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Voto N.º 602/XIII

De louvor aos atletas Ricardo Cunha e Lara Machado

Apesar das enormes contrariedades que a vida lhe colocou no caminho, o atleta Ricardo 

Cunha, da União de Freguesias de Escariz, concelho de Vila Verde é, diariamente, um exemplo 

de luta, integridade, coragem e superação individual. Recentemente, integrado na Seleção 

Nacional que disputou os Europeen Transplant and Dialysis Sports Championships, que 

decorreram na cidade de Cagliari, Itália, entre os dias 17 a 24 de junho, conquistou o primeiro 

lugar nos 5000m, na disciplina de marcha, dois segundos lugares, nas disciplinas de maratona 

e ténis de mesa pares e, ainda, um terceiro lugar em ténis de mesa individual.

Ricardo Cunha é insuficiente renal crónico desde 2001, por nefrite, em tratamento com diálise 

peritoneal e encontra-se, ainda, em lista de espera para a realização de transplante renal, no 

Hospital de Santo António, Porto.

É, por isso, da mais elementar justiça reconhecer o trabalho de um atleta multimedalhado, 

com excelentes resultados em provas nacionais e internacionais.

A sua atuação constitui um excelente exemplo para os nossos jovens, tendo um impacto 

relevante no seu desenvolvimento desportivo, incrementando o conceito de superação da 

prática desportiva.

Ricardo Cunha encarna o espírito de aquisição e enriquecimento constante de qualidade de 

vida, mesmo em débeis condições de saúde, que consiste em não perder a esperança e 

renovar continuamente este espírito de luta contra todas as adversidades, sempre com um 

sorriso de alento estampado no rosto.
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Lara Machado, jovem natural de Carreiras São Miguel, concelho de Vila Verde, foi uma das 

protagonistas do Campeonato do Mundo Barcelona 2018, ao conquistar um total de nove 

medalhas, durante a competição que ocorreu entre 22 e 30 de junho.

               

A campeã destacou-se entre a elite mundial e regressou a casa com cinco medalhas de ouro, 

três de prata e uma de bronze. Galardões para juntar ao imenso palmarés, recheado de 

conquistas a nível nacional e internacional, de uma jovem com apenas 14 anos de idade.

               

Lara Machado é, por isso, um exemplo para os nossos jovens pela afirmação de arte milenar, 

a dança, cuja presença viva e marcante se encontra patente em todas as formas da cultura 

humana, ao longo dos tempos. A par da música, a dança constitui um veículo privilegiado de 

educação, de comunicação e expressão social.

Assim, a Assembleia da República, reunida em Sessão Plenária, em 18 de julho de 2018, aprova 

um voto de Louvor aos atletas Ricardo Cunha e Lara Machado.

Palácio de São Bento, 16 julho 2018 
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