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Realiza-se este fim-de-semana a Fase Final do Campeonato Nacional de Hóquei de Seniores Masculinos. 
 
A prova disputa-se em sistema de concentração com uma fase de grupos (todos contra todos) e uma 
fase de classificação. 
 
O Lousada é o actual campeão nacional, com sete títulos conquistados nos últimos oito anos. 
Data: 11/12 de Fevereiro de 2012 
 
Local: Pavilhão da Boavista, Rua Rainha Dona Catarina (ou) Rua das Azáleas, 1500-669, Lisboa 
 
Calendário 
 
Grupo A – AD Lousada, CFU Lamas, GD Viso 
Grupo B – CF Benfica, AA Espinho, Sport CP 
 

Jogo Grupo Sábado – 11.Fevereiro.2012 Hora 

181 A AD Lousada GD Viso 11h00 

182 B CF Benfica Sport CP 12h15 

183 A GD Viso CFU Lamas 15h00 

184 B Sport CP AA Espinho 16h15 

185 A CFU Lamas AD Lousada 18h00 

186 B AA Espinho CF Benfica 19h15 

 

Jogo 
 

Domingo – 12.Fevereiro.2012 Hora 

187 1/2 Final 1º Grupo A 2º Grupo B 09h30 

188 1/2 Final 1º Grupo B 2º Grupo A 10h45 

189 5º/6º 3º Grupo A 3º Grupo B 12h00 

190 Final (1º/2º) Vencedor Jogo 187 Vencedor Jogo 188 14h30 
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Entrevistas de Antevisão da Fase Final do CNHS de Seniores Masculinos 
 

 
 

Decorre este fim-de-semana no Pavilhão Municipal da Boavista, em Lisboa, a Fase Final do Campeonato 
Nacional de Hóquei de Sala de Seniores Masculinos. A prova disputa-se em sistema de concentração 
com uma fase de grupos (todos contra todos) e uma fase de classificação. O Lousada é o actual campeão 
nacional, com sete títulos conquistados nos últimos oito anos. 
 
De forma a fazer a antevisão da prova, a FPH falou com os responsáveis das respectivas equipas. Hugo 
Gonçalves (AA Espinho), Bruno Santos (AD Lousada), Vítor Vaz (CF Benfica), Sérgio França (CFU Lamas), 
Nuno Oliveira (GD Viso) e Fernando Ribeiro (Sport), fazem assim a antevisão de mais uma Fase Final de 
Seniores Masculinos. 
 

 

Clube: AA Espinho 
 
Nome: Hugo Gonçalves 
 
Classificação 2010/2011: 2º lugar 

 
FPH: Que expectativas tem para a Fase Final? 
Hugo Gonçalves (HG): Como em qualquer competição que estejamos presentes, o objectivo principal é 
o 1º lugar. Não será fácil, não só pelo detentor do título, ADL, mas também pela forma como o CFUL  
tem vindo a evoluir nesta variante, Hóquei de Sala. Continuamos a ser a equipa com mais títulos na 
modalidade, facto esse que obrigatoriamente eleva as nossas expectativas bem como as da nossa massa 
associativa. 
FPH: Qual é a mais-valia da sua equipa relativamente às restantes? 
HG: Penso que sem qualquer dúvida a homogeneidade que o plantel apresenta este ano, temos 12 
jogadores muito nivelados, o que neste tipo de modelo competitivo, 4 jogos em 2 dias pode de alguma 
forma fazer a diferença. Um outro elemento que também gostaria de realçar é a experiência acumulada 
de diversos jogadores. 
FPH: Qual é a equipa favorita à conquista da prova? 
HG: Tendo em consideração a realidade competitiva nos últimos anos, uma hegemonia por parte do 
ADL (como em outrora por parte da AAE), bem como pelo demonstrado este ano, sem dúvida que o ADL 
parte como principal favorito à revalidação do título. 
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Clube: AD Lousada 
 
Nome: Bruno Santos 
 
Classificação 2010/2011: 1º lugar 

 
FPH: Que expectativas tem para a Fase Final? 
Bruno Santos (BS): A principal expectativa da ADL é de defender o título. Vamos para o campeonato 
nacional com a intenção de nos sagrarmos campeões nacionais. Sabemos que vai ser duro, muito duro, 
porque todas as equipas nos querem vencer e quebrar assim a nossa hegemonia nestes últimos anos. 
FPH: Qual é a mais-valia da sua equipa relativamente às restantes? 
BS: A nossa mais-valia passa pela nossa mentalidade vencedora e pela nossa capacidade de trabalho. 
Queremos muito ganhar, nenhuma equipa quer ganhar mais do que nós e creio que este factor nos faz 
correr e lutar mais durante os jogos. Sabemos que vamos ter uma tarefa árdua pela frente (revalidar o 
título), mas quem nos quiser vencer vai ter uma tarefa ainda mais difícil. 
FPH: Qual é a equipa favorita à conquista da prova? 
BS: O Lousada. Depois segue-se o Espinho e o Lamas. 
 

