VOTO DE CONGRATULAÇÃO

Ana Margarida Filipe pela conquista de quatro medalhas na
décima edição do Campeonato da Europa de Atletismo em Pista Coberta VIRTUS
Entre os dias 11 e 14 de março de 2021 decorreu a 10.ª edição do Campeonato da
Europa de Atletismo em Pista Coberta VIRTUS. Portugal esteve representado com 11
atletas terminando a sua participação com um total de 17 medalhas, 7 de ouro, 6 de
prata e 4 de bronze, igualando, assim, o número de medalhas que conquistou na
primeira edição desta competição no ano 2000.
Ana Margarida Filipe, atleta do Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da
ilha Terceira, voltou a brilhar ao trazer para a Região Autónoma dos Açores quatro
medalhas conquistadas na edição deste ano.
A atleta terceirense, treinada por Ana Paula Costa, alcançou o ouro nos 60 metros
barreiras, triplo salto e salto em altura às quais juntou a prata no salto em comprimento.
O nome de Ana Margarida Filipe é atualmente indissociável à conquista de medalhas
em competições internacionais.
A medalhada atleta da ACM tem sido uma presença assídua nos últimos anos no
atletismo “regular” como no “adaptado”, em provas locais e regionais, tendo-se sagrado
campeã regional em diversas disciplinas e escalões etários.
Ana Margarida Filipe representou a Região, por diversas vezes, em competições
nacionais no Atletismo “regular” e, em 2015, iniciou as participações internacionais
inserida na Seleção Nacional, trazendo duas medalhas de bronze do Campeonato do
Mundo de Pista Coberta INAS, em São Petersburgo, Rússia.
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Nas Jornadas Paralímpicas da Juventude Europeia foi campeão na prova de salto em
comprimento e, no Global Games, disputado no Equador, bateu o recorde no Heptatlo
e obteve três medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Ainda em 2015,
participou no Campeonato do Mundo IPC, no Qatar.
Representou os Açores, em 2017, nos Jogos Paralímpicos e participou no Campeonato
da Europa de Pista Coberta INAS, em Ancona, Itália, onde obteve duas medalhas de
ouro, no salto em altura e nos 4x200 metros, uma medalha de prata nos 60m barreiras,
e uma medalha de bronze no salto em comprimento.
As conquistas atléticas de Ana Margarida Filipe passam ainda pela entrada para o
ranking internacional em 2016, após o 9º lugar alcançado nos Jogos Paralímpicos do
Rio de Janeiro, pela medalha de bronze no salto em comprimento no Mundial IPC,
realizado em Londres, pela prata obtida no Campeonato Mundial Júnior de Atletismo,
realizado em Nottwil na Suíça, pelo ouro no salto em comprimento nos Jogos Europeus
da Juventude, realizados em Génova, Itália e, mais recentemente, duas medalhas de
ouro e duas medalhas de prata no Campeonato do Mundo de Desporto Adaptado de
Pista Coberta VIRTUS, em Torun, na Polónia.
Ana Margarida Filipe continua a dignificar o desporto regional e nacional, sendo um
exemplo a seguir por todos os nossos jovens e um orgulho para a Região Autónoma
dos Açores e para Portugal, fruto de um trabalho muito profícuo desenvolvido ao longo
dos últimos anos por atletas e dirigentes para prestigiar e valorizar o desporto Açoriano
e a inclusão, elevando o nome da ilha Terceira, dos Açores e de Portugal aos mais altos
patamares internacionais do desporto adaptado.
É inegável o valor e a importância do desporto na vida de todos sobretudo quando
praticado desde tenra idade e quando aberto à adesão de qualquer pessoa em qualquer
etapa da vida revela-se como uma mais-valia para uma vida saudável e duradoura e
para o bem-estar físico e mental de todos os cidadãos, sendo que o invejável palmarés
de Ana Margarida Filipe torna-se num verdadeiro incentivo à sua prática.
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Assim, 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 março de 2021, a aprovação de um Voto
de Congratulação à atleta Ana Margarida Filipe pelas quatro medalhas obtidas na 10.ª
edição do Campeonato da Europa de Atletismo em Pista Coberta VIRTUS.
Do presente voto de congratulação deverá ser dado conhecimento à atleta Ana
Margarida Filipe, à Associação Cristã da Mocidade, à sua treinadora Ana Paula Santos
e à Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD).

Horta, Sala das Sessões, 23 de março de 2021.

Os Deputados,
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