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Campeonato Nacional de Hóquei em Campo de Seniores Masculinos 
Lousada conquista o Tricampeonato 

 

A Associação Desportiva de Lousada sagrou-se Tricampeã Nacional de Hóquei em Campo de Seniores 
Masculinos. 
 
A ADL conquistou o sexto título da sua história, o quarto em apenas em cinco épocas. Com esta 
conquista, o Lousada iguala o Futebol Clube do Porto e o Clube Futebol Benfica, ficando agora apenas 
atrás do Ramaldense, clube mais titulado da modalidade na variante. 
 
Destaque também para o facto de nas últimas três épocas a formação do Vale do Sousa ter conquistado 
as maiores provas do calendário nacional no escalão de seniores masculinos, nomeadamente os 
Nacionais de Campo e Sala. 
 
Para chegar ao título o Lousada teve de levar de vencida a Académica de Espinho. Os mochos chegaram 
a estar em vantagem na final do playoff, devido à vitória por 3-2 na 1ª mão, mas a equipa orientada por 
Bruno Santos deu a volta por cima, e venceu a 2ª e 3º mãos do playoff, levando o título, uma vez mais, 
para Lousada. 
 
No jogo decisivo de atribuição do título, a ADL venceu a Académica de Espinho por categóricos 5-1, 
resultado que não deixa dúvidas quanto à justiça do vencedor do encontro. Se na primeira metade o 
jogo foi equilibrado, apesar do Lousada ter ido a ganhar para intervalo com golo de Leandro Morais, na 
segunda parte os rubro-negros não deram qualquer hipótese aos mochos para virarem ao jogo. 
Marcaram ainda pelo ADL os atleta Ricardo Oto (2), Bruno Santos (1) e Paulo Magalhães (1). Pela 
Académica marcou Ricardo Cunha. 
 
Entrevista com Bruno Santos, Treinador da ADL, disponível em http://bit.ly/Mwlvjj 
 
Entrevista com Leandro Morais, Atleta da ADL, disponível em http://bit.ly/MkuWpA 
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