ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

VOTO DE CONGRATULAÇÃO N.º 63/ XIII
Ao Atleta João Garcia Pereira de Oliveira

A Assembleia da República congratula-se com a vitória alcançada pelo atleta flaviense
João Oliveira, no passado sábado, 9 de abril, pelo segundo ano consecutivo, na
Ultramaratona italiana Milano-Sanremo, reconhecendo e enaltecendo o resultado
alcançado, motivo de orgulho para todos os Portugueses. João Oliveira liderou grande
parte da terceira edição da prova italiana de 285 km, revalidando o título e sagrando-se
bicampeão, batendo de novo o record da prova.
Em 2015, o ultramaratonista natural de Chaves acabou a prova em 30 horas e 14
minutos. Este ano, acabou o trajeto às 29 horas e 8 minutos tendo sido o único atleta a
chegar à meta em menos de 30 horas. Este feito evidencia, mais uma vez, a qualidade e
o mérito desportivo de João Oliveira.
Já em 2009, o atleta português foi vencedor da ultramaratona de 101 Km em Espanha,
e em 2013 venceu o UltraRevezamento Marília-São Paulo, de 112 Km, no Brasil, e o
SPARTATHLON de 246 km de Atenas a Sparta, na Grécia. Em 2014 venceu a
Transomania, de 300Km, no Deserto de Omã, e a Ultra Caminhos do Tejo, de 144 km,
em Portugal. Em 2015 João Oliveira foi recordista da Ultramaratona italiana MilanoSanremo, da prova 24 horas em pista e da PT 281Km +, sagrando-se ainda bicampeão
da Ultra Caminhos do Tejo, em Portugal.
As vitórias do atleta flaviense mostram que com muito trabalho, coragem,
determinação, resiliência, perseverança e dedicação se consegue superar os obstáculos
e dificuldades e trilhar o caminho que conduz ao sucesso, ao êxito e ao reconhecimento,
e constituem também um exemplo e um estímulo para os nossos jovens.
A Assembleia da República associa-se, deste modo, ao sentimento de reconhecimento
nacional por esta vitória, já expresso por S.ª Ex.ª o Sr. Presidente da República
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Portuguesa em mensagem endereçada ao atleta, saudando o flaviense João Oliveira
pela excelente demonstração do seu valor desportivo e pela forma como dignificou
Portugal e o seu desporto, contribuindo para a projeção internacional da cidade de
Chaves, da região e do país, e para a notoriedade desta modalidade desportiva, e
escrevendo mais uma brilhante página da meritória história do desporto nacional.
Assembleia da República, 15 de abril de 2016
Os Deputados,

