SAUDAÇÃO N.º 5
“Sporting - Campeão Europeu de Futsal”
No passado dia 28 de Abril, a equipa de futsal do Sporting Clube de Portugal venceu
brilhantemente a 18ª edição do Campeonato Europeu da modalidade organizado pela UEFA, que se
realizou, em Almaty, no Cazaquistão. Sendo esta a terceira final da modalidade que o clube
disputou, trata-se da conquista do seu primeiro título europeu de futsal. O clube já havia chegado às
finais nos anos de 2016/17 e 2017/18.
A vitória na mais importante competição mundial de clubes da modalidade foi obtida frente
aos cazaques do Kairat Almaty, antriões da ‘final four’ desta Liga dos Campeões, equipa que, por
seu turno, já havia sido campeã europeia em 2012/13 e 2014/15. Na anterior meia-final o Sporting
havia vencido o Inter Movistar, a equipa de Ricardinho, considerado o melhor jogador do mundo
da modalidade.
De acordo com o treinador da equipa portuguesa, “a cooperação, a solidariedade, a garra, a
união e a coragem” foram a atitude e os sentimentos que ajudaram a equipa a obter este bom
desempenho.
A Liga dos Campeões de Futsal da UEFA é uma competição anual de clubes de futsal,
organizada pela União das Associações Europeias de Futebol. Nesta edição de 2018/19,
participaram, no total, 56 equipas.
Com esta vitória, Portugal passa a deter os troféus europeus de clubes e de selecções no
futsal, o que é de louvar, pois prestigia não apenas o clube, como também o desporto nacional e o
País.
Neste sentido, e na sequência da presente proposta da eleita do Partido Comunista
Português (PCP), a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão ordinária no dia 201904-30, delibera:
1 - Saudar o Sporting Clube de Portugal pela vitória na 18ª edição da Liga dos Campeões de
Futsal, organizada pela UEFA.
2 - Saudar toda a equipa técnica, jogadores, dirigentes, sócios e adeptos, pela excelente
campanha europeia em prol do desporto português.
Mais delibera:
- enviar a presente resolução ao Sporting Clube de Portugal, à Federação Portuguesa de
Futebol e à Câmara Municipal de Lisboa e todos os seus vereadores.
- divulgar esta deliberação nos habituais locais públicos de estilo, incluindo o Boletim
@Lumiar e sítio web da Junta de Freguesia. Juntar à acta aprovada em minuta.
Assembleia de Freguesia do Lumiar, 30 de Abril de 2019
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