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Campeonatos de Espanha de Selecções Autonómicas 
 

Antevisão de Rui Graça, Seleccionador Nacional dos Sub-18 Masculinos 

 

  
 
Rui Graça, seleccionador nacional dos nossos linces sub-18 masculinos, fez a antevisão da prova em que 
vamos participar. O treinador fala das expectativas para a nossa primeira participação nuns 
Autonómicos no escalão de Sub-18 Masculinos, dos factores que nos podem diferenciar das outras 
equipas, e de quais os aspectos a incidir de forma a potenciar a evolução do grupo de trabalho. 
 
1 – Portugal participa, pela primeira vez, no Campeonato de Espanha de Selecções Autonómicas no 
escalão de sub-18 masculinos. O que podemos esperar dos Linces nesta participação? 
Rui Graça: Este ano participamos pela primeira vez nesta competição no escalão de sub-18, no entanto, 
a grande maioria dos nossos atletas já esteve presente no escalão de sub-16 em Madrid em 2010, assim 
sendo, também muito provavelmente os atletas das outras equipas participaram nessa mesma 
competição em 2010. É sempre uma incógnita saber o que podemos esperar, pois nestas idades existem 
atletas que evoluem muito e outros nem por isso. Temos o conhecimento que a Catalunha, Madrid e 
Andaluzia provavelmente serão muito fortes, pois foram as equipas que ficaram nos três primeiros 
lugares em 2010. Mas temos a certeza que mesmo perante estas equipas faremos tudo para dignificar o 
nosso hóquei e o nosso país. Confessamos que gostaríamos muito de ficar nos quatro primeiros lugares, 
isto é, disputar as meias-finais, e que tudo faremos para incutir nas mentes dos nossos atletas esse 
grande objectivo. No entanto, todos nós temos consciência que o período de preparação não foi o mais 
desejado, para que os atletas pudessem apreender o nosso estilo de jogo, que pudessem criar espírito 
de solidariedade e de sacrifício para com o colega e para com o grupo e ainda, para que conseguissem 
adquirir alguns princípios de jogo que para nós são fundamentais. 
 

 

2 – Que factores nos podem diferenciar, de forma positiva 
ou negativa, das outras equipas? Pode o facto de ser uma 
competição de sub-18, e não sub-16 como as últimas em 
que participamos, acentuar essas diferenças? 
RG: Sabemos que os atletas espanhóis neste escalão têm 
muito mais competição que os nossos, factor 
preponderante para evoluir e crescer enquanto jogador de 
Hóquei. Acreditamos que poucos serão os que já jogam nas 
primeiras equipas (seniores) dos seus clubes. Aqui achamos 
que levaremos alguma vantagem, pois dos 16 Linces, 13 
jogam com alguma frequência nas equipas seniores em 
Portugal. Queremos acreditar que agora nos sub-18, este 
factor minimizará as diferenças que existiam em 2010 no 
escalão de sub-16. 
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3 – Todos os atletas convocados já estiveram envolvidos em trabalhos de selecções nos últimos 2/3 
anos, período no qual tiveste um papel preponderante na sua evolução. Quais são os aspectos em que 
eles mais evoluíram, e, em sentido contrário, quais são os aspectos que eles mais precisam de 
melhorar? 
RG: Sim, quase todos os atletas convocados estiveram presentes em convocatórias anteriores para 
outros torneios. Gostaria de manifestar o nosso agrado com a evolução técnica e tática dos nossos 
atletas. Quer eu, quer o Márcio ficamos agradavelmente surpresos com a qualidade demonstrada até 
agora, o que nos leva a felicitar os treinadores em Portugal, pelo excelente trabalho que têm vindo a 
desenvolver nos clubes com estes jogadores. 
Estas últimas alterações regulamentares, nomeadamente a inclusão do auto passe, acentuaram muito o 
factor físico. Pensamos que este será o nosso “calcanhar de Aquiles”, mas que tentaremos minimizar 
com constantes substituições ao longo dos jogos. 
 

Antevisão de Joana Gonçalves, Seleccionadora Nacional das Sub-18 Femininas 

 

  
 
Joana Gonçalves, seleccionadora nacional das nossas linces sub-18 femininas, fez a antevisão da prova 
em que vamos participar ao site da FPH. A treinadora fala das expectativas para a nossa primeira 
participação nuns Autonómicos no escalão de Sub-18 Femininos, dos factores que nos podem 
diferenciar das outras equipas, e de como encara a sua primeira experiência como treinadora principal. 
 
