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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 

Ana Margarida Filipe e Carlos Lima pela conquista de seis medalhas na 

13.ª edição do Campeonato do Mundo de Atletismo VIRTUS 

 

Entre os dias 7 e 14 de junho de 2021 decorreu a 13.ª edição do 

Campeonato do Mundo de Atletismo VIRTUS. 

A representação portuguesa terminou a sua participação sagrando-se 

campeã mundial por nações ao terminar com 104 pontos, à frente da França 

(com 99 pontos) e da Itália (com 63 pontos) para além de um total de 29 

medalhas: cinco de ouro, 17 de prata e sete de bronze. 

Das 29 medalhas conquistadas por Portugal seis foram alcançadas por 

atletas Açorianos. 

Ana Margarida Filipe e Carlos Lima, atletas do Clube Desportivo da 

Associação Cristã da Mocidade da ilha Terceira, voltaram a atingir a excelência 

desportiva trazendo para a Região Autónoma dos Açores seis medalhas 

conquistadas na edição deste ano. 

Ana Margarida Filipe conquistou quatro medalhas, uma de ouro no salto 

em altura e três de prata: triplo salto, salto em comprimento e 100m barreiras. 

Já o atleta Carlos Lima conquistou duas medalhas de bronze nas estafetas 

masculinas dos 4x100m e 4x400m. 

Uma vez mais os atletas do Clube Desportivo da Associação Cristã da 

Mocidade, nomeadamente, Ana Margarida Filipe e Carlos Lima, elevaram o 

nome da ilha Terceira, dos Açores e do nosso País ao mais alto patamar do 

desporto adaptado ao nível mundial, constituindo-se como um exemplo para 

todos os jovens atletas regionais, espelhando todo o esforço e dedicação bem 

como toda a sua qualidade e competência individual e coletiva. 

Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos Açores, ao abrigo 

das disposições regimentais aplicáveis, propõe à Assembleia Legislativa da 
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Região Autónoma dos Açores, reunida em sessão plenária no mês de junho de 

2021, a aprovação de um Voto de Congratulação aos atletas Ana Margarida 

Filipe e Carlos Lima do Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da 

Ilha Terceira pelos resultados alcançados e pelas medalhas obtidas na 13.ª 

edição do Campeonato do Mundo de Atletismo VIRTUS. 

Do presente voto de congratulação deverá ser dado conhecimento aos 

atletas Ana Margarida Filipe e Carlos Lima, ao Clube Desportivo da Associação 

Cristã da Mocidade da Ilha Terceira, à treinadora Ana Paula Costa e à Federação 

Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência. 

 

Horta, Sala das Sessões, 15 de junho de 2021. 

 

Os Deputados, 

 

Tiago Lopes 

Andreia Cardoso 

Berto Messias 

Sérgio Ávila 

Rodolfo Franca 

 

 


