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VOTO DE CONGRATULACAO

o campeao Ricardo Moura nasceu na cidade de Ponta Delgada, no dia 4 de Fevereiro de

1979 e d licenciado em Estudos Europeus e Politica Internacional pela Universidade dos

Acores.

Comecou muito cedo a praticar desportos variados. como o bodyboard, o motocross e Os

ralis, demonstrando uma grande aptidão por esta modalidade, corn resultados brilhantes.

Foi jogador do Clube Desportivo do Santa Clara nas camadas de Infantis, lniciados e Ju enis.

Na modalidade de BodyBoard, coma corn varias participacOes no Campeonato Regional,

Nacional e Europeu.

Ricardo Moura conta tambem corn verias participaçOes no Campeonato Regional de

Motocross e Enduro.

o seu rico palmares evidencia o sett estatuto de Campeao. Ainda jovem, foi camped° dos

Acores de Ralis de 2 Rodas Motrizes em 2001 e 2003. 6 tetra campello dos Acores de ralis,

vencendo o campeonato ern 2008, 2009, 2010 e 2011, 6 bicampao de Portugal de ralis de

Producao, alcancando os titulos em 2010 e 2011 ed atuahnente o Camperio Nacional de ralis

em absoluto.

Foi o primeiro piloto acoriano a veneer o campeonato de Portugal de rails em absolutos.

alcancando o patamar mais elevado do automobilismo portugues. corn urn titulo inedito de

grande importilneia pant o Desporto Acoriano.

0 distinto condutor, Ricardo Mount, acompanhado pelo sett atual co-piloto Sancho EirO, tern

apresentado grande classe no seu Mitsubishi Lancer Evo IX. pelas estradas de Portugal,

promovendo corn brilhantismo a Regiilo AutOnoma dos Acores.

As suas viterias c Os setts momentos de consagrac;lo Silo motivo de satisInciio para todos Os

acorianwi c SilO increeedoras do apoio das arias instituicnes, porcine. atraves da suit
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notoriedade, do seu brilhantismo c do seu protissionalismo, exprime tuna grande mais-vaha

para a promoclio ex-Lerma dos Acores.

No aim em quc o Grupo Desportivo Comercial celebrou as suas Bodas de Ouro. o titulo de

Camped() de Portugal de rails em absoluto de Ricardo Moura. c 0 culminar, corn urn felt°

desportivo corn significado relevante. as suas comemoraciies, escrevendo uma brilhante

pagina de glOria na histOria do automobilismo acoriano.

0 Ricardo Moura e a sua equipa sao excelentes exemplos na promocao do desporto e uma

grande referéncia do Automobilismo nos Acores e em Portugal.

Assim, nos termos regimentais e estatutdrios aplicáveis, a Assembleia Legislativa da Regido

AutOnoma dos Acores, aprova um voto de congratulacdo pela conquista do Campeonato de

Portugal de Ralis em absoluto.

Aprovado, por unanimidade, pela Assembleia Legislativa da Regido Aut6noma dos Acores,

na Horta, em 26 de janeiro de 2012.

0 Presidente da Assembleia Legislativa

da Regiäo Aut6noma dos Acores

Francisco Manuel Coelho Lopes Cabral
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