
Projeto de voto n.º 159/XV

De saudação à Seleção Nacional de Futsal pela conquista da edição inaugural da 

Finalíssima de Futsal, na Argentina

A Seleção Nacional de Futsal, liderada por Jorge Braz, conquistou a edição inaugural da 

Finalíssima de Futsal, competição intercontinental, que teve lugar na Argentina, ao 

vencer a Espanha, por 4-2, no desempate por penáltis, após uma igualdade a um 

golo.

A Finalíssima de Futsal é um novo evento intercontinental organizado pelas 

confederações europeia (UEFA) e sul-americana (CONMEBOL) cuja edição inaugural 

teve lugar em Buenos Aires, na Argentina.

A conquista de mais este título é o culminar de uma trajetória exemplar da Seleção 

Nacional de Futsal onde se destaca o campeonato do Mundo de Futsal da FIFA, onde a 

Seleção Nacional conquistou o seu primeiro Mundial de Futsal, tornando-se, ao mesmo 

tempo, o primeiro campeão do UEFA Futsal EURO a juntar-lhe o Mundial. 

Portugal acrescenta, desta forma, mais uma conquista internacional, àquela de 

bicampeão europeu e mundial de futsal, protagonizando mais um momento 

inesquecível que honra o nosso país e onde uma nova geração de jogadores (na sua 

maioria sub-23) se destaca numa modalidade que tem mostrado um forte potencial de 

crescimento e evolução, e que mais não é que o culminar de uma trajetória que tem 

sido capaz de mobilizar milhares de jovens para a prática do Futsal. 

Assim, a Assembleia da República saúda a Seleção Nacional de Futsal pela conquista da 

Finalíssima de Futsal, destacando os seus atletas, técnicos e familiares, mas também as 

estruturas que ao longo dos anos contribuíram de forma consistente para o 



desenvolvimento da modalidade, proporcionando cada vez mais oportunidades para a 

participação dos jovens numa modalidade em franca ascensão. 
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