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Pelos feitos alcançados pelos ciclistas portugueses João Almeida e Ruben Guerreiro

Um país, seja ele qual for, sente-se orgulhoso dos seus cidadãos sempre que estes mostram o seu valor, a 
sua capacidade e a sua resiliência, para mais quando esses feitos são alcançados com tamanha visibilidade 
a nível mundial.

É assim que Portugal se sente, depois de os jovens João Almeida e Ruben Guerreiro, terem levado o nome 
do país ao topo do ciclismo mundial.

João Almeida, natural das Caldas da Rainha, vestiu a camisola rosa no Giro de Itália durante 15 das 21 
etapas, tendo acabado a competição no quarto lugar, superando assim o marco também histórico de José 
Azevedo que, em 2001, assegurou a quinta posição.

A classificação obtida por João Almeida é a melhor de sempre de um português na prova italiana – só o 
saudoso Joaquim Agostinho foi mais longe ao ser segundo e terceiro na Vuelta e no Tour, respectivamente.

Mas pese embora o mediatismo de que o feito de João Almeida foi alvo, e bem, também outro jovem ciclista 
português deu cartas no Giro. Trata-se de Ruben Guerreiro, vencedor da classificação da montanha italiana, 
a primeira camisola conquistada por um português, numa das grandes voltas, e da 9ªetapa da prova.

Trinta e um ano depois, um ciclista português voltou, assim, a vencer uma das quatro classificações principais 
de uma grande volta, um feito que merece ser destacado, especialmente porque foi a primeira vez que um 
atleta luso conseguiu conquistar o prémio da montanha, uma prova de elevada exigência física.

Neste dia que é de felicidade, a Assembleia da República, reunida em plenário, vem assim, com grande 
satisfação, congratular o esforço levado a cabo por estes dois ciclistas, que lhes permitiu levar o nome de 
Portugal mais além no ciclismo mundial.
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