 

Clube: CF Benfica 
 
Nome: Vítor Vaz 
 
Classificação 2010/2011: 5º lugar* 

 
FPH: Que expectativas tem para a Fase Final?  
Vítor Vaz (VV): As minhas expectativas são as normais nestas circunstâncias, desejo uma Fase Final 
intensa, cheia de bons jogos, com o respeito,  dignidade e correção de todos os intervenientes, que seja 
mais uma vez uma jornada positiva na divulgação da modalidade, quanto à prestação do CF Benfica, os 
meus desejos é que a equipa tenha a atidude e concentração necessária, que a possa aproximar da 
competividade das outras equipas participantes, o que não será nada fácil, face ao tão reduzido número 
de jogos que efetuamos, lutaremos para sermos dignos na busca da melhor posição na tabela 
classificativa. 
FPH: Qual é a mais-valia da sua equipa relativamente às restantes? 
VV: Não encontro uma mais-valia na minha equipa relativamente às restantes participantes, bem pelo 
contrário, sei que tenho na equipa alguns bons valores, mas é curto para fazer um bom colectivo, dada a 
falta de treinos e jogos, acredito que o ritmo competitivo marcará a diferença e nesse aspecto estamos 
em clara desvantagem. 
FPH: Qual é a equipa favorita à conquista da prova? 
VV: Sem dúvida a AD Lousada, por ser o campeão em título, pela experiência, pela capacidade do seu 
coletivo e sendo a base da Seleção Nacional está neste momento no ponto para vencer qualquer 
competição. 
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Clube: CFU Lamas 
 
Nome: Sérgio França 
 
Classificação 2010/2011: 3º lugar* 

 
FPH: Que expectativas tem para a Fase Final?  
Sérgio França (SF): Chegar à final, e as finais são para se ganhar. 
FPH: Qual é a mais-valia da sua equipa relativamente às restantes? 
SF: A vontade e a garra na disputa da prova. 
FPH: Qual é a equipa favorita à conquista da prova? 
SF: A Associação Desportiva de Lousada. 
 

 

Clube: GD Viso 
 
Nome: Nuno Oliveira 
 
Classificação 2010/2011: não participaram 

 
FPH: Que expectativas tem para a Fase Final? 
Nuno Oliveira (NO): As expectativas são boas, queremos ir à final. 
FPH: Qual é a mais-valia da sua equipa relativamente às restantes? 
NO: A camaradagem e o facto de termos um grupo unido. 
FPH: Qual é a equipa favorita à conquista da prova? 
NO: Tirando nós, a AD Lousada. 
 

 

Clube: Sport CP 
 
Nome: Fernando Ribeiro 
 
Classificação 2010/2011: 5º lugar* 

 
FPH: Que expectativas tem para a Fase Final? 
Fernando Ribeiro (FR): Primeiro que seja bem jogada com hóquei de qualidade. Quanto ao Sport CP, 
iremos lutar pela melhor classificação possível, melhorando a da época passada. Garantidamente a 
nossa equipa entrará em campo sempre com intuito de ganhar os jogos, discutindo os resultados até 
final. Será mais um degrau na constante e consolidada evolução da nossa equipa. 
FPH: Qual é a mais-valia da sua equipa relativamente às restantes? 
FR: Somos indiscutivelmente a equipa mais jovem e menos experiente em competição, pelo que as 
nossas mais-valias passam pela irreverência e espírito de conquista inerentes à idade dos nossos atletas. 
Não é o nosso ano de estreia nesta competição, pelo que algum nervosismo e ansiedade da época 
passada já estão guardados no baú das recordações. 
FPH: Qual é a equipa favorita à conquista da prova? 
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FR: Indubitavelmente a Associação Desportiva de Lousada, sendo que a Associação Académica de 
Espinho terá uma forte palavra na decisão. Que ganhe o melhor. 
 
*não se realizaram jogos de atribuição do 3º/4º e 5º/6º lugares na Fase Final da época 2010/2011. 

 

 


