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O Exmo. Senhor Ricardo Augusto Afonso Vilela nasceu, em Bragança, a 18 de dezembro de 1987. 

Estudante na Escola Secundária Emídio Garcia, em Bragança, começou a dar as primeiras pedaladas no Velo Clube de Bragança e 

acabaria por entrar, depois, em competição pela Liberty Seguros, como um “jovem muito promissor”.  

Rótulo que confirmaria depois das suas passagens pela Madeinox-Boavista, Onda Boavista, Efapel e OFM.  

Depois de alcançar o sucesso em Portugal, Ricardo Vilela conquistou um sonho antigo, ao representar as cores da Caja Rural – Seguros 

RGA, uma das mais afamadas equipas do circuito espanhol. 

Em 2016, na Volta a Portugal alcançou a décima posição da geral, a terceira posição nos Campeonatos Nacionais de Estrada e a sexta 

posição na Route du Sud, em França. 

Foi vencedor da Grandíssima Volta a Portugal, em 2012 e 2014, ao serviço da EFAPEL- Glassdrive e da OFM-Quinta da Lixa. 

No final de 2016 passou a representar os colombianos da Manzana-Postobon, uma equipa recém-chegada ao escalão Profissional 

Continental. 

Aos 29 anos, Ricardo Vilela, é uma das grandes figuras do ciclismo português. Um trepador, com excelentes características físicas para 

o contra relógio. Deixou vincada a sua marca em todas as formações pelas quais passou, proporcionando imagens épicas do ciclista 

brigantino com a camisola de Campeão Nacional de Contra-relógio e de Prova em linha, como Sub23, no ano de  2008. 

A responsabilidade social e cívica está presente na vida de Ricardo Vilela, através da criação, com o Velo Clube de Bragança, de uma 

escolinha de formação desportiva e interpessoal de crianças e jovens. 

Assim, ao abrigo dos artigos 16.º e 17.º das Normas de Atribuição da Chave da Cidade e Medalha Municipal, a Câmara Municipal, em 

Reunião Ordinária de 13 de fevereiro de 2017, deliberou, por unanimidade, atribuir, em Cerimónia Pública, a Medalha Municipal de 

Mérito, ao Exmo. Senhor Ricardo Augusto Afonso Vilela, como testemunho e reconhecimento do Município, pela força da juventude, 

de humildade, do sentido de dever, da determinação, do orgulho e da generosidade do seu, ainda jovem, percurso de vida, que 

simbolizam a grandeza dos Bragançanos e de forma especial dos jovens, sendo um importante Embaixador deste território. 

 

 

 

Município de Bragança, 20 de fevereiro de 2017. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Hernâni Dinis Venâncio Dias 


