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De saudação pela conquista da Seleção Nacional de Hóquei em Patins do 
Campeonato Mundial da modalidade

A seleção portuguesa de Hóquei em Patins sagrou-se campeã mundial na 44ª edição do 
Campeonato Mundial da modalidade «World Roller Games», que decorreu entre os dias 
7 e 14 de julho, na cidade de Barcelona.

A seleção nacional venceu o seu 16.ª título mundial, 16 anos e oito fases finais volvidas 
sobre a última conquista, em 2003, em Oliveira de Azeméis.

Portugal cimentou, com esta conquista, o estatuto de grande potência mundial da 
modalidade, sendo o segundo país com maís títulos mundiais no currículo, depois de ter 
também, em 2016, vencido o Campeonato Europeu da modalidade.

O Hóquei em Patins nacional tem tido, historicamente, nos clubes e na seleção nacional, 
prestações conhecidas e reconhecidas, que nos colocam como uma das grandes 
potências mundiais.

Esta conquista reveste-se de um especial significado por acontecer no ano em que se 
assinalam 20 anos sobre a morte de António Livramento, histórico jogador português, 
considerado por muitos como o melhor jogador de sempre da modalidade, tendo a 
seleção nacional entrado nos ringues de Barcelona com uma braçadeira alusiva, 
homenageando o jogador.

Este título é mais uma inequívoca demonstração da vitalidade do desporto nacional que, 
nas modalidades coletivas e individuais, tem conseguido formar e capacitar clubes, 
federações, dirigentes, treinadores e atletas, superando-se em participações e 
resultados.

Em especial, esta conquista resulta do esforço, dedicação e empenho que os 
treinadores, jogadores e dirigentes do Hóquei nacional têm emprestado ao crescimento 
da modalidade, resultando neste extraordinário e histórico feito.

Assim, reunida em Sessão Plenária, a Assembleia da República, saúda a seleção nacional 
de Hóquei em Patins, atletas, dirigentes e a Federação de Patinagem de Portugal pela 
forma como honraram as cores nacionais, servindo de inspiração a todo o país.

Palácio de São Bento, 15 de julho de 2019
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