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Entrevista com André Oliveira, juiz na final do Europeu de Selecções - Divisão A 

  

André Oliveira, juiz internacional português, esteve presente no jogo da final da mais importante prova 
europeia de selecções. 
 
O encontro do Eurohockey Nations Championship teve lugar no passado dia 28 de Agosto em 
Mönchengladbach, Alemanha, e opôs precisamente a equipa da casa à Holanda, terminando com a 
vitória dos germânicos por 4 - 2. 
 
Foi no âmbito desta experiência inesquecível que falamos com o também Director Técnico Nacional, 
para percebemos o que se sente e qual a pressão inerentes a um jogo deste nível. Nesta entrevista, 
André Oliveira fala-nos ainda do que mais o marcou durante a prova e do que ambiciona para o futuro 
da sua carreira como juiz. 
 
Download do boletim de jogo da final do Europeu. 
 
1 – O que se sente quando se é juiz no jogo da final da mais importante prova de selecções a nível 
europeu? 
André Oliveira (AO): No meu caso, senti um grande entusiasmo por fazer parte daquele jogo. 
Momentos antes do início, queria muito que o jogo começasse. E enquanto o jogo durou não queria 
estar noutro lugar senão ali. Foi um jogo fabuloso. Muito rápido e muito bem jogado. E à nossa volta 
estavam mais de 9.000 pessoas nas bancadas. 
No final, durante a entrega das medalhas, alinhado entre juízes, oficiais e os restantes 250 voluntários, 
soube muito bem sentir que tinha contribuído para o que tinha acabado de acontecer. 
Nestes momentos, penso sempre que gostaria que houvesse mais oficiais portugueses a viver esta 
experiência. 
 
2 – Até que nível se sente a pressão num encontro destes? 
AO: No jogo da final estava bastante descontraído. Nos dias anteriores tinha feito 16 jogos, muitos deles 
de grande importância, como o Espanha - Bélgica, em que estava em causa o apuramento para os Jogos 
Olímpicos, ou o Alemanha - Inglaterra, que decidiu um dos finalistas. 
As tarefas de um juiz são de grande responsabilidade mas não são tão complexas como as dos jogadores 
ou as dos árbitros. Na final, creio que foram eles, as equipas técnicas, e, claro, os fãs, os que sentiram 
maior pressão. 

http://www.fphoquei.pt/images/stories/Entrevistas/eurohockey2011men.pdf
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3 – O que é que retiras desta experiência 
que nos possas transmitir? 
AO: A minha participação como juiz neste 
torneio foi marcada por três experiências. 
A primeira foi o nível de exigência. Com os 
jogos televisionados, as margens de erro 
são muito pequenas. 
Para além disso, todos os oficiais e árbitros 
estão a tentar demonstrar que têm 
capacidade para passar para o nível 
seguinte. A ansiedade é, por vezes, 
elevada e as relações nem sempre são 
fáceis de gerir. Mas tudo se resolve com 
diplomacia e bom senso. 
A segunda experiência está relacionada 
com dois momentos do trabalho dos 
voluntários da organização. 
No jogo da meia-final, entre a Alemanha e 
a Inglaterra, estivemos cerca de meia hora 
sem jogar devido à chuva. Durante esse 
tempo, os voluntários da organização 
estiveram a retirar a água do campo com 
bancos de madeira, numa luta inglória 
contra a chuva, que não parava de cair. 
Certa altura um dos voluntários incitou o 
público a apoiar o esforço. O público 
respondeu como se no campo estivesse a 
decorrer o jogo da final. 
 

 
  

 

No último dia, depois da entrega das medalhas, os voluntários da organização subiram ao podium e 
foram cumprimentados, um a um, por todos os jogadores da equipa alemã, que tinha acabado de 
vencer o Europeu. Durante esse momento, Moritz Füerst, capitão e eleito melhor jogador da 
competição, pegou na taça de campeão e passou-a pelas mãos de cada um dos voluntários que estava 
no podium. 
Sinto uma emoção muito forte cada vez que me lembro de cada um destes momentos. 
A terceira experiência foi a relação com a equipa de oficiais. Éramos 2 directores de torneio, 4 oficiais 
técnicos e 6 juizes. Um inglês, uma holandesa, três alemãs e três alemães, um galês, uma polaca, uma 
italiana, e um português. Pela primeira num campeonato da divisão A, os homens fizeram jogos de 
senhoras e vice-versa, o que permitiu enriquecer contactos e experiências (e permitiu-me fazer o 
inesquecível Espanha - Holanda, que nuestras hermanas venceram pela primeira vez). 
Uma nota final para os fãs da Bélgica, que só foram suplantados pelos alemães, em número e ruído, no 
dia da final. 
 
4 – Depois de estares no topo da Europa, até onde queres chegar na tua carreira internacional? 
AO: Quero ir até onde essa "carreira" me levar. Vejo a função de juiz como uma forma de contribuir 
para o jogo. 
Já estive nas divisões mais baixas e nas mais altas. Tive bons e maus momentos em ambas. 
O principal objectivo é a melhoria contínua do meu desempenho. Com um melhor desempenho, a 
minha contribuição para a modalidade será melhor. 
 


