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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 

Pedro Câmara pela conquista do título de campeão nacional na 

modalidade Downhill e ao Clube de Atividades Gímnicas de Ponta 

Delgada pela conquista de 13 títulos de campeões nacionais 

 

O Pedro é um jovem de 14 anos que cedo desenvolveu e fez notar a sua aptidão 

no desporto sobre rodas. 

Muito novo iniciou o seu percurso desportivo no motocross, mas sempre revelou 

uma paixão pelas bicicletas. Aos 12 anos, decidiu trocar as motas pelo seu maior 

sonho e, como a participação nesta modalidade só é permitida aos 14 anos, 

manteve durante 2 anos o foco no treino, realçando a sua dedicação e 

persistência. 

Com os 14 anos feitos, teve a sua primeira participação na Taça da Ilha de São 

Miguel, obtendo excelentes resultados. Foi convidado a fazer a prova que decide 

o campeão nacional 2021 da modalidade. 

Assim, no passado dia 11 de julho, em Leiria, competindo pela primeira vez em 

território continental e com os atletas mais fortes a nível nacional, alcançou um 

resultado de grande relevo que espelha o seu crescimento individual enquanto 

desportista e que traz um enorme destaque para o desporto da região: 

conseguiu, para os Açores, o primeiro título de campeão nacional, na modalidade 

de Downhill, escalão cadetes. O Pedro é atleta do Clube Desportivo de Santo António 

(CDSA), com sede no concelho de Ponta Delgada.  
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O 1º lugar alcançado resulta do seu trabalho e do seu empenho e comprova as 

suas capacidades e o seu carácter: o de um jovem responsável, meticuloso, 

corajoso e determinado. 

O Pedro é realmente um fora de série. 

Decorreu no final do mês de junho, na Maia, o Campeonato Nacional de 

Ginástica Aeróbica de 1ª divisão e Elite. Com a presença dos melhores ginastas 

portugueses da atualidade, o Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada 

(CAGP) conquistou 20 pódios, arrecadando 13 títulos nacionais.  

Na Divisão Elite, onde apenas os ginastas de Seleção Nacional e com mínimos 

nacionais podem competir, Sara Silva renovou o seu título de campeã nacional 

na categoria de Individual Feminino. 

Destaque também para Rui Cansado que alcançou a nota mais alta do 

Campeonato Nacional na categoria de Individual Masculino.  

Os dois ginastas são ainda campeões nacionais em Par Misto de 1º Divisão.  

Também são campeãs nacionais na categoria Grupo/divisão Elite, Cláudia 

Pinheiro, Filipa Leite, Lara Faria, Neuza Rocha e Zamy Tomé.  

Completam os títulos de campeões nacionais no escalão júnior, Leonor 

Januário, Joaquim Menezes, salientando-se ainda o bronze para Cláudia 

Pinheiro e Neuza Rocha. 

No escalão juvenil, este clube ganha o título de campeão nacional por equipas 

ao alcançar a medalha de ouro em 4 das 5 categorias possíveis: Individual 

Masculino (Tiago Pinheiro), Par Misto (Tiago Pinheiro e Letícia Oliveira), Trio 

(Matilde Cymbron, Filipa Macedo e Tiago Pinheiro), e, Grupo (Júlia Alves,  
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Manuel Resendes, Letícia Oliveira, Filipa Macedo e Matilde Cymbron). Na 

última categoria, Individual Feminino, Letícia Oliveira e Matilde Cymbron 

alcançam prata e bronze. 

No escalão iniciado, dois títulos de campeões Nacionais nas categorias 

Individual Masculino (Martim Medeiros) e Grupo (Eduarda Silveira, Sofia 

Amaral, Miriam Moutinho, Eva Amaral e Constança Resendes).  

São resultados impressionantes. 

O Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada conta com mais de 25 anos 

de existência. 

Surgiu na sequência da atividade desenvolvida pelo "Ginásio Corpore", tendo 

sido constituído como clube desportivo em 2008, com forte aposta na 

ginástica aeróbica. É uma Instituição de Utilidade Pública Desportiva e 

promove diversas Disciplinas Gímnicas na ilha de São Miguel.  

 

Tem sido um papel fundamental na criação, junto dos mais jovens, de uma 

cultura desportiva, sendo um dos seus grandes desafios a formação de jovens 

atletas. É inegável o seu valioso contributo no incentivo à prática da ginástica, 

nas suas várias vertentes. O Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada 

tem participado em várias provas de cariz nacional e internac ional, 

angariando medalhas em vários escalões. A excelência dos seus atletas, sob a 

tutela da sua treinadora Alexandra Barroso, tem prestigiado a Região 

Autónoma dos Açores em todas as provas em que o Clube tem participado.  

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

disposições regimentais aplicáveis, propõe à Assembleia Legislativa da Região 
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Autónoma dos Açores, reunida em sessão plenária no mês de julho de 2021, a 

aprovação de um Voto de Congratulação ao atleta Pedro Câmara e ao Clube de 

Atividades Gímnicas de Ponta Delgada pelos resultados alcançados e pelas 

medalhas obtidas nos referidos campeonatos nacionais. 

Do presente voto deve ser dado conhecimento aos atletas, ao Clube Desportivo 

de Santo António, à Associação de Ciclismo dos Açores, à Federação Portuguesa 

de Ciclismo, ao Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada, à professora e 

mentora Alexandra Barroso e à Federação de Ginástica de Portugal. 

 

Sala das Sessões, Horta, 14 de julho de 2021 

 

Os Deputados, 

 
Rui Anjos 

 

Vasco Cordeiro 

 

 

 

 

Sandra Faria 

 

Miguel Costa

                   Andreia Costa 


