
Projeto de voto n.º 596/XIV

De congratulação ao Sporting Clube de Portugal pela conquista do título de Campeão 

da Liga Europeia de Hóquei em Patins

A equipa de Hóquei em Patins do Sporting Clube de Portugal conquistou, no dia 16 de 

maio, o título de Campeão da Liga Europeia de Hóquei em Patins, num torneio em que 

a final four, que teve lugar no Luso, foi disputada entre quatro equipas portuguesas, 

facto demonstrativo da altíssima qualidade da prática de uma modalidade tão querida 

pelos portugueses, sendo, inclusivamente, a Seleção Portuguesa a atual Campeã do 

Mundo de Hóquei em Patins.

Os vitoriosos conseguiram, assim, renovar o título que já haviam conquistado na última 

edição, alcançando a dupla façanha de ser a primeira equipa portuguesa a ganhar o 

trofeu de forma consecutiva e, ao mesmo tempo, tornando-se na equipa nacional com 

mais títulos europeus.

Dois dos seus jogadores foram também distinguidos com dois relevantes prémios: 

Ângelo Girão, o prémio de melhor guarda-redes e Gonzalo Romero, o de melhor jogador 

da final four.

Especiais palavras devem, então, ser endereçadas a todos jogadores, equipa técnica e 

dirigentes do Sporting Clube de Portugal, que contribuíram com o seu esforço para o

destacado trabalho que permitiu alcançar este sucesso, que representa motivo de 

orgulho para Portugal.

Assim, a Assembleia da República congratula-se com a importante conquista alcançada 

pelo Sporting Clube de Portugal, que vence o título de Campeão Europeu de Hóquei pelo 

segundo ano consecutivo, produto de um trabalho consistente que se revela frutuoso 



por parte da Instituição e de todos os envolvidos que contribuíram de forma 

determinante para este sucesso.

Assembleia da República, 21 de março de 2021 

As Deputadas e os Deputados,

Miguel Costa Matos

Tiago Estêvão Martins

Hugo Costa

Nuno Fazenda

Lúcia Araújo Silva

Telma Guerreiro

Sílvia Torres

Palmira Maciel



Cristina Mendes da Silva

Martina Jesus

Maria da Graça Reis

Maria Joaquina Matos


