
Projecto de Voto n.º 77/XV/1ª

Voto de saudação pela vitória da equipa de Andebol do Sport Lisboa e Benfica na EHF 

European League

No passado domingo, dia 29 de maio, o andebol do SL Benfica entrou para a história ao 

vencer o SC Magdeburg por 40-39, na Altice Arena, na Final da EHF European League, 

tornando-se campeão da competição europeia.

A equipa de andebol do SL Benfica venceu o campeão do mundo que era o detentor do 

trofeu europeu e alcançou um dos mais importantes feitos da sua história no andebol ao 

vencer a Liga Europeia da modalidade.

Este foi o primeiro título europeu do SL Benfica na modalidade, sendo também a primeira 

equipa portuguesa a vencer o troféu. O Benfica conseguiu assim o maior feito da história 

portuguesa no andebol ao nível de clubes.

Pela frente o Benfica tinha uma das melhores equipas do mundo, atual líder e provável 

vencedora da Liga alemã, por muitos vista como mais forte em termos internacionais, 

mas também o detentor do troféu, fatores que tornavam a missão do Benfica hercúlea.

Num pavilhão com mais de cinco mil Benfiquistas nas bancadas, os jogadores do Benfica 

assumiram o desafio com paixão, afinal, pela frente estava a possibilidade de fazer 

história no Clube, mas também no andebol nacional, que nunca vira uma das suas 

equipas a vencer este troféu internacional.

Esta vitória eleva o nome de Portugal e do desporto português, e enche de orgulho não 

só os benfiquistas como todos os portugueses.



Assim, ao abrigo do artigo 75º do Regimento da Assembleia da República e pelo exposto, 

a Bancada Parlamentar do Partido CHEGA, expressa o seu voto de saudação à equipa de 

andebol do SL Benfica que se tornou campeão da competição europeia.
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