1 – Portugal participa, pela primeira vez, no Campeonato de Espanha de Selecções Autonómicas no 
escalão de sub-18 femininos. O que podemos esperar dos Linces nesta participação? 
Joana Gonçalves (JG): A nossa presença nos Campeonatos Autonómicos de Espanha já tem vindo a fazer 
parte do nosso plano de competição das equipas jovens, contudo, esta é a primeira vez que competimos 
a um nível tão elevado. Sou da opinião que devemos aproveitar ao máximo este tipo de oportunidades 
que surgem no país vizinho, pois competir ao mais alto nível durante três anos consecutivos permite-nos 
analisar o trabalho que tem vindo a ser realizado com as jovens atletas e, consequentemente, projectar 
o caminho que ainda temos a percorrer. 
Este ano temos uma equipa menos homogénia, sendo que apenas sete atletas Sub-18 se mantêm 
relativamente ao ano passado, e ao mesmo tempo, teremos quatro atletas a competir por Portugal pela 
primeira vez. Esta é portanto uma Selecção bastante jovem, mas com uma elevada margem de 
progressão. 
Esperamos uma performance marcada pela garra e determinação, tal como as jovens Linces nos têm 
vindo a habituar, assim como uma subida de rendimento, jogo após jogo. Contudo, é provável que 
revelem algum nervosismo devido às dificuldades que as próprias atletas esperam encontrar nesta 
competição. 
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2 – Que factores nos podem diferenciar, 
de forma positiva ou negativa, das outras 
equipas? Pode o facto de ser uma 
competição de sub-18, e não sub-16 como 
as últimas em que participamos, acentuar 
essas diferenças? 
JG: A primeira (e talvez maior) 
desvantagem dá-se na altura em que surge 
esta competição, ao contrário de anos 
anteriores, que competimos sempre em 
Março. A competição de Clubes em 
Portugal iniciou-se há relativamente pouco 
tempo. Outra agravante é o facto de 
termos realizado apenas dois dias de 
treino, o que nos obrigou a acelerar 
processos e impediu de adquirir as rotinas 
de jogo necessárias. Adicionalmente, a 
inexperiência e falta de competitividade 
de algumas atletas, serão igualmente 
factores cruciais para o nosso 
desempenho. 

Como factor positivo existe sempre o simbolismo inerente à representação de Portugal, que para todas 
elas é motivo de grande orgulho e responsabilidade. Estamos certos de que deixarão em campo tudo o 
que têm. Creio que motivação não vai faltar, principalmente para as atletas mais jovens, que 
certamente procurarão retirar o maior partido desta experiência. 
 
3 – Esta prova é a primeira em participas como treinadora principal. Que expectativas tem para este 
novo papel? 
JG: Primeiro que tudo, é motivo de grande orgulho, pois foi algo que ambicionei durante muitos anos. 
No entanto, embora seja a primeira vez que desempenho este cargo, encaro o mesmo como uma 
continuação do trabalho que tenho vindo a desenvolver, em que, mesmo como treinadora-adjunta, já 
possuía um papel bastante activo, e isto deve-se à confiança que o Seleccionador Nacional, José 
Martins, depositou em mim. 
No que respeita ao conjunto de atletas que vou liderar, posso dizer que tenho do meu lado o facto de já 
ter tido a oportunidade de trabalhar com todas elas no contexto das Selecções, passando também pelo 
Desporto Escolar. Deste modo, torna-se mais fácil desempenhar este papel, uma vez que as atletas já 
conhecem o meu método de trabalho e a minha forma de estar em competição, o que me permitirá 
atingir mais facilmente os meus objectivos dentro e fora de campo. Relativamente à competição em que 
vamos participar, o principal objectivo é que a equipa consiga colocar em prática, minuto a minuto, o 
máximo das suas capacidades adquiridas até à data. 
Este trabalho continua a fazer parte de um plano de desenvolvimento a longo prazo, e o nosso maior 
interesse é efectivamente contribuir para uma subida de rendimento dos aspectos individuais e 
colectivos das jovens atletas portuguesas, já com os “olhos postos” na nossa participação no Europeu de 
Sub-21 de 2012. 

 

 


