Voto de Saudação à Seleção Nacional de Futebol e aos atletas
medalhados no Europeu de Atletismo
“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.”
Depois do desaire em 2004, frente à Grécia, os jogadores portugueses subiram
ao relvado do Stade de France com uma enorme vontade de escrever mais
uma página na história de Portugal.
Mais uma vez, os 90 minutos não foram suficientes para a seleção nacional
vencer o jogo, mas ao minuto 108, Éder enche o pé e coloca Portugal na frente
do marcador. Foram precisos mais 12 minutos para o apito final do árbitro e
para Portugal se sagrar, pela primeira vez, Campeão da Europa de Futebol.
Por todo o lado, no Estádio, nas ruas, em Portugal e no Mundo a festa era
portuguesa. Os milhões de portugueses espalhados pelo mundo fizeram a
festa e mostraram o seu orgulho em ser Português. Festa e comemorações
que se estenderam a países de língua portuguesa, com expressivas
manifestações em várias cidades.
Este Europeu mostra bem a maneira de ser dos portugueses. Enfrentando
grandes dificuldades, nunca baixámos os braços, nunca nos resignámos.
Ganhámos porque acreditámos na vitória. Uma vitória conquistada com muito
trabalho e inteligência, com grande determinação e enorme coragem.
São assim os Portugueses. É assim o melhor de Portugal.
Também, não podemos esquecer a conquista da Patrícia Mamona, que se
sagrou campeã europeia do triplo salto, a medalha de bronze do Tsanko
Arnaudov, no lançamento do peso nos Campeonatos da Europa de atletismo, e
ainda as conquistas da Sara Moreira, que venceu a medalha de ouro na meiamaratona, da Jéssica Augusto, medalha de bronze, na mesma prova, e Dulce
Félix, medalha de prata nos 10.000m.

Assim, Assembleia Municipal de Lisboa, reunida em sessão extraordinária de
12 de julho de 2016, delibera:
1. Saudar e felicitar os jogadores, o selecionar nacional e a restante equipa
técnica da Seleção Nacional de Futebol, bem como os dirigentes da
Federação Portuguesa de Futebol, pela conquista do Europeu de
Futebol.
2. Saudar o povo português pelo apoio extraordinário que deu à equipa
durante toda a competição.
3. Saudar as comunidades portuguesas por todo o mundo, nomeadamente
a comunidade portuguesa em França que acolheu a nossa equipa de
uma maneira inesquecível.
4. Saudar e felicitar os atletas e as respetivas equipas técnicas, bem como
os dirigentes da Federação Portuguesa de Atletismo, que representaram
Portugal no Europeu de Atletismo em Amesterdão, tendo obtido várias
medalhas.
5. Enviar o presente voto à Federação Portuguesa de Futebol, Federação
Portuguesa de Atletismo, à Secretaria de Estado da Juventude e do
Desporto, à Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, ao
Primeiro-Ministro, ao Presidente da República.
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