Projeto de Voto n.º 363/XIV
De congratulação pelos resultados desportivos do ciclista João Pedro Almeida

Nascido a 5 de agosto de 1998, João Pedro Almeida é natural da freguesia de A-dosFrancos, concelho das Caldas da Rainha. Tomando o BTT como atividade desportiva,
estreou-se na equipa Eco Sprint em competições de BTT, o que lhe valeu diversas
ofertas de equipas de ciclismo, acabando por escolher a “Cartaxo” durante dois anos,
equipa com a qual obteve os primeiros bons resultados.

Apesar da sua juventude, apenas 22 anos, tem já um percurso de grandes feitos: no
primeiro ano de ciclismo, em 2016, consegue ser campeão nacional de ciclismo de
estrada e em contrarrelógio. Participou em várias corridas em Espanha e França,
conseguindo resultados assinaláveis no primeiro ano de sub-23, segue para uma
equipa em Itália, a “Unieuro”: triunfa na terceira etapa da Tour de Mersin e na segunda
etapa da Toscana- Terre de Cyclisme. Ainda na “Unieuro”, fica em quarto na Volta a
Ancara e nono na Volta à Ucrânia. Mantém-se em registos semelhantes entre 2018 e
2019, apesar de numaoutra equipa, a “Axeon”.

Em 2020, ingressa na “Deceunick-Quick Step” primeira equipa ProTour que representa,
fica em terceiro na Volta a Burgos, sétimo na Tour de Ain e segundo na Giro de
Lombardia. Na sua primeira participação numa das grandes voltas, o Giro d’Italia, tem
merecido o apreço e a admiração dos Portugueses e os elogios do mundo do ciclismo
em geral, sendo o segundo português a conseguir o feito da conquista da Camisola
Rosa mantendo-se na liderança consecutivamente por quinze etapas. Terminou a
competição em 4.º lugar alcançando desta forma a melhor classificação de sempre de
um português naquela prova.

Assim, a Assembleia da República reunida em sessão plenária, aprova o voto de
congratulação pelo desempenho singular que teve no Giro de Itália e que torna a sua
participação num motivo de orgulho para o concelho das Caldas da Rainha, para toda
a Região Oeste e para Portugal.
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