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Grupo Parlamentar

PROJETO DE VOTO N.º 372/XIV/2.ª

DE CONGRATULAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DESPORTIVA DOS CICLISTAS 

JOÃO ALMEIDA E RÚBEN GUERREIRO

João Almeida e Rúben Guerreiros, dois ciclistas de alta competição alcançaram resultados 

e superaram records que, até à data, nenhum português havia conseguido, numa das mais 

importantes provas de ciclismo a nível internacional – o Giro d’Italia.

João Almeida é natural das Caldas da Rainha e nasceu a 5 de agosto de 1998. Ciclista 

profissional com apenas 22 anos, tem no seu palmarés um conjunto de conquistas 

desportivas notáveis. Tem vários títulos cadete e esperança na Volta a Portugal e 

participou já este ano de 2020 no Giro de Emília e na Volta a Burgos. 

Rúben Guerreiro é natural do Montijo, nascido a 6 de julho de 1994. Desde 2012 que reúne 

no seu percurso individual um conjunto de vitórias invejáveis. Foi campeão júnior na 

Volta a Portugal nesse ano, em 2016 é Campeão de Esperanças na mesma competição. Já 

competiu em várias competições internacionais, desde a Turquia a Bretanha ou Itália. No 

Giro d’Italia, alcançou o Grande Prémio da Montanha, venceu a 9ª etapa e conseguiu o 33º 

lugar na classificação geral.

João Almeida, durante grande parte da prova em causa, conseguiu manter a camisola rosa, 

o que o tornou o atleta com menos de 23 anos com o período mais alargado nesta condição 

e o terceiro a nível geral. Alcançou também a melhor classificação que alguma vez tinha 

sido conseguida por um atleta português com o 4º lugar no Giro d’Italia.

A par da rapidez de João Almeida, importa realçar o companheirismo, fair-play e 

persistência de Rúben Guerreiro ao longo de toda a prova. Apesar de pertencentes a 

equipas adversárias, o apoio do montijense ao seu colega de “Giro” tornou-se uma arma 

para as vitórias alcançadas. 
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Os ciclistas João Almeida e Rúben Guerreiro são, desta forma, dois dos novos rostos do 

ciclismo português a nível internacional. Os seus feitos e resultado no Giro d’Italia 

merecem, da parte da sociedade portuguesa, uma especial atenção pelo seu significado e 

uma congratulação.

Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, delibera congratular os 

ciclistas João Almeida e Rúben Guerreiro pela sua prestação desportiva no Giro d’Italia de 

2020.

Assembleia da República, 27 de outubro de 2020.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,

Luís Monteiro; Pedro Filipe Soares; Mariana Mortágua; Jorge Costa; Alexandra Vieira;

Beatriz Dias; Fabíola Cardoso; Isabel Pires; Joana Mortágua; João Vasconcelos;

José Manuel Pureza; José Maria Cardoso; José Soeiro; Maria Manuel Rola; Moisés 

Ferreira; Nelson Peralta; Ricardo Vicente; Sandra Cunha; Catarina Martins


