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Projeto de Voto n.º 93/XV/1ª

De Saudação pela Vitória da equipa de Andebol do Sport Lisboa e Benfica na EHL

É notável o trabalho que a Federação Portuguesa de Andebol tem desenvolvido nos últimos 

anos. 

O plano estratégico que tem em curso, pautado pela exigência, pelo rigor e pela definição 

precisa de objetivos nacionais e internacionais assim como o envolvimento de toda a estrutura 

de associações, clubes, dirigentes, técnicos, atletas e arbitragem têm sido o pilar do sucesso 

desportivo atual da modalidade. 

Obviamente que o esforço de todos trouxe à ribalta o nosso país. 

A EHF European Handebol League é uma competição anual de clubes, de equipas de 

andebol masculino, organizada pela Federação Europeia da modalidade desde 1981. Constitui 

a segunda maior competição europeia, logo abaixo da Liga Europeia dos Campeões.

Os clubes alemães têm conseguido obter a maioria dos títulos da prova, dando ao seu país a 

classificação de campeão, já em 25 edições da prova. Espanha é o segundo país do ranking, 

com “apenas” 5 títulos. 

Até à presente data, Portugal já tinha chegado às semi-finais, em 1999/2000, com o ABC de 

Braga e, mais recentemente, classificou-se em 3º lugar, em 2018/2019. 

A conquista do título pelo Sport Lisboa e Benfica, no passado dia 29 de maio, ao vencer o 

Magdeburgo da Alemanha por 40-39 no Altice Arena, foi, sem dúvida, um feito histórico para 

a modalidade e para o nosso país. 
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O PSD felicita a modalidade, e sobretudo o Sport Lisboa e Benfica pelo título de Campeão 

Europeu da EHL.

Palácio de São Bento, 02 de junho 2022
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