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PROJETO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO N.º 366/XIV

PELA PRESTAÇÃO DOS CICLISTAS JOÃO ALMEIDA E RÚBEN 

GUERREIRO NA EDIÇÃO 2020 DO “GIRO D’ITALIA”

Terminou no domingo, dia 25 de outubro, mais uma edição do Giro d’Italia por 

muitos considerada como a corrida mais dura por alguns dos lugares mais belos 

do mundo.

A edição deste ano, bem mais tardia no período do ano em virtude da pandemia, 

foi particularmente emotiva e revestiu-se de um sabor acrescido para todos os 

Portugueses que a acompanharam com enorme interesse ao longo das suas 

três semanas de duração.

De facto, a prestação dos dois únicos ciclistas Portugueses presentes, João 

Almeida (equipa Deceuninck – Quick Step) e Rúben Guerreiro (equipa 

Education First), foi histórica e a todos os títulos notável.

João Almeida, jovem de apenas 22 anos, natural de A-dos-Francos, Caldas da 

Rainha, naquela que foi a sua primeira participação profissional numa das três 

míticas voltas do Grand Tour arrebatou um brilhante 4.º lugar a menos de três 

minutos do vencedor, superando o melhor resultado de um ciclista português no 

Giro e o segundo melhor de sempre uma volta do Grand Tour (Tour, Giro e 

Vuelta).

Mais relevante foi o facto de ter vestido, durante 15 das 21 etapas do Giro, a

Maglia Rosa, símbolo de liderança na prova, resistindo durante mais de duas 

semanas a ataques fortíssimos dos diversos candidatos à vitória final. Este 

período tão dilatado com a camisola de líder na geral constituiu, de resto, o mais 
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longo período de liderança de um ciclista português numa volta ciclística do 

Grand Tour.

Por seu turno, Rúben Guerreiro, 26 anos, natural do Montijo, tornou-se no 

primeiro ciclista português a conquistar uma camisola de uma prova do Grand 

Tour - um feito notável.

O excelente resultado, bem como a prestação desportiva alcançada por ambos 

não constituí, de resto, uma surpresa, mas antes o corolário de carreiras 

desportivas em que os bons resultados abundam e que, se tivermos em conta o 

facto de ambos serem ainda muito jovens, auguram um futuro promissor. 

A forma ímpar como ambos superaram as intensas dificuldades com que se 

depararam ao longo da prova enchem de orgulho todo os portugueses, 

particularmente tendo em conta o mundo extremamente competitivo do ciclismo.

Nesse sentido, a Assembleia da República saúda a prestação internacional 

dos ciclistas João Almeida e Rúben Guerreiro, certa de que tal eleva não 

só o nome de Portugal como serve também de inspiração para a ambição 

internacional dos nossos cidadãos em todos os quadrantes profissionais 

em geral e no desporto em particular.

Palácio de São Bento, 26 de outubro 2020

Os Deputados,


