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De congratulação pelos resultados desportivos do ciclista Rúben Almeida Guerreiro

Natural do Montijo, distrito de Setúbal, o ciclista Rúben Guerreiro nasceu em 1994 e cedo se destacou 
nesta modalidade com vitórias, em 2012, no Campeonato Nacional de Estrada, no escalão de juniores
e, dois anos mais tarde, triunfando na Volta a Portugal do Futuro, que se constitui como prova de 
referência para a emergência de novos valores.

Apesar da sua relativa juventude, no seu currículo contam-se já passagens pela Liberty Seguros–Feira–
KTM, Axeon Cycling Team, Trek–Segafredo, Team Katusha–Alpecin e, atualmente, pontifica nas fileiras 
da EF Pro Cycling, pelo que é justo sublinhar que, não obstante a sua promissora carreira apontar para 
conquistas maiores, o desportista luso conta já com um percurso de grande nível.

Após em 2019 ter assegurado o seu primeiro grande resultado internacional, logrando um notável 17º 
lugar na geral individual da reputada Volta a Espanha, na edição de 2020 do Giro d’Italia, Rúben 
Guerreiro elevou ainda mais alto as cores de Portugal, conquistando a reputada camisola azul, que 
consagra o melhor atleta na categoria de montanha, à qual somou um honroso 33.º lugar na 
classificação final da prova.

De igual modo, merece elevado louvor a vitória obtida na 9.ª etapa, desta mesma edição da Volta a 
Itália, na qual percorreu os 208 quilómetros que ligam a tirada de San Salvo a Roccaraso em notáveis 
5:41.20, superando uma concorrência de classe mundial e cruzando a meta em primeiro lugar, pondo 
deste modo termo a um jejum de 31 anos de vitórias lusas no mítico Giro.

É com elevado orgulho que se constata que o ano de 2020 entrará nos livros como uma das mais 
douradas páginas da história do ciclismo nacional, através da técnica, da persistência e do sacrífico 
deste trepador de elite.

Assim, a Assembleia da República saúda Rúben Almeida Guerreiro pelo seu desempenho singular no 
Giro d’Italia, que torna a sua participação num motivo de orgulho para o concelho do Montijo, para 
toda a região de Setúbal e para Portugal.

Palácio de São Bento, 25 de outubro de 2020, 

As Deputadas e os Deputados

(André Pinotes Batista)



(Eurídice Pereira)

(Maria Antónia Almeida Santos)

(Filipe Pacheco)

(Sofia Araújo)

(Clarisse Campos)

(Fernando José)

(Ivan Gonçalves)


