
Projeto de voto n.º 473/XIV

De congratulação pela vitória de Filipe Albuquerque na prova de resistência Rolex 24 

at Daytona

Filipe Albuquerque, piloto profissional de 35 anos, venceu a prova de 24 horas de 

Daytona que decorreu no fim-de-semana de 30 e 31 de janeiro, conhecida atualmente 

como Rolex 24 at Daytona, a primeira corrida do Campeonato Norte Americano de 

Resistência (IMSA WeatheTech SportsCar Championship).

Esta vitória vem reforçar os bons resultados recentemente alcançados e reiterar a sua 

excelente qualidade enquanto piloto profissional, qualidade essa amplamente 

reconhecida, nacional e internacionalmente, facto que conduziu a que, em 4 de 

fevereiro de 2021, tivesse sido meritoriamente agraciado com o grau de Comendador 

da Ordem do Mérito.

A já longa carreira de Filipe Albuquerque iniciou-se há 28 anos, no karting, tendo 

realizado a sua primeira corrida, no troféu de Leiria, em 1995. A sua destacada carreira 

continuou com a sua estreia no campeonato nacional de cadetes em 1996, tendo-se 

sagrado vice-campeão e campeão da Taça de Portugal em 1998 ao volante pela equipa 

Norma Team. Os títulos alcançados aumentam em 2002, com o 2.º Lugar no Open 

Italiano e como vice-campeão europeu.

Com apenas 17 anos, profissionaliza-se, alcançando, mais tarde, em 2005, resultados 

assinaláveis, dos quais se destacam 3.º lugar na Fórmula Renault 2.0 Alemã, 5.º na 

Fórmula Renault 2.0 Europeia e 6.º na Fórmula 3 Espanhola e os títulos, tanto no 

campeonato de Fórmula Renault 2.0 Norte Europeia como na Renault Eurocup. A 

propósito de tantas vitórias, não é surpreendente que tenha sido eleito piloto do ano 

2006 da Redbull Junior Team.

Em 2010, com a Audi Sport Italia estreia-se nos GT, tendo acabado no segundo lugar da 

classificação e vencido, em Dusseldorf, a Corrida dos Campeões.



A aposta nas provas de resistência iniciada em 2014 veio a dar frutos, dos quais se 

destacam, em 2020, a vitória nas 24 Horas de Le Mans na classe LMP2, conquistando no 

Campeonato Mundial de Endurance da FIA e na European Le Mans Series os respetivos 

títulos.

Nos dias 30 e 31 de janeiro do ano que corre, o piloto de Coimbra alcança a sua segunda 

vitória à geral nas 24 Horas de Daytona, mítica prova de resistência cuja primeira edição 

teve lugar no ano de 1962, realizada nos Estados Unidos da América, em equipa com 

Ricky Taylor, Alexander Rossi e Hélio Castroneves. 

Assim, a Assembleia da República congratula-se com os resultados desportivos do 

piloto Filipe Albuquerque, que constituem motivo de orgulho para todos os 

portugueses, elevam o nome de Portugal e servem de inspiração para a ambição 

internacional dos nossos cidadãos em todos os quadrantes profissionais e no desporto 

em particular. 

Assembleia da República, 19 de fevereiro de 2021

As Deputadas e os Deputados,

(Miguel Costa Matos)


