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Voto de saudação N.º 863/XIII
Pela conquista do título Mundial pela seleção portuguesa de Hóquei em Patins

No passado domingo, Portugal consagrou-se campeão mundial na modalidade de Hóquei em 
Patins, no campeonato do Mundo que se realizou em Barcelona.

A seleção Portuguesa de Hóquei em Patins teve um calendário particularmente difícil, com “duas 
finais antecipadas” frente à Itália e Espanha, derrotando na final a seleção da Argentina. 

Nos encontros face à Itália e Espanha, a seleção nacional demonstrou grande vontade, 
determinação e capacidade para enfrentar todas as adversidades.

Já na final, e face a uma seleção da Argentina extremamente forte, conseguiu com paciência, 
disciplina e resistência, alcançar os seus objetivos com a vitória na marcação de grandes 
penalidades.

16 anos depois, a seleção nacional de Hóquei em Patins recupera o título de campeã do Mundo, 
com a vitória num campeonato do Mundo recheado de emoção.

A Assembleia da República destaca o espírito de unidade dos atletas da seleção nacional que se 
revelou determinante para a vitória nesta competição.

A vitória alcançada pela seleção portuguesa é uma vitória dos atletas da seleção, equipa técnica 
e suas famílias, mas também é uma vitória da Federação de Patinagem de Portugal e das 
centenas de clubes que no país divulgam e promovem o acesso a esta modalidade em que 
Portugal tem conseguido importantes e significativas conquistas. 

A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, congratula-se pela vitória alcançada 
pela seleção nacional de Hóquei em Patins, saudando os atletas, a equipa técnica, a federação 
e todos aqueles que mantêm esta modalidade com o vigor necessário para que Portugal possa 
alcançar títulos desta magnitude. 

Assembleia da República, 16 de julho de 2019
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