelência do trabalho desenvolvido pelos técnicos Mestre Pedro Teles, Márcio Tomé e 

Cristina Fraga e pela Direção do Grupo Desportivo, presidida por Márcio Tomé, tem sido notável 

na formação dos atletas, bem demonstrativo do nível competitivo já alcançado. 

Depois da recente conquista do título regional em outubro passado, o título nacional agora 

conquistado faz elevar para seis a subida ao lugar mais alto do pódio dos campeonatos 

nacionais, em que 2021, volta a ser um ano memorável para este grupo desportivo. 
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Os atletas do Grupo Desportivo da Casa do Povo de Santo António estiveram uma vez mais ao 

mais alto nível competitivo, demonstrando a excelência desportiva do trabalho que 

desenvolvem ao serviço desta modalidade e deste grupo desportivo. 

Assim, e ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores que emita o 

seguinte voto de congratulação: 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores felicita a atleta Inês Pacheco 

e o atleta Bernardo Silva pelos títulos alcançados no campeonato nacional de Kickboxing 

na variante de Point-Figting, assim como o Grupo Desportivo da Casa do Povo de Santo 

António, constituindo mais um motivo de orgulho e de admiração para todos os 

Picoenses e Açorianos. 

Do presente voto deve ser dado conhecimento aos Atletas, ao Grupo Desportivo da Casa do 

Povo de Santo António, à Câmara Municipal e Assembleia Municipal de São Roque do Pico.  

Horta, Sala de Sessões, 14 de dezembro de 2021 

 

Os Deputados, 

 

Mário Tomé 

 

Vasco Cordeiro 

 

Andreia Costa 

 

Sandra Faria 

 

Miguel Costa

 


