
Projeto de voto n.º 198/XV/1ª

De saudação pela qualificação da Seleção Nacional de Rugby para Mundial de 2023

No passado dia 18 de novembro, no Dubai, a Seleção Nacional de Rugby conquistou o 

apuramento para o Mundial de 2023 que se irá disputar em França.

Chegando ao Torneio Final de Qualificação, e jogando contra as Seleções de Hong Kong, 

Quénia e Estados Unidos da América, Portugal conseguiu o 1º lugar do Grupo, com duas 

vitórias e um empate, e assim apurar-se pela segunda vez na História para um 

Campeonato do Mundo de Rugby.

Os Lobos regressam assim a França, onde já em 2007 tão boas imagens deixaram do 

Rugby Nacional. Será assim um reencontro com a História e num país onde residem 

tantos portugueses e com tantos Luso descendentes, alguns deles que integram a 

Seleção Nacional.

O apuramento de Portugal foi conseguido no último momento do jogo, com um 

magnífico pontapé aos postes, brilhantemente convertido, e que permitiu assim que a 

Seleção Nacional pudesse alcançar o Olimpo do Rugby Mundial.

Em 2023, em França, Portugal estará assim brilhantemente representado no 

Campeonato do Mundo.

O trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Rugby, na pessoa do seu 

Presidente, Eng.º, Carlos Amado da Silva, do Selecionador Nacional e da sua Equipa 

Técnica, na pessoa de Patrice Lagisquet, e dos nossos jogadores, na pessoa do seu 

Capitão de Equipa, Tomás Appleton, merece o enaltecimento e reconhecimento por 

parte desta Assembleia da República.



Assim, a Assembleia da República congratula a Seleção Nacional de Rugby pela 

qualificação para Mundial de 2023, traduzindo, deste modo, o sentimento de orgulho 

dos portugueses pelo reconhecimento deste feito agora alcançado, pela forma como 

dignificaram Portugal, contribuindo para a projeção internacional do país e para a 

notoriedade do Rugby e escrevendo, assim, mais uma brilhante página da história do 

desporto nacional.
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