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Projeto de voto n.º 145/XV /1ª

De Congratulação ao atleta Diogo Ribeiro pela conquista de três títulos de campeão no

Campeonato do Mundo de Natação em juniores

No passado dia 4 de setembro, o nadador português Diogo Ribeiro sagrou-se campeão mundial júnior nos 

50 metros mariposa, com novo recorde mundial.

Esta vitória não foi a única alcançada por Diogo Ribeiro no Campeonato do Mundo de Natação em juniores, 

que decorreu em Lima, no Peru, uma vez que venceu igualmente as provas de 50 e 100 metros mariposa.

Diogo Ribeiro nasceu em Coimbra a a 27 de Outubro de 2004 e aos oito anos de idade iniciou a sua prática 

desportiva na modalidade de natação na Fundação Beatriz Santos, passou pelo Clube Náutico Académico 

onde conseguiu os primeiros lugares de pódio regional e posteriormente éfoi no União de Coimbra que, a 

partir da época de 2017/18, iniciou uma posição de relevo na natação regional e nacional. Na época de 

2021/2022  passou a integrar o grupo de treino do Centro de Alto Rendimento do Jamor e a representar o 

Sport Lisboa e Benfica.

Detentor de qualidades únicas, agora justificadas pelos títulos mundiais alcançados, Diogo Ribeiro, triplo 

campeão júnior e recordista mundial, possui os recordes nacionais dos 100 metros livres e 100 e 50 metros 

mariposa, distância em que conquistou a medalha de bronze nos últimos Europeus absolutos que tiveram 

lugar em Roma.

Assim, a Assembleia da República congratula Diogo Ribeiro pelas três medalhas de ouro e o recorde mundial 

nos 50 metros mariposa que alcançou nos mundiais juniores de natação, um feito histórico e inesquecível 

para a natação portuguesa assim como um motivo de orgulho para todos os portugueses.

Palácio de São Bento, 05 de setembro de 2022

Os Deputados,
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Alexandre Poço

Carla Madureira

Fernanda Velez

Paulo Rios de Oliveira

Luís Gomes

João Montenegro

Cláudia Bento

Guilherme Almeida

Gustavo Duarte

Inês Barroso

Maria Emília Apolinário

Cristiana Ferreira

Firmino Marques

Hugo Maravilha

Pedro Melo Lopes

Rui Vilar


