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Projecto-Voto n.º 146/XV/1ª

De congratulação ao nadador Diogo Ribeiro pela conquista de 3 medalhas de ouro no 

Campeonato do Mundo de Natação em juniores

Decorreu entre os dias 30 de Agosto e 4 de Setembro do presente ano, na cidade de 

Lima, no Perú, o Campeonato do Mundo de Natação em juniores. A bandeira de 

Portugal foi içada por 3 vezes no mais alto lugar do pódio. 

O jovem nadador Diogo Ribeiro, de apenas 17 anos e natural da cidade de Coimbra, 

conquistou nada mais, nada menos, do que três títulos mundiais. Estas 3 medalhas 

foram obtidas pelo jovem atleta de Portugal nos 50m livres, 100m mariposa e 50m 

mariposa, sendo que nesta última categoria estabeleceu inclusive um novo recorde 

mundial.

Diogo Ribeiro é o exemplo perfeito de superação, entrega e dedicação. Pouco mais de 

ano após um grave acidente de mota que colocou a sua carreira em risco, o jovem 

atleta demonstrou uma resiliência que apenas está ao nível dos melhores do mundo.

Revelando um espírito de enorme sacrifício e trabalho, orgulhou toda a Nação de 

Portugal com três títulos mundiais, inscrevendo desde já o seu nome na história da 

natação portuguesa e sendo já considerado um fenómeno nacional na modalidade. 

Assim, e pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, 

expressa o seu voto de congratulação ao nadador Diogo Ribeiro pela conquista de três 

medalhas de ouro no Campeonato do Mundo de Natação em juniores, que se realizou

entre 30 de Agosto e 4 de Setembro na capital peruana Lima, pelo seu percurso 

desportivo e excelentes resultados alcançados, desejando que todas as competições 

futuras continuem a espelhar o seu empenho e dedicação ao desporto.
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Palácio de São Bento, 6 de Setembro de 2022

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes - Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa


