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FESTA DOS TABULEIROS
1 > 10 julho 2023
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Esta Festa realiza-se de 4 em 4 anos e a próxima será já
em Julho de 2023. Não perca este este evento único!
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MENSAGEM DO
PRIMEIRO-MINISTRO
DE PORTUGAL
É com muito gosto que me associo à edição de
2022 da Elite Cup de Hóquei Patins, o principal
torneio de início de época de uma modalidade
em que Portugal, com muito orgulho, é
campeão do mundo. Saúdo particularmente a
realização da primeira edição do torneio Elite
Cup Feminino.
O evento constitui uma oportunidade única
para assistir a jogos de alto nível, com a
presença de algumas das melhores equipas
e jogadores do mundo. Uma inspiração para
os mais jovens e um relevante momento de
promoção da prática da modalidade.
Saúdo os Organizadores, a Cidade de Tomar
e o seu Município, a Federação de Patinagem
de Portugal, a Associação Nacional de Clubes
de Patinagem e todos os parceiros do evento.
Desejo os maiores êxitos aos participantes e
às equipas.
A todos, uma excelente competição.
ANTÓNIO COSTA
PRIMEIRO-MINISTRO
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MENSAGEM DA PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TOMAR
Bem-vindos à edição da Elite Cup 2022, prova
reconhecida pela Federação de Patinagem
de Portugal e que se realiza mais uma vez em
Tomar onde a modalidade de hóquei em patins
toca a todos os tomarenses, sejam praticantes
ou espetadores.
Teremos a oportunidade de assistir a jogos
onde os protagonistas são os melhores atletas,
quer masculinos quer femininos, do mundo.
Tomar está intrinsecamente ligado à história
de Portugal e do Mundo, foi a partir de Tomar
que a epopeia dos descobrimentos foi pensada
e executada.

www.visit-tomar.com

VÁRZEA GRANDE
A nova sala de espetáculos ao ar livre, em Tomar.

Numa altura em que todo o mundo atravessa
momentos de incerteza, de divisão, tal como
dizia Nelson Mandela “O desporto tem o poder
de superar velhas divisões e criar laços de
aspirações comuns”, desejo que a edição de
2022, a partir de Tomar honrando assim o seu
passado, contribua para este desiderato.
ANABELA FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TOMAR
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MENSAGEM DE BOAS-VINDAS

MENSAGEM DO PRESIDENTE
DA FEDERAÇÃO DE
PATINAGEM DE PORTUGAL
A Elite Cup Tomar Hóquei Patins é uma
competição que marca o início da época
desportiva do Hóquei em Patins, realizada
através de uma parceria que se manifesta de
excelência entre a Federação de Patinagem de
Portugal, a Associação Nacional de Clubes de
Patinagem, Sigma Stars e Câmara Municipal de
Tomar que através da sua elevada capacidade
de acção, criou todas as condições para mais
uma prova de sucesso.

campeonato nacional e consequentemente
dos seus clubes.
Que seja uma competição realizada dentro dos
valores da Ética e do Fair Play e que concretize
os objectivos de todos os intervenientes.
Uma palavra de satisfação pela criação da
primeira Elite Cup feminina.
LUÍS SÉNICA

Começar a época com uma competição
desta dimensão é confirmar a afirmação do
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PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO
DE PATINAGEM DE PORTUGAL
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
CLUBES DE PATINAGEM
Agradecemos também à Federação de
Patinagem de Portugal o apoio dispensado
na organização destas competições.
À SigmaStars, parceira na organização
dos eventos, é garante do sucesso pela
experiência e prestígio já alcançado em
anos anteriores, o nosso reconhecimento e
agradecimento.
Nesta edição destacamos o facto da Elite
Cup deixar de ser considerado um torneio
de pré-época e ser a primeira grande prova
do calendário nacional de hóquei em patins.
Na competição feminina comprometemonos a lançar a modalidade para atingir
os mesmos parâmetros da competição
masculina. Queremos projetar o feminino
para os níveis próximo do masculino.

A Associação Nacional de Clubes de
Patinagem (ANACP) organizadora da Elite
Cup masculina na sua 6ª edição e este ano a
1ª edição da Elite Cup Feminina, agradece ao
Município de Tomar a grande disponibilidade
em acolher estes dois eventos. Tomar irá ser
ainda mais a capital do hóquei em patins.

Queremos contribuir para ser o melhor
campeonato do mundo masculino e feminino
dentro dos parâmetros do desportivismo,
fair play e fortalecendo os laços de ligação
aos adeptos deste desporto.

JOAQUIM SOUSA RIBEIRO
PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE CLUBES DE PATINAGEM (ANACP)
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www.auditiv.pt

MENSAGEM DO
ADMINISTRADOR AUDITIV
A Auditiv nasceu em 2015 com a premissa
“Ouvir é Viver Melhor” e tem percorrido, desde
então, todo o país de Norte a Sul em Unidades
móveis, nas quais equipas especializadas com
os melhores equipamentos de diagnóstico
efetuam Avaliações Auditivas. Esta evidente
preocupação com a Saúde, que está no ADN
da Auditiv, reflete-se também nas apostas
decisivas de apoio ao Desporto em Portugal.
Atualmente a Auditiv, já conta com várias
parcerias nesta área procurando desta forma
manter-se fiel ao que a caracteriza na sua
identidade: a proximidade com o público.
Jason Walter, CEO da Auditiv, descreve
a empresa como sendo “mais do que um
conjunto de departamentos, uma família
pronta a ajudar os portugueses”.

PARCERIAS PELA SUA AUDIÇÃO
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LIGUE 800 917 282

E marque a sua Avaliação Auditiva GRÁTIS

O CEO explica, ainda, que esta parceria
com a Sigma Stars representa o reforço de
todas as iniciativas de apoio que têm vindo
a concretizar desde a sua fundação e que
nada faria mais sentido do que também estar
aliado a uma produtora de eventos desportivos
que reúne muitos dos seus parceiros e que
procura representar uma maior variedade de
Desportos, sendo que em paralelo procura
estar também nos “quatro cantos do país”. A
parceria e representação no Elite Cup 2022, em
Tomar, evento que reúne as melhores equipas

de Hóquei em Patins é a grande oportunidade
de continuar a reforçar a proximidade com os
portugueses.”

JASON WALTER
CEO DA AUDITIV
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OUEM
DA TUDO
INSPIRA-NOS
A DARTUDO.

UMA PROVA DE
ELITE EM TOMAR!
E se pensa que este é apenas um torneio de
preparação, desengane-se. O ano passado
estive em Tomar e posso assegurar-lhe que se
assiste a muitos grandes momentos de hóquei
em patins. Numa prova onde impera o respeito
mas sobra a rivalidade. Não é à toa. Estão lá dos
melhores jogadores do mundo, as melhores
equipas portuguesas, os melhores árbitros, ou
seja, todos os condimentos para um grande
espetáculo.

Dar tudo faz a diferença,
na vida e no desporto.
É por isso que o Record dá tudo.
Dá tudo de verdade.
Dá tudo em primeiro.
Dá tudo sobre futebol
e sobre outras modalidades.
Dá todas as notícias, todas as análises
e tudo o que os leitores querem saber.
E são eles, os nossos leitores
e os portugueses, que dão tudo
dentro e fora de campo,

À PROFESSORA

que nos inspiram e nos fazem trabalhar

QUE ENSINOU

cada vez mais. Record. Dá tudo.

A TRÊS GERAÇÕES

PORTUGUÊS
E É TRIATLETA.

Se há desporto que tem o carinho dos
portugueses há muitos e longos anos, esse é o
hóquei em patins. E se há desporto onde Portugal
hoje dá cartas e tem as melhores equipas do
Mundo, esse é também o hóquei em patins. Digo
mais, puxando a brasa à minha sardinha, se há
jornal que está sempre ao lado do desporto e com
os portugueses, esse é o Record. Daí à parceria
estabelecida entre a Câmara Municipal de Tomar,
a Federação Portuguesa de Patinagem, Sigma
Stars e o Record, mais do que apenas um pulinho,
foi o corolário lógico da associação de gente que
ama verdadeiramente o desporto.
A Elite Cup é um dos melhores torneios de hóquei
em patins a que já assisti na minha carreira de
jornalista. Da organização ao local onde hoje se
joga, tudo vale a pena. Ter ali à mão de semear as
oito melhores equipas do campeonato português
é um privilégio a que poucas vezes temos direito.
A linda cidade de Tomar e tudo o que nos oferece é
um bónus a que é difícil resistir. O profissionalismo
da Sigma Stars faz com que tudo corra bem.
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www.record.pt

Por falar em arbitragem, de referir que o
esforço da FPP e da Sigma Stars vai fazer com
que o VAR seja testado nesta Elite Cup, numa
aposta pioneira e que vai fazer com que esta
prova entre na história do hóquei em patins
nacional. Na impossibilidade de se deslocar
a Tomar (e garanto-lhe que faz mal se perder
esta oportunidade) os jogos, esses, vai poder
vê-los com toda a qualidade e esplendor no
site do Record. Prometemos uma transmissão
de arromba.
Em último mas não de menor importância, uma
palavra ainda para a edição feminina da prova,
que se disputa este ano pela primeira vez,
com a presença do Benfica, Sporting, CA Feira
e CA Campo Ourique. A 10 e 11 de setembro
as mulheres portuguesas vão mostrar que
o hóquei não é mais um desporto apenas de
homens e que no ringue também já sabem
ditar leis. A não perder, claro.
Já sabe, de 2 a 4 de setembro todos os
caminhos vão dar a Tomar para o melhor
torneio de hóquei em patins que se realiza em
Portugal. A 10 e 11 de setembro é a vez de as
mulheres mostrarem como se faz. Se perder
uma prova destas, que não seja porque não
o avisei…

BERNARDO RIBEIRO
DIRETOR JORNAL RECORD

17

www.auditiv.pt

NOVO

APARELHO AUDITIVO RECARREGÁVEL
ALPHA MNR TR

PARCERIAS PELA SUA AUDIÇÃO
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Para perda auditiva ligeira
a profunda

Inclui transmissão
directa de áudio

Bateria para um dia inteiro
de uso

Bluetooth®

Hybrid Technology™
qualidade de som sem precedentes

Botão duplo para alterar
volume e programa

LIGUE 800 917 282

E marque a sua Avaliação Auditiva GRÁTIS

19

STAND, OFICINA E LAVAGEM AUTOMÓVEL
STAND I - ABADE DE NEIVA/BARCELOS

SE É ELITE, É EM TOMAR,
CAPITAL DO HÓQUEI!
Está a prestes a começar a primeira prova oficial
da época 2022/2023. A Elite Cup de regresso a
Tomar, para um mês de Setembro ao mais alto
nível na Capital do Hóquei em Patins. A mais
prestigiada competição de clubes de início de
época volta a juntar as melhores equipas da
época passada, masculinas e, este ano, femininas.
Depois do retumbante sucesso de 2021, em que
Tomar foi o centro do Mundo do Hóquei, a ambição
e responsabilidade para a 6.ª edição da Elite
Cup Tomar 2022 by Auditiv são ainda maiores.
Todos os intervenientes querem estar no auge e
proporcionar o auge: as entidades organizadoras
- ANACP e a Sigma Stars -, a cidade anfitriã, as
equipas participantes e os parceiros do evento.

STAND II - S.VERÍSSIMO/BARCELOS
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Reconhecido como um torneio de grande escala
a nível nacional e internacional, a Elite Cup Tomar
by Auditiv surge, em 2022, na antecâmara dos
Mundiais de Seniores e de Sub19, no início de
Novembro, e com duas novidades que vão trazer
um salto (ainda maior) de qualidade à prova. A
primeira, a introdução do Sistema De Revisão
Video (SRV) em todos os jogos da competição

masculina; a segunda, a estreia da Elite Cup
Tomar 2022 by Auditiv Feminina. É isso: as quatro
melhores equipas do Campeonato Nacional
Feminino da temporada transata vão medir forças
no ringue de Tomar e tentar colocar, pela primeira
vez, o seu nome no historial de vencedores desta
grande prova. E só podia ser em Tomar, uma
cidade imaculada para todos os apaixonados
pela modalidade. O ano muda, mas a prioridade
mantém-se: ser Capital do Hóquei em Patins em
Portugal.
FC Porto, SL Benfica, Sporting CP, OC Barcelos,
UD Oliveirense/Simoldes, AD Valongo, HC Braga e
o SC Tomar/IPT, os oito primeiros classificados da
competição masculina na temporada passada, e
SL Benfica, Sporting CP, CA Feira e CA Campo de
Ourique, o top quatro da prova feminina, tudo vão
fazer para continuar a aumentar a competitividade
e a espectacularidade. A cidade de Tomar e os
tomarenses têm, mais uma vez, o privilégio de
organizar o mais emblemático torneio de Hóquei
em Patins. A época só podia começar na Capital
da modalidade. Se é Elite, é em Tomar!
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EQUIPAS DE ELITE EM TOMAR
Um ano depois, a Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv volta a reunir as oito melhores equipas masculinas
da época 2021/2022. Pelo segundo ano consecutivo com homologação oficial no calendário desportivo nacional, a Elite Cup apresenta, agora, mais alguns ingredientes necessários para continuar
a promover o espetáculo no ringue da cidade de Tomar. Uma edição que ficará na memória de todos
os amantes da modalidade de Hóquei em Patins em Portugal e no Mundo, não só pela qualidade dos
clubes participantes, como também pelas recentes novidades.

ELITE CUP MASCULINA
A primeira edição decorreu no início da época de

Depois de um ano de interrupção devido à

2016/17, no Pavilhão Multidesportivo Dr. Mário

situação pandémica, a Elite Cup teve um regresso

Mexia, em Coimbra, com vitória do Sporting CP.

inesquecível, num palco de excelência: Tomar,

Os leões derrotaram na final o FC Porto por 3-1.

a Capital do Hóquei. A quinta edição trouxe um
presente de “carimbo oficial” para a competição,

6.ª EDIÇÃO

Na época seguinte, a cidade dos estudantes

passando a integrar no calendário nacional da FPP. O

voltou a ser o palco da Elite Cup. Houve dérbi da

OC Barcelos mediu forças com o FC Porto na grande

Lisboa na final. Festejou o SL Benfica com um

final. A vitória sorriu ao conjunto minhoto, que

triunfo por 4 -1 sobre o Sporting CP.

derrotou a equipa da Invicta por 6-3, conquistando
pela primeira vez a Elite Cup.

Em 2018/19, a Elite Cup rumou a Sul. Portimão
aplaudiu uma memorável final entre o Sporting

A prova masculina de 2022 vai realizar-se entre os

CP e a UD Oliveirense. Os verdes e brancos

dias 2 e 4 de Setembro, com a presença dos oito

ganharam por 5-4 e voltaram a fazer a festa

melhores classificados da época transata: FC Porto

entre a Elite do Hóquei.

(Campeão Nacional em título, Campeão da Taça de
Portugal e Campeão da Taça Intercontinental), SL

O principal troféu de início de temporada de

os parceiros e patrocinadores da Elite Cup Tomar

A quarta edição trouxe novo vencedor à prova.

Benfica (vice-Campeão Nacional e vice-Campeão

Hóquei em Patins tem trazido sempre novas

2022 by Auditiv com vista ao progresso, evolução

A final do Portimão Arena ficou decidida em

da Taça de Portugal), Sporting CP (Bicampeão

propostas que visam melhorar a modalidade

e maior profissionalização da modalidade.

bolas paradas no clássico entre o FC Porto e o

da Taça Continental e vice-Campeão da Taça

e elevar o Hóquei português para outros

Sporting CP. Após um empate a dois golos no

Intercontinental), OC Barcelos (vencedor da última

patamares. Este ano, a fasquia é, provavelmente,

A 6.ª edição da Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv

tempo regulamentar, os dragões foram mais

edição da Elite Cup), UD Oliveirense/Simoldes, AD

a mais desafiante de sempre. Todos os doze jogos

apresenta, também, pela primeira, as craques do

fortes nos livres diretos e levantaram o título no

Valongo (vice-Campeão da Liga Europeia), HC Braga

da Elite Masculina vão ter SRV. É a primeira vez

Hóquei Feminino. Oportunidade singular de ver

Algarve.

e SC Tomar/IPT.

na história que o Sistema de Revisão Vídeo irá

ao vivo muitas da vice-campeãs da Europa e que

ser implementado numa competição inteira de

vão estar em ação no Campeonato do Mundo de

Hóquei em Patins. Este novo recurso contribuirá

Seniores Feminino, no mês de Novembro, em San

para o auxílio das equipas de arbitragem, de

Juan, na Argentina.

maneira que possam ter uma outra visão acerca
dos vários lances das partidas de Elite.
Um esforço conjunto da Sigma Stars, Federação

SL Benfica (Eneacampeãs nacionais e vencedoras

As saudades eram bastantes e a qualidade dos

Garantida está a qualidade dos jogos, através dos

da Taça de Portugal), Sporting CP (Vice-

jogos está garantida na Capital do Hóquei em

intérpretes principais, as estrelas que mais vão

Campeãs Nacionais), CA Feira (Semi-Finalista

Patins. As estrelas já estão preparadas para

brilhar na pista de Tomar.

em 2021/2022) e CA Campo de Ourique (Semi-

deixar os adeptos com as emoções à flor da

Finalista em 2021/2022) vão ser as primeiras

pele. Porque só esta competição é capaz de

equipas a estrear-se na prova feminina, que se

proporcionar uma sensação de... ELITE.

de Patinagem de Portugal (FPP), Associação
Nacional de Clubes de Patinagem (ANACP) e todos

ELITE CUP FEMININA

Que comece a Elite Cup na Capital do Hóquei.

realizará entre os dias 10 e 11 de setembro.
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MENSAGEM DE BOAS-VINDAS

2016 – 1ª Edição
Vencedor: Sporting Clube de Portugal
Local: Pavilhão Mário Mexia (Coimbra)
Final: 18 Set 2016 - 15h00

Sporting CP - 3 (André Centeno(2) e Ferran Font)
FC Porto - 1 (Vitor Hugo)

2017 - 2ªEdição
Vencedor: Sport Lisboa e Benfica
Local: Pavilhão Mário Mexia (Coimbra)
Final: 07 Out 2017 - 18h00
SL Benfica - 4 (Carlos Nicolía e Jordi Adroher (3))
Sporting CP - 1 (Vitor Hugo)

2018 - 3ªEdição
Vencedor: Sporting Clube de Portugal
Local: Portimão Arena
Final: 30 Set 2018 - 15h00

Descubra o tesouro dos Templários
e tantos outros que Tomar encerra.

UD Oliveirense - 4 (Jordi Bargalló, Marc Torra (2) e
Emanuel Garcia)
Sporting CP - 5 (Caio (2), Ferran Font e Raul Marin (2))

2019 – 4ªEdição
Vencedor: Futebol Clube do Porto
Local: Portimão Arena
Final: 22 Set 2019 - 16h00
Sporting CP - 3 (João Souto, Gonzalo Romero e
João Souto)
FC Porto - 4 (Gonçalo Alves, Carlo Di Benedetto e
Giulio Cocco (2))

2021 - 5ªEdição
Vencedor: Óquei Clube de Barcelos
Local: Pavilhão Municipal Cidade de Tomar
Final: 12 Set 2021 - 16h00
FC Porto - 3 (Reinaldo Garcia e Carlo Di Benedetto (2))
OC Barcelos - 6 (Alvarinho (2), Joca Guimarães, Danilo
Rampulla e Darío Giménez (2))

www.visit-tomar.com
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ANABELA FREITAS (PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR)

“A ELITE CUP ASSUME UMA
DIMENSÃO SÓCIOECONÓMICA
PARA A CIDADE”

ANABELA FREITAS - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR
Presidente, olhando para a Elite Cup do ano passado,

o espaço onde decorrem os jogos, no meu entender

perspetivando o que pode ser este ano, qual o

dignifica a modalidade servindo como mola de projeção

impacto económico, social e desportivo que uma

da mesma servindo também de modelo para as várias

competição deste género traz a Tomar enquanto

associações concelhias.

cidade do Desporto?
A forma como a edição do ano passado ocorreu e

Até que ponto a organização deste evento contribui

o retorno que existiu não só na cidade, mas todo o

para o desenvolvimento e crescimento do desporto

concelho teve a ambição para este ano é de aumento

das diversas associações desportivas no Município

significativo dos impactos sociais, económicos e

de Tomar?

Mais um ano, mais uma Elite Cup a realizar-se na

desportivos.

Contribui na medida em que serve de input para as

cidade de Tomar. Qual a sensação de voltar a receber

Entendo que quando se projeta e realiza um evento,

diversas associações do concelho que têm prática

a primeira competição oficial da temporada de hóquei

neste caso um evento de cariz desportivo, tem de

desportiva, nas mais variadas modalidades, seja

em patins, que junta as melhores equipas do Mundo?

existir sempre uma visão holística do mesmo ou seja,

elas federadas ou não, que é possível mesmo em

Com um enorme sentido de responsabilidade. A edição

o evento não deve esgotar-se na sua natureza tout

competição haver valores, que o desporto é acessível a

de 2021 e primeira em Tomar foi um sucesso, não só do

court. Não defendo eventos de “chave na mão”, que

todos e que entendendo eu que o ambiente desportivo

ponto de vista desportivo mas também de divulgação

nada deixem no território e, no caso da realização da

é um ambiente muito próprio, independentemente da

do Concelho o que implica que todos façamos mais e

Elite Cup, cumpre na íntegra o objetivo que temos. Para

modalidade, o objetivo é a superação e que cada um

melhor para superar a edição do ano anterior.

além da componente competitiva e desportiva, é feito

como elemento individual contribui para o coletivo.

também com parcerias locais, dinamiza a economia

Afinal nada muito diferente naquele que deve o ser a

Tomar é, definitivamente, a “Capital do Hóquei”.

local nomeadamente o setor hoteleiro, restauração

nossa postura na vida.

A Elite Cup está ao nível dos melhores torneios

e comércio durante o tempo da sua realização, mas

do Mundo, opiniões partilhadas por todos os

atendendo à exposição mediática que o evento tem,

A novidade da Elite Cup 2022 é a estreia da

intervenientes em particular na edição do ano

cria ligações com o resto do país, ajudando a posicionar

competição feminina. Qual a importância de alargar

passado, a primeira em Tomar. Enquanto Presidente

Tomar como destino turístico, mas também como um

o evento a este escalão?

da Câmara, o que significa para si e o que o vai fazer

concelho onde é bom viver onde a prática desportiva

Em primeiro lugar permitam-me que diga que estou

para cimentar este estatuto?

contribui para um modo de vida mais saudável e

muito orgulhosa pela estreia ser em Tomar. Apesar de

Tomar é uma cidade e um concelho que “respira” a

sustentável.

não existirem ainda tantas equipas femininas como

modalidade de hóquei em patins. A Elite Cup, enquanto

masculinas, devem ter as mesmas oportunidades e a

torneio que junta as melhores equipas do mundo,

E qual o legado que a Elite Cup deixa na cidade de Tomar?

mesma visibilidade e as mesmas condições. Aliás é um

assume várias dimensões: competição, espetáculo,

Diria vários legados. Alguns de curto prazo, como os

movimento que se está a assistir em todo o mundo,

divulgação da modalidade e socioeconómica.

impactos económicos durante a sua realização, outros

em várias modalidades e espero em Tomar estar a um

Para que os atletas possam estar ao mais alto nível,

de médio prazo como por exemplo o posicionamento

pequeno contributo para a mudança de mentalidades

são proporcionadas todas as condições para que

de Tomar não só como destino turístico ou para viver

em Portugal e no hóquei em patins.

possam “brilhar” e com isso proporcionar bons jogos,

e a longo prazo na medida em entendo que o evento

não esquecendo que todos os jogos têm também uma

Enquanto autarca, o cumprimento destes objetivos são

tendo essencialmente uma vertente competitiva, não

Quanto ao futuro, considera fulcral manter a

dimensão de espetáculo, de envolvimento de e com o

também o cumprimento de uma das muitas funções,

deixa de ser um evento desportivo e o desporto ajuda

realização da Elite Cup em Tomar? Porquê?

público e com essa junção estamos a contribuir para a

de um autarca. Mas só se conseguem alcançar se

a formar cidadãos e este é um resultado que só se vê

Considero desejável. As marcas demoram tempo a

divulgação da modalidade.

trabalharmos em rede, com parceiros que entendem

a longo prazo.

implementarem-se, pelo que para a implementação e

Juntar em Tomar os melhores atletas, proporciona

este conceito e com o envolvimento e alinhamento

também que as crianças e jovens do concelho e da

de estratégias de todos quantos contribuem para a

Esta parceria entre a Sigma Stars e a Câmara

região possam ver ao vivo os seus ídolos funcionando

realização do evento e assim consolidando o evento e

Municipal de Tomar na organização do evento

como um input positivo para a prática desportiva, sendo

o posicionamento de Tomar.

tem resultados de sucesso para a modalidade de

Por último, pedimos que deixe uma mensagem/apelo

importante que se mantenha.

hóquei em patins e para a promoção do desporto no

para que todos os amantes de hóquei em patins se

inclusão, de igualdade de oportunidades e de formação

E os habitantes de Tomar, apaixonados por Hóquei,

Município?

desloquem até Tomar nos dois primeiros fins-de-

de cidadãos e que portanto, não se esgota apenas na

como se sabe, estão também ao nível dos melhores

Diria mesmo que é a chave do sucesso. A empresa

semana de setembro para acompanharem de perto

dimensão competitiva, cumprindo assim uma função

do Mundo?

Sigma Stars entendeu desde o primeiro momento a

estes dois grandes torneios?

social, sendo que a parte económica se encontra

Os habitantes de Tomar são sem qualquer dúvida

visão mais abrangente que temos sobre os eventos

A mensagem que deixo é que venham a Tomar, vibrar

cumprida por um lado pela permanência em Tomar das

nenhuma os melhores do mundo! Aliás já há vários

e todo o evento é projetado respeitando esta visão

com os melhores e as melhores do mundo, aproveitando

equipas e dinamizam a economia local bem como a

meses que me questionam o que fazer para garantirem

e estes valores. A Sigma Stars tem trabalhado com

para usufruir também de toda a história, património,

exposição mediática de Tomar é bastante significativa.

lugar para assistir aos jogos.

agentes da economia local, a forma como organiza todo

gastronomia e beleza que Tomar tem para oferecer.

que considero que o desporto tem uma função de
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consolidação da marca “Tomar- A Capital do Hóquei”, é
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Artigo 8.º
Critérios Atribuição Prémios Individuais

ELITE CUP TOMAR
MASCULINO: 2 A 4 DE SETEMBRO
FEMININO: 10 A 11 DE SETEMBRO
REGULAMENTO DO TORNEIO
MASCULINO
Artigo 1.º
Objeto
1. O presente Regulamento rege a organização
da Elite Cup, competição organizada pela
ANACP – Associação Nacional de Clubes
de Patinagem e a Sigma Stars, oficializada
pela Federação de Patinagem de Portugal.
A Competição junta os oito primeiros
classificados da época 2021/2022 do
Campeonato Nacional de Hóquei em Patins
da 1ª divisão, considerando a seguinte
classificação:
1º - FC Porto
2º - SL Benfica
3º - Sporting CP
4º - OC Barcelos SAD
5º - UD Oliveirense / Simoldes
6º - AD Valongo
7º - HC Braga SAD
8º - SC Tomar/IPT
Artigo 2.º
Princípios Gerais
1. A Elite Cup é realizada em observância
dos princípios da ética, da defesa do espírito
desportivo e da verdade desportiva.
2. Todos os intervenientes devem colaborar
de forma a prevenir comportamentos
antidesportivos, designadamente violência,
dopagem, corrupção, racismo, xenofobia, ou
qualquer outra forma de discriminação.
3. O Elite Cup rege-se exclusivamente pelas
disposições deste Regulamento, sendo
aplicadas as regras de jogo e regulamentares
que constam dos Regulamentos Oficiais da
Federação de Patinagem de Portugal (FPP),
pertencendo a competência da disciplina
ao Conselho de Disciplina da Federação de
Patinagem de Portugal (FPP) e de recurso ao
Conselho de Justiça da Federação de
Patinagem de Portugal (FPP), com as
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exceções feitas pela organização e expressas
no presente regulamento.
4. Em caso de empate no final do tempo
normal de jogo, o desempate será realizado
sem recurso a prolongamento, através da
marcação de séries de 3 livres-diretos.
5. Os jogos vão ter VAR como método
experimental. O protocolo do VAR será da
responsabilidade do Conselho de Arbitragem
da FPP.
Artigo 3.º
Formato da Competição e Calendário
Competitivo
1. A Elite Cup é disputada em regime a eliminar,
com o seguinte calendário competitivo:
Sexta-feira, 2 de setembro 2022
Jogo 1: 10h00: FC Porto vs Equipa Pote 2
Jogo 2: 14h00: SL Benfica vs Equipa Pote 2
Jogo 3: 18h00: Sporting CP vs Equipa Pote 2
Jogo 4: 21h00: OC Barcelos SAD vs Equipa
Pote 2
Sábado, 3 de setembro 2022
Jogo 5: 10h00: Equipa Vencedora Jogo 1 vs
Equipa Vencedora Jogo 3 | 1ª Meia-Final
Jogo 6: 14h00: Equipa Vencedora Jogo 2 vs
Equipa Vencedora Jogo 4 | 2ª Meia-Final
Jogo 7: 18h00: Equipa Vencida Jogo 1 vs
Equipa Vencida Jogo 3 J
ogo 8: 21h00: Equipa Vencida Jogo 2 vs
Equipa Vencida Jogo 4
Domingo, 4 de setembro 2022
Jogo 9: 09h00: Equipa Vencida Jogo 7 vs
Equipa Vencida Jogo 8 | 7º e 8º classificado
Jogo 10: 11h00: Equipa Vencedora Jogo 7 vs
Equipa Vencedora Jogo 8 | 5º e 6º classificado
Jogo 11: 13h00: Equipa Vencida Jogo 5 vs
Equipa Vencida Jogo 6 | 3º e 4º classificado
Jogo 12: 16h00: Equipa Vencedora Jogo 5 vs
Equipa Vencedora Jogo 6 | Final | 1º e 2º
classificado
2. Os jogos têm a duração de 50 minutos,
divididos em duas partes de 25 minutos,
intercaladas por um intervalo de 10 minutos.

Artigo 4.º
Organização dos Jogos
1. Cada equipa poderá inscrever até um
máximo de 10 atletas na ficha de cada jogo,
conforme estipulado pelo boletim eletrónico
da Federação de Patinagem de Portugal.
2. Cada equipa deverá preencher e entregar
a ficha de jogo à equipa de arbitragem até 60
minutos antes do início do jogo, podendo a
equipa de arbitragem solicitar a cada clube
os documentos identificativos com respetiva
licença federativa de cada atleta.
5. A bola oficial da Elite Cup será da
responsabilidade da organização, devendo
estar de acordo com as especificações
definidas nas Leis do Jogo.
Artigo 5.º
Equipamentos de Jogo

PRÉMIO MELHOR MARCADOR
O prémio de melhor marcador da Elite Cup
será atribuído ao atleta com mais golos
marcados nos jogos disputados. Em caso
de empate o vencedor deste prémio será
encontrado mediante os seguintes critérios
de desempate:
a) Em caso de empate no número de golos
marcados por um ou vários atletas, será
atribuído o prémio de melhor marcador
ao atleta cuja equipa tenha obtido melhor
classificação final no torneio.
b) Em caso de empate entre 1 ou mais atletas
da mesma equipa será atribuído este prémio
ao atleta com melhor registo disciplinar, em
função dos critérios definidos no regulamento
do evento.
PRÉMIO MELHOR JOGADOR
O prémio de melhor jogador do Elite Cup
2022, será atribuído por um Júri definido pela
organização constituído pelos seguintes
elementos:
· Jornalistas presentes no Evento
PRÉMIO CINCO IDEAL
O prémio de cinco ideal, será atribuído por um
Júri definido pela organização constituído
pelos seguintes elementos:
· Jornalistas presentes no Evento
FEMININO

1. Devem as equipas manter a numeração de
cada atleta ao longo de todo o Torneio.
2. Em função do calendário competitivo
definido, a organização comunicará aos
clubes participantes o equipamento a utilizar
(principal ou alternativo) em cada um dos
jogos.
Artigo 6.º
Arbitragem
1. As equipas de arbitragem serão nomeadas
pelo Conselho de Arbitragem da Federação
de Patinagem de Portugal serão constituídas
por um 1.º, 2.º, 3.º e 4º árbitro, assim como
por um cronometrista.
Artigo 7.º
Procedimentos Disciplinares
1. A competência da disciplina e da justiça da
Elite Cup é da responsabilidade do Conselho
de Disciplina e ao Conselho de Justiça da
Federação de Patinagem de Portugal

Artigo 1.º
Objeto
1. O presente Regulamento rege a organização
da Elite Cup, competição organizada pela
ANACP – Associação Nacional de Clubes
de Patinagem e a Sigma Stars, oficializada
pela Federação de Patinagem de Portugal.
A Competição junta os quatro primeiros
classificados da época 2021/2022 do
Campeonato Nacional de Seniores Feminino,
considerando a seguinte classificação:
1º - SL Benfica
2º - Sporting CP
3º - Clube Académico da Feira
4º - Clube Atlético de Campo Ourique
Artigo 2.º
Princípios Gerais
1. A Elite Cup é realizada em observância
dos princípios da ética, da defesa do espírito
desportivo e da verdade desportiva.

2. Todos os intervenientes devem colaborar
de forma a prevenir comportamentos
antidesportivos, designadamente violência,
dopagem, corrupção, racismo, xenofobia, ou
qualquer outra forma de discriminação.
3. O Elite Cup rege-se exclusivamente pelas
disposições deste Regulamento, sendo
aplicadas as regras de jogo e regulamentares
que constam dos Regulamentos Oficiais da
Federação de Patinagem de Portugal (FPP),
pertencendo a competência da disciplina
ao Conselho de Disciplina da Federação de
Patinagem de Portugal (FPP) e de recurso ao
Conselho de Justiça da Federação de
Patinagem de Portugal (FPP), com as
exceções feitas pela organização e
expressas no presente regulamento.
4. Em caso de empate no final do tempo
normal de jogo, o desempate será realizado
sem recurso a prolongamento, através da
marcação de séries de 3 livres-diretos.
5. Os jogos vão ter VAR como método
experimental. O protocolo do VAR será da
responsabilidade do Conselho de Arbitragem
da FPP.
Artigo 3.º
Formato da Competição e Calendário
Competitivo
1. A Elite Cup é disputada em regime
a eliminar, com o seguinte calendário
competitivo:
Sábado, 10 de setembro 2022
Jogo 1: 15h00: Sport Lisboa e Benfica (1º
Classificado) vs Equipa Pote 2
Jogo 2: 19h00: Sporting Clube de Portugal
(2º Classificado) vs Equipa Pote 2
Domingo, 11 de setembro 2022
Jogo 3: 10h00: Equipa Vencida Jogo 1 vs
Equipa Vencida Jogo 2
Jogo 4: 17h00: Equipa Vencedora Jogo 1 vs
Equipa Vencedora Jogo 2 | Final
2. Os jogos têm a duração de 50 minutos,
divididos em duas partes de 25 minutos,
intercaladas por um intervalo de 10 minutos.
Artigo 4.º
Organização dos Jogos
1. Cada equipa poderá inscrever até um
máximo de 10 atletas na ficha de cada jogo,
conforme estipulado pelo boletim eletrónico
da Federação de Patinagem de Portugal.
2. Cada equipa deverá preencher e entregar
a ficha de jogo à equipa de arbitragem até 60
minutos antes do início do jogo, podendo a
equipa de arbitragem solicitar a cada clube
os
documentos identificativos com respetiva
licença federativa de cada atleta.
5. A bola oficial da Elite Cup será da

responsabilidade da organização, devendo
estar de acordo com as especificações
definidas nas Leis do Jogo.
Artigo 5.º
Equipamentos de Jogo
1. Devem as equipas manter a numeração de
cada atleta ao longo de todo o Torneio.
2. Em função do calendário competitivo
definido, a organização comunicará aos
clubes participantes o equipamento a utilizar
(principal ou alternativo) em cada um dos
jogos.
Artigo 6.º
Arbitragem
1. As equipas de arbitragem serão nomeadas
pelo Conselho de Arbitragem da Federação
de Patinagem de Portugal serão constituídas
por um 1.º, 2.º, 3.º e 4º árbitro, assim como por
um cronometrista.
Artigo 7.º
Procedimentos Disciplinares
1. A competência da disciplina e da justiça da
Elite Cup é da responsabilidade do Conselho
de Disciplina e ao Conselho de Justiça da
Federação de Patinagem de Portugal
Artigo 8.º
Critérios Atribuição Prémios Coletivos e
Individuais
PRÉMIO MELHOR MARCADORA
O prémio de melhor marcadora da Elite
Cup será atribuído à atleta com mais golos
marcados nos jogos disputados. Em caso
de empate a vencedora deste prémio será
encontrado mediante os seguintes critérios
de desempate:
a) Em caso de empate no número de golos
marcados por um ou várias atletas, será
atribuído o prémio de melhor marcadora
à atleta cuja equipa tenha obtido melhor
classificação final no torneio.
b) Em caso de empate entre 1 ou mais atletas
da mesma equipa será atribuído este prémio
à atleta com melhor registo disciplinar, em
função dos critérios definidos no regulamento
do evento.
PRÉMIO MELHOR JOGADORA
O prémio de melhor jogadora do Elite Cup
2022, será atribuído por um Júri definido pela
organização constituído pelos seguintes
elementos:
· Jornalistas presentes no Evento
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RUMO À ELITE
DO HÓQUEI EM PATINS
A época 21/22 de hóquei em patins cruza
com a 6ª edição da Elite Cup. A prova volta a
reunir os oito melhores colocados da época
anterior, que foi marcada por tremendo
equilíbrio. À semelhança da temporada
2020/21, o FC Porto venceu a fase regular.
Os azuis e brancos totalizaram 64 pontos,
e fecharam com dois de vantagem sobre
o campeão em título, o Sporting. Dragões
e leões dominaram a primeira fase da
temporada, onde a questão dos oito
primeiros, e do acesso ao playoff pareceu
sempre longe de grandes discussões.

Do outro lado, Sporting e Benfica protagonizaram
uma meia-final eletrizante. Os dois grandes de
Lisboa venceram os jogos em casa até à negra,
onde o Benfica carimbou o acesso à final depois
de ganhar no Pavilhão João Rocha por 7-5, após
prolongamento.

Nos quartos de final, o FC Porto venceu o
SC Tomar por 2-0, para marcar encontro
nas meias-finais com o OC Barcelos, que
saiu por cima no duelo com a UD Oliveirense
pelos mesmos números. Sporting e Benfica
também cumpriram com as expectativas, e
tiveram encontro nas meias-finais, depois de
vencerem HC Braga (2 - 0) e AD Valongo (2 1), respetivamente.

A nível individual, o FC Porto teve ainda os dois
melhores marcadores do campeonato, com os
59 golos de Gonçalo Alves e os 50 de Carlo di
Benedetto.

Nas meias-finais, já à melhor de cinco jogos, o
FC Porto voltou a não ter problemas. Venceu o
OC Barcelos por 3 - 0 e seguiu para a discussão
do título pelo segundo ano consecutivo.

A final voltou a ser decidida na negra, com o fator
casa a prevalecer. O FC Porto venceu o SL Benfica
por 3-2, garantindo assim o seu 24º título da sua
história. Os dragões voltam assim a ser o clube
com mais campeonatos conquistados, deixando
para trás o Benfica (23) e o Sporting (9).

CONFIANÇA E QUALIDADE NO
SEU LABORATÓRIO DE SEMPRE
DESDE 1956

MARCAÇÕES • ONDE ESTAMOS • CONTACTOS
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fernandagalo.com
Rua Coronel Garcês Teixeira, n°15 - Tomar
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O DESPORTO FAZ PARTE DA
ESSÊNCIA DE TOMAR E DOS
TOMARENSES
A prática desportiva sempre foi especialmente acarinhada em Tomar, desde logo pela existência de
escolas e instituições militares que a promoviam, mas também por este ser um concelho fortemente

Entre o centro histórico e o Convento, ou viceversa, há dois percursos pedonais possíveis: um,
pela Calçada de Santiago (Tomar fica num dos
caminhos de Compostela), permite uma vista
deslumbrante sobre o casario, o rio e os jardins
que o envolvem; o outro, pelo interior da Mata
Nacional dos Sete Montes, é feito em comunhão
direta com a natureza, naquela que outrora foi a
cerca onde os freires cultivavam a terra e faziam
os seus retiros espirituais.

marcado pela vida associativa. O hóquei em patins é hoje a grande estrela, graças à presença do
Sporting de Tomar na 1ª Divisão, mas o futebol tenta reerguer-se enquanto se aposta, de forma
sustentada, em novas modalidades.

Tomar é das poucas cidades que pode exibir uma
clara “certidão de nascimento”, se nos guiarmos
pela lápide existente no Castelo que indica ter
sido este fundado por D. Gualdim Pais, mestre
templário, no dia 1 de março de 1160. Porém,
aos olhos do que a História e a Arqueologia já
mostraram, pensar que este lugar tem apenas
oito séculos e meio é extremamente redutor.
Na verdade, há marcas da presença humana
no território desde o Paleolítico. As condições
proporcionadas pelo vale fértil do Nabão terão
sido desde cedo tentadoras para os nossos
antepassados, em especial desde que se
começaram a fixar. Quando a mobilidade era já
um atributo de povos estruturados ali existiu uma
cidade romana, ali estiveram os visigodos, e ali

existiria um povoado árabe quando os templários
chegaram, na segunda metade do século XII, para
construir uma fortaleza que ajudasse ao processo
de reconquista.
O castelo, que a mando de D. Gualdim Pais começou
a ser construído a 1 de março de 1160, viria a ser a
sede da Ordem do Templo mas, após a extinção
desta, acolheu a sua sucessora Ordem de Cristo,
cujo Convento, com intervenções arquitetónicas
sucessivas ao longo de séculos, se tornaria
num dos monumentos mais emblemáticos de
Portugal, um dos primeiros a serem classificados
pela UNESCO como Património da Humanidade.
Principal atrativo turístico de Tomar, pelo seu todo
mas muito em especial pela Janela do Capítulo,
ex-libris do estilo manuelino, o Convento de Cristo
é um dos monumentos mais visitado do país.
Porém, quem se fique pela encosta sobranceira
e não desça à cidade, não ficará a conhecer, de
facto, o espírito do lugar. Há mais igrejas para ver,
em especial S. João Baptista e Santa Maria dos
Olivais, mas também outros locais de culto como
a Sinagoga, uma das mais bem preservadas do
país, que atrai, só por si, visitantes que buscam o
legado judaico, também ele relevante nesta terra
marcada de forma indelével pelas três grandes
religiões monoteístas.

Junto ao rio, um dos motores do desenvolvimento
da cidade continua a cumprir a sua função: o
Complexo Cultural da Levada integra um conjunto
de espaços que, desde os Templários, mas em
especial da Ordem de Cristo, soube ser já quase
industrial. E que o foi, de facto, a partir do século
XIX, incluindo a central elétrica que fez de Tomar
uma das primeiras cidades portuguesas com
iluminação pública a eletricidade, hoje visitável
com toda a sua maquinaria restaurada. Ou a
Moagem A Portuguesa, edifício de cinco pisos
onde por estes dias está instalada uma “Fábrica
das Artes”. Ou a também recuperada Fundição
Tomarense.
O exercício físico está desde sempre associado a
Tomar, desde logo pelas exigências da cavalaria
e das práticas da guerra. Já no século XX, a
cidade teve sempre uma forte presença militar
e estudantil, o que impulsionou igualmente o
desporto.

do futebol nacional, foi o grande embaixador
do desporto local nos anos sessenta e setenta,
dando nas vistas pelas suas exibições e incluindo
no plantel alguns nomes sonantes de então,
o maior dos quais o próprio Eusébio, que ali
esteve já na fase final da carreira, mas ainda a
tempo de arrastar muita gente para ver os jogos.
Despromovido para o futebol distrital, em parte
pela crise económica resultante da falência, no
final dos anos mil e novecentos, das grandes
empresas industriais do concelho, tenta hoje
reerguer-se, de forma sustentada, de que o título
distrital de iniciados da época passada é um claro
exemplo.
Em contrapartida, o protagonismo nacional
nos desportos coletivos haveria de passar
para o Sporting Clube de Tomar, que começou
por disputar futebol com o União, mas se viria
a especializar no hóquei-em-patins, sendo
presença habitual na 1ª divisão, e cada vez mais
também nas competições mais restritas, como a
Final Four da Taça de Portugal, a Taça 1947 ou esta
Elite Cup, além de passagens pelas competições
europeias.
O hóquei em patins é, aliás, de há muito, uma
das modalidades mais acarinhadas no concelho,
contando igualmente com a ACR de Santa Cita, na
freguesia de Asseiceira, equipa que já conseguiu
classificações de relevo nos escalões jovens e
chegou mesmo à 1a divisão sénior. Daí que faça
todo o sentido denominar Tomar como capital da
modalidade.
Em ascensão nos últimos anos tem estado o judo,
fruto do trabalho desenvolvido em particular pela
Sociedade Filarmónica Gualdim Pais e pelo Sport
Club Operário de Cem Soldos. Mas foi a figura de
Patrícia Sampaio que veio dar enorme visibilidade
a esta disciplina, com os títulos internacionais
conquistados e a participação nos Jogos
Olímpicos de Tóquio.
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O União de Tomar, até hoje a única equipa do
distrito de Santarém a chegar ao escalão máximo

Antes, Tomar tinha chegado às Olimpíadas por
duas vezes através dos trampolins, modalidade
também muito acarinhada no concelho, de que
Ana Rente e Nuno Merino foram excelentes
embaixadores. A referida SF Gualdim Pais e o
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Ginásio Clube de Tomar são as agremiações onde
esta e outras disciplinas da ginástica têm vindo a
ser desenvolvidas.
O atletismo é uma das modalidades que ao longo
dos anos tem sido praticada em vários clubes
do concelho, mas que presentemente tem no
União de Tomar uma especial vitalidade, clube
que se classificou em 2º lugar pela terceira vez
consecutiva no recente campeonato nacional
da 3º divisão feminino, e que tem tido excelentes
prestações individuais a nível nacional nos vários
escalões etários. Destaque ainda para as Três
Léguas do Nabão, uma prova clássica de estrada
que continua a realizar-se todos os anos em
Tomar, que é também uma das cidades que conta
com um Centro Municipal de Marcha e Corrida.
Com condições únicas no concelho, que é
banhado em toda a sua extensão pelo rio Nabão
e a noroeste pela albufeira do Castelo do Bode,
os desportos náuticos têm também vindo a
desenvolver-se significativamente. É o caso da
canoagem, praticada pelo Grupo Desportivo da
Nabância e que tem desde há poucos meses um
Centro de Formação Desportiva na cidade. No
amplo espelho de água da albufeira, o wakeboard
encontrou um dos melhores
espaços do país para a sua
prática, mas também o
próprio percurso citadino
do Nabão já acolheu,
com espetacularidade,
provas
do
circuito
mundial profissional de
cable wakeboarding.
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Em expansão tem estado o basquetebol, que
depois de várias tentativas de implementação,
está agora nas mãos do Basket Club de Tomar,
tendo a cidade recebido este ano a primeira
edição do Torneio Interseleções Distritais de sub17 3x3.
Ainda nas modalidades coletivas, destaque para
o rugby, que se pratica no Instituto Politécnico de
Tomar, já com equipa masculina e feminina, bem
como para o futsal, de que a ACR de Carvalhos
de Figueiredo é a principal representante, tendo
já sido campeã distrital. A natação é praticada
por vários clubes, assim como o ténis e o squash,
no Complexo Desportivo Municipal, tendo
recentemente sido criado um clube de padel. O
karaté, através da Associação Nacional de Artes
Marciais, na cidade, e da ACR de Linhaceira, na
freguesia de Asseiceira, é outra das modalidades
que tem vindo a expandir-se nos anos mais
recentes.
Também o ciclismo está a ressurgir: este ano
realizou-se a primeira edição do Granfondo Médio
Tejo, de que Tomar é um dos impulsionadores,
e nasceu em Além da Ribeira o Vale do Nabão –
Centro de Natureza, que funciona como Centro
Cycling reconhecido pela Federação Portuguesa
da modalidade, incluindo cerca de 150 km
de percursos cicláveis mas também 25 para
caminhadas pedestres.
Acrescentemos os jogos populares, que o
Município deliberou que fossem ensinados a
todos os alunos nas atividades extra-curriculares
e que o Calma – Clube de Atividades de Lazer e
Manutenção põe em prática, e as atividades de
esgrima e arco e besta históricos que a associação
Thomar Honoris tem desenvolvido, e será lógico
concluirmos que Tomar tem o desporto na sua
própria essência.

PAVILHÃO MUNICIPAL
CIDADE DE TOMAR
EXPERIÊNCIA E EXCELÊNCIA
O Pavilhão Municipal Cidade de Tomar é
novamente o cenário escolhido da Elite Cup.
Tomar 2022 localizado perto do Parque do
Mouchão, este pavilhão apresenta-se com
um espaço multi-qualidades. Foi inaugurado
em 2006, em substituição do antigo
recinto que se encontrava no mesmo local,
permitindo a prática de várias atividades
desportivas e de outros eventos culturais.
Atualmente, é a casa da equipa de Hóquei
em Patins do Sporting Clube de Tomar.

ginástica ou feiras empresariais, assume-se
como um local privilegiado para a realização
de manifestações desportivas de âmbito
nacional e internacional.
Elogiado como um dos melhores ringues
em Portugal, o Pavilhão Municipal Cidade
de Tomar confere uma experiência de outro
mundo para todas as pessoas que assistem
a um jogo de Hóquei em Patins.

Em 2018, foi palco da Final Four da Taça de
Portugal, um acontecimento histórico para
a cidade de Tomar: visto que foi a primeira
vez que os tomarenses receberam o mais
importante evento nacional da modalidade.
É um pavilhão composto por um parque de
estacionamento amplamente elogiado pelas
excelentes condições, com fáceis acessos
para pessoas com mobilidade reduzida. Para
além de uma versatilidade que, ao longo dos
anos, tem aberto portas a várias atividades,
como concertos, exposições, saraus de
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SRV - O INOVADOR SISTEMA
DE REVISÃO VÍDEO AO
SERVIÇO DOS ÁRBITROS
O principal troféu de início de temporada de
Hóquei em Patins tem trazido sempre novas
propostas que visam melhorar a modalidade e
elevar o Hóquei português para outros patamares.
Este ano, a fasquia é, provavelmente, a mais
desafiante de sempre. Todos os doze jogos da
Elite Masculina vão ter SRV. É a primeira vez na
história que esta tecnologia irá ser implementada
numa competição inteira de Hóquei em Patins.
Este novo recurso contribuirá para o auxílio das
equipas de arbitragem, de maneira que possam
ter uma outra visão acerca dos vários lances das
partidas de Elite.

últimos 5 minutos do jogo” que tenham sido ou
não assinaladas pelos árbitros.

O SRV permite aos árbitros reverem situações
de jogo com recurso às imagens captadas pela
produção televisiva, mas apenas por decisão
própria ou a pedido das equipas e em situações
bem definidas.

CENÁRIO IDEAL PARA TESTE

Os árbitros poderão recorrer ao SRV em:
“Situações de Linha de Golo” para verificarem se a
bola passou (ou não) totalmente a linha de golo e
assim validarem o lance (ou não); e “Conflitos”, em
que haja “aglomerados de intervenientes mínimo
de 4” para identificar - e sancionar - eventuais
atos de violência.
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O Sistema de Revisão Vídeo está também ao
serviço das equipas que o requisitem, num limite
de duas solicitações para cada uma - tenham
(ou não) razão na contestação - , e em situações
que reportem a: “Faltas graves e muito graves”
(passíveis, respetivamente, de cartão azul e
cartão vermelho), “Penalti e Livre direto” e “Falta
de Equipa a que corresponda livre direto nos

Para formalizarem um pedido de revisão, as
equipas terão de apresentar um cartão à mesa nos
30 segundos contados a partir da ocorrência que
pretendem ser revista. Se o jogo estiver parado,
o lance é revisto de imediato, caso contrário é
revisto na paragem de jogo seguinte.
Caso haja justificação clara e inequívoca para se
corrigir uma decisão, o tempo de jogo voltará ao
momento da ocorrência.

No arranque da temporada, a Elite Cup perfila-se
como um cenário ideal para teste ao SRV, tal como
foi, no passado, ainda na sua versão oficiosa, para
os descontos de tempo ou a marcação de grandes
penalidades ao apito.
De 2 a 4 de Setembro, serão 12 jogos num mesmo
palco - mais do que os sete previstos numa
Taça 1947 -, a poder usar a mesma estrutura
tecnológica de produção televisiva, num pavilhão
que estará totalmente dedicado ao evento.
O protocolo para esta prova, no que ao SRV diz
respeito, aponta à utilização de “câmara principal”,
localizada em posição elevada e central, que
acompanha em permanência o desenrolar do
jogo, e de “câmara base”, a cobrir as áreas, de
forma a proporcionarem repetições num ângulo
distinto.

ENTREVISTA ORLANDO PANZA
(PRESIDENTE CONSELHO DE ARBITRAGEM DA FEDERAÇÃO
PATINAGEM DE PORTUGAL E CHAIRMAN DA WSE RINK HOCKEY)
Como surge a ideia de implementar o
Sistema de Revisão de Vídeo?
A decisão de implementar aqui um projeto
de vídeo-arbitragem prende-se com o facto
de querermos trabalhar com aquilo que são
as melhores práticas no sentido arbitral,
sejam elas físicas, técnicas ou psicológicas. E
também queremos aproveitar as componentes
tecnológicas para ajudar naquilo que é a
tomada de decisão. É um sistema diferente do
VAR, já que os árbitros de pista são os únicos
que vão poder analisar as imagens televisivas.
Para terem uma ideia, os dois árbitros terão de
estar de acordo na correção a fazer. Qualquer
divergência entre eles invalida uma possível
correção.
Em particular, porquê a escolha da Elite
Cup Tomar 2022 by Auditiv para testar este
sistema, que acaba por ser pioneiro?
Esta competição permite-nos ter 12 jogos ao
mais alto nível, com as mesmas condições,
no mesmo local, e assim conseguimos ter um
teste de stress ao próprio sistema. Ou seja,
conseguimos testar se este protocolo e estas
condições tecnológicas são as condições que
nos vão permitir validar, ou não, o sistema, e no
caso de não melhorar, ter tempo para o corrigir.

Em que é que este sistema pode ajudar a
melhorar o hóquei em patins?
A melhoria prende-se com diversos aspetos.
Sempre que tivermos uma tomada de decisão
melhor, e mais condições para melhorar essa
tomada de decisão, ajuda. Queremos maior
clareza e abertura com todos. Acredito que
até a nível comunicacional, no processo de
ligação entre arbitragem e bancos, poderá
ser um aspeto que numa fase inicial pode ter
um bom acolhimento. É uma ferramenta que
as equipas poderão utilizar num determinado
momento, retirando o foco da contestação
arbitral e melhorando a comunicação entre
arbitragem e equipas.
Este sistema é para implementar noutras
competições nacionais ou mesmo
internacionais?
Passo a passo. Estamos a falar de um bebé
que acabou de ver a luz do dia. Vamos analisar,
vamos validar o processo nesta competição,
que nos permite tirar ilações e elaborar todos
os relatórios necessários para dar o passo
seguinte. Acredito que sim, que pode ser
implementado no futuro, mas ainda falta dar
mais alguns passos. Agora, garantidamente, o
motor está em marcha, e dificilmente vai parar.
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PLANTEL

1 - XAVIER
MALIÁN

82 - TIAGO
RODRIGUES

57 - REINALDO
GARCÍA

26 - XAVIER
BARROSO

5 - TELMO PINTO

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

23/01/1993

1989-09-07

1998-08-17

15/01/1983

14/11/1992

Posição: Defesa/Médio

Data de nascimento:

Posição: Guarda-redes Posição: Guarda-redes Posição: Defesa/Médio Posição: Defesa/Médio

88 - DIOGO
BARATA

77 - GONÇALO
ALVES

29 - ROC
PUJADAS

19 - CARLO DI
BENEDETTO

7 - EZEQUIEL
MENA

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

24/04/2000

26/07/1993

25/12/2001

31/05/1996

03/07/1998

Posição: Avançado

Posição: Avançado

Posição: Avançado

Posição: Defesa/Médio Posição: Avançado

9 - RAFA
Data de nascimento:

Treinador
RICARDO ARES

10/11/1991
Posição: Avançado
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RICARDO ARES (TREINADOR)

REINALDO GARCIA (CAPITÃO)

“ESPERO UMA ELITE CUP AINDA
MELHOR QUE A DA ÉPOCA
ANTERIOR”

“CASAS CHEIAS PARA
MOSTRARMOS O NOSSO
HÓQUEI AO PÚBLICO”
A Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv realiza-se a

Como encara a responsabilidade do Futebol

dois meses do próximo Campeonato Mundial.

Clube do Porto na Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv

Que motivação e responsabilidade traz?

enquanto Campeão Nacional?

São dois eventos diferentes. Nós, como atletas de

Com a responsabilidade de ganhar todas as provas

alta competição e do FC Porto, estamos preparados

oficiais em que o FC Porto participe, não vemos outra

para estar todas as competições e separá-las a todos

opção.

os níveis. Sendo que um evento não está ligado
com o outro a motivação é sempre ganhar, trazer o

Na sua época de estreia como treinador do

troféu para nossa casa, irmos construindo o nosso

Futebol Clube do Porto, venceu o Campeonato,

modelo de jogo e integrar os recém chegados. A

Taça de Portugal, Taça Intercontinental. Faltou

responsabilidade é a mesma em todas as competições

a Elite Cup, perdida na final com o Óquei de

onde competimos, vencer.

Barcelos. Perspetivas para este ano?
Este ano enfrentamos tudo com ambição máxima,

O Reinaldo renovou contrato com o Porto, aos

sabendo que esta época partimos do zero e que o

39 anos. Vai para a sua 14ª época nos dragões

passado não serve.

e soma nove campeonatos. O que é que para si
pode ser melhor?
Todos podemos ser melhores, todos os dias. Eu quero

O que espera da organização da Elite Cup deste

estar bem, ser melhor, é uma “competição” saudável

ano?

e muito pessoal.

Espero uma Elite Cup ainda melhor que a da época
O que espera da organização da Elite Cup

Será a primeira vez que equipas de Hóquei

deste ano?

Feminino vão participar Elite Cup Tomar 2022

Pela primeira vez o hóquei português vai ter o SRV

Acredito que o mesmo que a própria organização

by Auditiv. Qual a sua opinião sobre esta

(Sistema De Revisão Vídeo) numa competição

espera. Que seja ótima, bem preparada, com casas

aposta?

oficial. Na sua opinião, qual vai ser o papel

cheias para mostrarmos o nosso hóquei ao público.

Acho ótimo. Faz todo o sentido que possam competir

anterior, que foi muito bem organizada.

desta tecnologia enquanto ferramenta para as

as mesmas provas que o masculino. Inclusão é
Pela primeira vez o hóquei português vai

poder e o desporto tem a capacidade de aproximar

Acho uma iniciativa fantástica para a melhoria dos

fazer ainda maior todas as competições. É um passo

ter o SRV (Sistema De Revisão Vídeo) numa

as pessoas e colmatar alguns deficits da sociedade.

jogos, nós também fizemos a nossa proposta, mas

bom e importante, apoio totalmente.

competição oficial. Qual vai ser o papel desta

Acho que continuamos a fazer bem.

arbitragens?

tecnologia enquanto ferramenta para as

o mais importante é trabalhar todos os anos para
Qual a mensagem para os adeptos do Futebol

arbitragens?

Clube do Porto?

Poderá ser uma ferramenta útil, se for bem utilizada.

Que mensagem deixa aos adeptos do Futebol

Será a primeira vez que equipas de Hóquei

Queremos fazer sentir a todos os adeptos a ambição

Quando as pessoas trabalham com boa fé, as coisas

Clube do Porto?

Feminino vão participar Elite Cup Tomar 2022

máxima de querer ganhar tudo o que joguemos. Para

têm tendência a melhorar. Talvez traga algum “poder”

São os melhores, isso nós sabemos. Estamos a entrar

by Auditiv. Qual a sua opinião sobre esta aposta?

isso podemos garantir que o trabalho vai ser feito

às equipas e menos pressão aos árbitros. Talvez será

numa época nova e contamos com o apoio fantástico

O desporto feminino deve estar a mesma altura, e

absolutamente todos os dias.

mais fácil falar depois de experimentarmos.

que eles nos têm habituado.

sermos melhores.
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EM 2021/2022 FOI ASSIM...

O FC Porto regressa à Elite Cup com a faixa de

O conjunto de Ricardo Ares completou a fase

Campeão Nacional ao peito. Os azuis e brancos

regular na primeira posição: nos 26 jogos realizados,

venceram o SL Benfica na negra (3-2) e revalidaram o

alcançaram 21 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O

título da época 2018/2019. Os dragões conquistaram

FC Porto teve ainda o melhor ataque (151 golos

ainda a Taça de Portugal, também contra os

marcados) e a melhor defesa em conjunto com o

encarnados, bem como a Taça Intercontinental

SL Benfica (68 golos sofridos) da competição. No

frente ao Sporting CP.

playoff, para além das águias, a turma da Invicta

YOUR MOTIVE
YOUR REASON

derrubou o SC Tomar/IPT e o OC Barcelos.

PALMARÉS
INTERNACIONAL

2009/2010; 2010/2011; 2012/2013; 2016/2017;

Liga Europeia: 2 (1985/1986; 1989/1990)

2018/2019; 2021/2022)

Taça WSE CERS: 2 (1993/1994; 1995/1996)

Campeonato Metropolitano: 1 (1968/1969)

Taça dos Vencedores das Taças: 2 (1981/1982;

Taça de Portugal: 18 (1982/1983; 1984/1985;

1982/1983)

1985/1986; 1986/1987; 1988/1989; 1995/1996;

Taça Continental: 1 (1986)

1997/1998; 1998/1999; 2004/2005; 2005/2006;

Taça Intercontinental de Clubes: 1 (2021)

2007/2008; 2008/2009; 2012/2013; 2015/2016;
2016/2017; 2017/2018; 2021/2022)
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NACIONAL

Supertaça António Livramento: 22 (1984; 1985;

Campeonato Nacional: 24 (1982/1983; 1983/1984;

1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1996; 1998;

1984/1985; 1985/1986; 1986/1987; 1988/1989;

1999; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2011; 2013;

1989/1990; 1990/1991; 1998/1999; 1999/2000;

2016; 2017; 2018)

2001/2002; 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005;

Elite Cup: 1 (2019/2020)

2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009;

geral@rmmcomunicacao.pt
+351 961 744 285 / +351 914 665 572
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PLANTEL

12 - BERNARDO
MENDES

1 - PEDRO
HENRIQUES

24 - NIL ROCA

18 - POKA

Data de nascimento:

Data de nascimento:

10 - POL
MANRUBIA

Data de nascimento:

Data de nascimento:

28/09/1997

07/05/1989

Data de nascimento:

12/03/1999

27/09/1990

Posição: Defesa/Médio Posição: Defesa/Médio 06/07/2000

Posição: Guarda-redes Posição: Guarda-redes

6 - EDU LAMAS

Posição: Avançado

Data de nascimento:

4 - DIOGO
RAFAEL

5 - CARLOS
NICOLÍA

9 - LUCAS
ORDOÑEZ

7 - PABLO
ÁLVAREZ

16/12/1990

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

04/04/1986

21/04/1988

30/09/1986

Posição: Avançado

Posição: Avançado

Posição: Defesa/Médio 17/11/1989

Posição: Defesa/Médio Posição: Avançado
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71 - GONÇALO
PINTO

68 - ROBERTO DI
BENEDETTO

Data de nascimento:

Data de nascimento:

14/02/1997

08/05/1997

Posição: Avançado

Posição: Médio

Treinador
NUNO RESENDE
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NUNO RESENDE (TREINADOR)

GONÇALO PINTO (JOGADOR)

“QUEREMOS GANHAR”

“OBJETIVO É SEMPRE
O DE GANHAR”

O SL Benfica chega a Tomar como vice-Campeão
Nacional e vice-Campeão da Taça de Portugal.
Quais as ambições para o Elite Cup Tomar 2022

A Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv realiza-se a

by Auditiv?

dois meses do próximo Campeonato Mundial.

As ambições são conseguir que a equipa em

Que motivação e responsabilidade traz?

termos de performance possa ir para os níveis que

A

nós queremos, nomeadamente para a Supertaça.

mesmas de sempre antes de entrar em qualquer

Sendo uma prova oficial num período preparatório,

competição, trabalhar muito para conquistar

queremos vencer jogo a jogo e marcar presença na

títulos.

motivação

e

a

responsabilidade

são

as

final. Queremos ganhar.
Começar a temporada logo com dois títulos
O SL Benfica terminou a temporada anterior

oficiais para disputar no espaço de uma

perto do objetivo principal e conseguiu ganhar

semana (Elite Cup e Supertaça, frente ao

a Golden Cup. Sendo este o seu segundo ano

Futebol Clube do Porto), o que pode significar

enquanto treinador dos encarnados, em que

para o Benfica?

patamar coloca a sua exigência e a do grupo de

São duas competições muito importantes e que

trabalho?

estamos a trabalhar desde o início da época já com

Sabíamos o que teríamos de mudar na pré-época

o objetivo em mente, que é sempre o de ganhar.

e nos treinos para nos apresentarmos o mais cedo
possível em forma. No ano passado conseguimos

O que espera da organização da Elite Cup

marcar presença em três finais, ganhando uma. A

deste ano?

fasquia já está alta, mas queremos melhorar essa

Espero que esteja ao mesmo nível do ano passado

Será a primeira vez que equipas de Hóquei

fasquia e ganhar mais finais.

e que haja as condições necessárias para os

Feminino vão participar Elite Cup Tomar 2022

atletas darem o seu melhor.

by Auditiv. Qual a sua opinião?

O que espera da organização da Elite Cup deste

É uma excelente iniciativa que promove a modalidade

ano?

Será a primeira vez que equipas de Hóquei

Pela primeira vez o hóquei português vai

e que lhe dá também outra visibilidade, o hóquei não

Tem estado a crescer a cada ano, apresentou

Feminino vão participar Elite Cup Tomar 2022 by

ter o SRV (Sistema De Revisão Vídeo) numa

é só praticado no masculino, há que haver as mesmas

nuances interessantes no ano passado e este ano vai

Auditiv. Qual a sua opinião sobre esta aposta?

competição oficial. Na sua opinião, qual vai ser

condições para todos.

acontecer outra vez com o VAR. Vamos tentar todos

Estão de parabéns. O Benfica tem também investido

o papel desta tecnologia enquanto ferramenta

contribuir para que a modalidade cresça, penso que

no feminino e acho que é importante tudo o que seja

para as arbitragens?

Que mensagem deixa aos adeptos do Sport

a Elite Cup pode ser uma boa antecâmara para as

provas para elevar o nível do hóquei.

Vai ser um bom teste para a modalidade, vai ser

Lisboa Benfica?

restantes competições durante o ano.
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uma grande ajuda para os lances mais duvidosos.

Esperamos pelo vosso apoio nas bancadas como

Que mensagem deixa aos adeptos do Sport

Esperemos que sejam decisões rápidas para não

sempre para este início de época. Com vocês somos

Pela primeira vez o hóquei português vai ter o SRV

Lisboa e Benfica?

afetar também o jogo em si.

mais fortes. Carrega, Benfica!

(Sistema De Revisão Vídeo) numa competição

Iremos fazer tudo para honrar sempre a camisola

oficial. Qual vai ser o papel desta tecnologia

em cada jogo. Apesar de não termos vencido

enquanto ferramenta para as arbitragens?

o

É um teste, temos de ter todos paciência e sermos

competência e os jogos em casa mostraram isso.

equilibrados, pensar no benefício para a modalidade.

A empatia com os adeptos foi crescendo e acabou

Tem de ajudar as arbitragens, as equipas e o

em níveis de excelência. Teremos de fazer tudo para

espetáculo.

entusiasmar o nosso público.

campeonato,

demonstrámos

que

tínhamos

47

EM 2021/2022 FOI ASSIM...

O SL Benfica chega a Tomar como vice-Campeão

registaram 18 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, com 116

Nacional e vice-Campeão da Taça de Portugal. O

golos marcados e 68 golos sofridos (a melhor defesa

emblema da Luz terminou a fase regular no terceiro

do Campeonato Nacional a par com o FC Porto). Até

posto, atrás de FC Porto e Sporting CP, com 56 pontos,

chegar à final, o SL Benfica eliminou a AD Valongo e o

os mesmos que o quarto classificado, UD Oliveirense/

rival Sporting CP.

Simoldes. Nos 26 jogos disputados, os encarnados

PALMARÉS
INTERNACIONAL

1996/1997; 1997/1998; 2011/2012; 2014/2015;

Liga Europeia: 2 (2012/2013; 2015/2016)

2015/2016)

Taça WSE CERS: 2 (1990/1991; 2010/2011)

Campeonato Metropolitano: 6 (1967; 1968; 1970;

Taça Intercontinental: 2 (2013; 2017)

1972; 1973; 1974)

Torneio Cidade de Vigo: 1 (2008)

Taça de Portugal: 15 (1962/1963; 1977/1978;

Taça das Nações: 1 (1962)

1978/1979; 1979/1980; 1980/1981; 1981/1982;
1990/1991; 1993/1994; 1994/1995; 1999/2000;
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NACIONAL

2000/2001; 2001/2002; 2009/2010; 2013/2014;

Campeonato Nacional: 23 (1950/1951; 1951/1952;

2014/2015)

1955/56; 1956/1957; 1959/1960; 1960/1961;

Taça 1947: 1 (2020/2021)

1965/1966; 1966/1967; 1967/1968; 1969/1970;

Supertaça António Livramento: 7 (1993; 1995; 1997;

1971/1972; 1973/1974; 1978/1979; 1979/1980;

2001; 2002; 2010; 2012)

1980/1981; 1991/1992; 1993/1994; 1994/1995;

Elite Cup: 1 (2017/2018)
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PLANTEL

61 - ÂNGELO
GIRÃO

91 - ZÉ DIOGO
Data de nascimento:

17 - MATÍAS
PLATERO

88 - HENRIQUE
MAGALHÃES

99 - “NOLITO”
ROMERO

Data de nascimento:

17/07/1993

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

28/08/1989

Posição: Guarda-redes 17/10/1988

22/10/1991

09/09/1991

Posição: Guarda-redes

Posição: Defesa

Posição: Defesa/Médio Posição: Defesa/Médio

6 - JOÃO
ALMEIDA

9 - FERRAN
FONT

14 - ALESSANDRO 44 - JOÃO
VERONA
SOUTO

57 - TONI PEREZ

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

07/06/1990

07/04/1995

12/11/1996

11/08/1995

26/07/1992

Posição: Avançado

Posição: Avançado

Posição: Avançado

Posição: Avançado

Posição: Avançado

Data de nascimento:

Treinador
ALEJANDRO
DOMINGUEZ
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ALEJANDRO DOMINGUEZ (TREINADOR)

ÂNGELO GIRÃO (CAPITÃO)

“UM TORNEIO MUITO ATRATIVO,
COM AS MELHORES EQUIPAS”

“AGUERRIDOS E COM
VONTADE DE GANHAR”

Está de volta a Portugal e à Elite Cup, agora como
treinador do Sporting Quais as suas expectativas
para este regresso?

A Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv realiza-se a

Tenho uma alegria enorme por estar de regresso a

dois meses do próximo Campeonato Mundial.

Portugal e por estar no Sporting CP. É um grande

Que motivação e responsabilidade traz?

Clube e uma grande família, que me acolheu

A motivação é a mesma de sempre de quem

muito bem. Espero que com o trabalho de todos,

joga no Sporting CP, que é jogar para ganhar.

possamos dar muitas alegrias aos nossos adeptos.

O Campeonato Mundial não interfere em nada
com esta competição. Queremos estar bem, é a

A Elite Cup Tomar 2002 by Auditiv é a primeira

primeira competição oficial da época e queremos

prova oficial, e no arranque do Campeonato

ganhar.

defronta logo Benfica e Porto nas duas primeiras
jornadas. Como é que encara o início de época

O Sporting CP entra nesta época com novo

para o Sporting CP?

treinador, nova estrutura. O que se pode

A Elite Cup é uma oportunidade que temos para

esperar da equipa nesta temporada?

ver como está a correr a preparação. E vamos com

Esta época temos um treinador novo e uma nova

grandes expectativas.

estrutura, com ideias diferentes, mas o que se

O início do campeonato é muito exigente e

pode esperar sempre do Sporting CP: uma equipa

esperamos não ter nenhum contratempo para

bastante aguerrida, com muita vontade de ganhar.

podermos competir contra os grandes rivais. No

Entramos em todas as competições para ganhar.
Será a primeira vez que equipas de Hóquei

entanto, a época é muito longa e com playoffs, por
isso, nada é definitivo.
O que espera da organização da Elite Cup deste

O que espera da organização da Elite Cup

Feminino vão participar Elite Cup Tomar 2022

deste ano?

by Auditiv. Qual a sua opinião sobre esta

Espero que seja uma boa organização. Seria

aposta?

ano?

Será a primeira vez que equipas de Hóquei

melhor que todos os jogos fossem à tarde, para

Acho que já estava na altura. As equipas que jogam

A Elite Cup é um torneio muito atrativo com as

Feminino vão participar Elite Cup Tomar 2022 by

a divulgação da modalidade. Mas é a única

na primeira divisão deviam apostar no hóquei

melhores equipas do ano anterior. Espero que

Auditiv. Qual a sua opinião sobre esta aposta?

observação que faço. A organização tem sido

feminino e na formação do hóquei feminino. É

todos possam disfrutar de um grande espetáculo.

É imprescindível que o hóquei em patins feminino

espetacular e esperamos que seja mais uma vez.

com muita satisfação que vejo que a Elite Cup vai

esteja presente em todos estes eventos.
Pela primeira vez o hóquei português vai ter o SRV
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avançar para a participação feminina.
Pela primeira vez o hóquei português vai

(Sistema De Revisão Vídeo) numa competição

Que mensagem deixa aos adeptos do Sporting

ter o SRV (Sistema De Revisão Vídeo) numa

Que mensagem deixa aos adeptos do Sporting

oficial. Qual vai ser o papel desta tecnologia

Clube de Portugal?

competição oficial. Qual vai ser o papel desta

Clube de Portugal?

enquanto ferramenta para as arbitragens?

Que podem ter a certeza que esta equipa

tecnologia enquanto ferramenta para as

Podem contar com o nosso empenho, com a nossa

Sem dúvida que é uma grande ajuda para todos.

vai lutar para conseguir ter êxito desportivo.

arbitragens?

dedicação e com toda a nossa garra em todos os

O hóquei em patins é o grande beneficiário desta

Representaremos os valores do Clube e vão poder

Acho que todas as tecnologias que sejam para

jogos e em todos os momentos. Às vezes as coisas

tecnologia. Os árbitros podem fazer o seu trabalho

sentir-se orgulhosos de nós. Muito obrigado pelo

melhorar e facilitar o trabalho dos árbitros são

não correm bem, mas estamos sempre com o

com mais garantia.

vosso apoio!

positivas. Espero que depois dos testes na

pensamento na vitória. O treinador trouxe ideias

Elite Cup, se for bem-sucedido, que se possam

novas e vamos tentar ao máximo, dentro da pista,

vir a utilizar esta tecnologia nos playoffs do

que elas se concretizem e que possamos, mais

campeonato, deste ano.

uma vez, ter uma época com títulos para o Clube.

53

EM 2021/2022 FOI ASSIM...

O Sporting CP parte para o melhor torneio de arranque

Na fase regular do Campeonato Nacional, os leões

de época como Bicampeão da Taça Continental.

alcançaram o segundo lugar, só mesmo atrás do FC

A turma leonina bateu o CE Lleida (3-1) na cidade

Porto, com menos dois pontos. Em todas as partidas da

catalã e voltou a vencer a prova conquistada em

competição, o Sporting CP somou 20 vitórias, 2 empates

2019. A formação de Alvalade disputou ainda a final

e 4 derrotas, com 139 golos marcados (segundo melhor

da Taça Intercontinental, mas não conseguiu levar a

ataque) e 85 golos sofridos. Na fase seguinte, os verdes

melhor nas duas mãos frente aos dragões.

e brancos bateram o HC Braga e ficaram pelo caminho
nas meias-finais, sendo eliminado na “negra” pelo SL
Benfica, subindo ao último lugar do pódio.

PALMARÉS
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INTERNACIONAL

1975/1976; 1976/1977; 1977/1978; 1981/1982;

Liga dos Campeões Europeus: 3 (1976/1977;

1987/1988; 2017/2018; 2020/2021)

2018/2019; 2020/2021)

Taça de Portugal: 4 (1976/1977; 1977/1978;

Taça WSE CERS: 3 (1983/1984; 2014/2015)

1983/1984; 1989/1990)

Taça dos Vencedores das Taças: 3 (1980/1981;

Supertaça António Livramento: 2 (1983; 2015)

1984/1985; 1990/1991)

II Divisão: 3 (1969/1970; 2003/2004; 2011/2012)

Taça Continental: 2 (2019; 2021)

III Divisão: 2 (1999/2000; 2010/2011)
Elite Cup: 2 (2016/2017; 2018/2019)

NACIONAL
Campeonato Nacional: 9 (1938/1939; 1974/1975;
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PLANTEL

1 - CONTI
ACEVEDO

92 - “JOKA”
FERREIRA

04 - ZÉ PEDRO
PEREIRA

24 - MIGUEL
VIEIRA

19 - LUÍS
QUERIDO

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

24/06/1997

21/11/1990

30/03/1990

05/09/1996

22/08/1990

Posição: Guarda-redes Posição: Guarda-redes Posição: Defesa/Médio Posição: Defesa/Médio Posição: Defesa/Médio

06 - DARÍO
GIMÉNEZ

44 - MIGUEL
ROCHA

Data de nascimento:

74 - ÁLVARO
MORAIS
“ALVARINHO”

Data de nascimento:

Data de nascimento:

11/03/1999

Data de nascimento:

28/02/1987

05/01/1993

18/04/1996

Posição: Avançado

Posição: Avançado

22 - ANDRÉ
CENTENO

10 - DANILO
RAMPULLA

Data de nascimento:
22/03/1986

Posição: Defesa/Médio Posição: Avançado

Posição: Avançado

Treinador
RUI NETO
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RUI NETO (TREINADOR)

LUÍS QUERIDO (CAPITÃO)

“GANHAR MAIS VEZES”

“A MOTIVAÇÃO PARA DISPUTAR
A ELITE CUP É SEMPRE ALTA”

O Óquei de Barcelos chega à Elite Cup Tomar 2022
by Auditiv como detentor do título. Neste ponto
de partida para a sua terceira época enquanto

A Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv realiza-se a

treinador, quais são os objetivos da temporada?

dois meses do próximo Campeonato Mundial.

Os objetivos da temporada serão sempre tentar fazer

Que motivação e responsabilidade traz?

melhor que na época anterior, o que se antevê uma

A motivação para disputar a Elite Cup é sempre alta

tarefa dificílima.

visto ser a primeira competição oficial da nova época
e logo recheada de grandes equipas, grandes jogos e

Depois da conquista da Elite do ano passado, o

grandes intervenientes. A única responsabilidade que

Óquei de Barcelos esteve em todos os momentos

nos cobramos, seja na Elite Cup como em qualquer

de decisão, a nível nacional e internacional. Há

outra competição, é honrar o símbolo que vestimos.

um propósito maior para este ano, ir além da
intromissão entre os grandes?

O que significou o título da Elite Cup no ano

O propósito será, estando nos momentos de decisão,

passado?

ganhar mais vezes.

Foi um título primeiro de tudo justo. Fizemos uma
Elite Cup brilhante e a meu ver com um hóquei bem

O que espera da organização da Elite Cup deste

intenso para a altura da época em que estávamos e

ano?

depois de muitos casos de COVID na equipa durante

Que seja tão boa e eficiente como a do ano passado.

a preparação da competição. Acho que o juntar de
forças de um grupo que quer muito conquistar títulos,

Pela primeira vez o hóquei português vai ter o SRV

ditou a conquista da Elite Cup da época passada.

(Sistema De Revisão Vídeo) numa competição

Será a primeira vez que equipas de Hóquei

oficial. Qual vai ser o papel desta tecnologia

O que espera da organização da Elite Cup

Feminino vão participar Elite Cup Tomar 2022

enquanto ferramenta para as arbitragens?

deste ano?

by Auditiv. Qual a sua opinião sobre esta

Espero sinceramente que seja uma ferramenta

Nada menos que a do ano passado. É um torneio

aposta?

de ajuda. Como em tudo nesta fase experimental

bem organizado, com bons parceiros e com bastante

Fantástico. Cada vez há mais competição na prova

deverão surgir necessidades de ajustamentos.

divulgação nos meios de comunicação. Os meus

feminina, cada vez se vê mais meninas interessadas

Todas as ferramentas de tecnologia, devidamente

parabéns à organização e que sirva de exemplo

no hóquei em patins e com esta iniciativa e depois de

utilizadas, serão bem-vindas.

para tantas outras provas importantes da nossa

tanta publicidade à competição, quiçá seja um novo

modalidade.

clique para haver ainda mais mulheres a praticar a

Será a primeira vez que equipas de Hóquei
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nossa modalidade. O que nos difere das outras ligas é

Feminino vão participar Elite Cup Tomar 2022 by

Que mensagem deixa aos adeptos do Óquei de

Pela primeira vez o hóquei português vai

a importância que damos à competição e neste caso

Auditiv. Qual a sua opinião sobre esta aposta?

Barcelos?

ter o SRV (Sistema De Revisão Vídeo) numa

a Elite Cup será uma grande montra para o hóquei

Boa aposta, pois será mais uma promoção para o

Que estejam presentes, como sempre, e nos apoiem

competição oficial. Qual vai ser o papel desta

feminino.

hóquei patins em particular o feminino.

incondicionalmente.

tecnologia enquanto ferramenta para as
arbitragens?

Que mensagem deixa aos adeptos do Óquei de

Tudo que venha para ajudar e repor a verdade

Barcelos?

desportiva será bem-vindo. Parece-me um grande

Talvez se torne algo repetitivo, mas não é dito de

passo na modalidade e iniciativas destes precisam

forma automática: muita luta, muito querer e um

de ser valorizadas e só espero que no final o feedback

desejo enorme de renovar o título e repetir a festa do

seja positivo pois seria um avanço nas capacidades

ano passado. O foco do maior de Portugal é sempre o

do hóquei em patins.

mesmo: vencer.
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Hear Link

EM 2021/2022 FOI ASSIM...

O OC Barcelos regressa à Elite Cup como detentores

Durante a fase regular, o OC Barcelos atingiu o quinto

da última edição. A equipa minhota venceu o FC

lugar, com menos um ponto do terceiro e quarto

Porto na final (6-3) e arrancou a temporada passada

classificado, SL Benfica e UD Oliveirense/Simoldes.

com o pé direito. A formação orientada por Rui

Em 26 jogos disputados, alcançaram 18 vitórias, 1

Neto não conseguiu passar das meias-finais do

empate e 7 derrotas, com 122 golos marcados e 72

Campeonato Nacional e da Taça de Portugal, sendo

golos sofridos (terceiro melhor ataque e defesa). No

eliminada pelos dragões em ambas as provas.

playoff, os minhotos derrubaram a turma de Oliveira
de Azeméis e caíram nas meias-finais contra os azuis
e brancos, o que valeu o quarto lugar da competição.

PALMARÉS
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INTERNACIONAL

NACIONAL

Liga Europeia: 1 (1990/1991)

Campeonato Nacional: 3 (1992/1993; 1995/1996;

Taça WSE CERS: 3 (1994/1995; 2015/2016;

2000/2001)

2016/2017)

Taça de Portugal: 4 (1991/1992; 1992/1993,

Taça Continental: 1 (1991)

2002/2003; 2003/2004)

Taça das Taças: 1 (1992/1993)

Supertaça António Livramento: 4 (1994; 1999;

Torneio de Vigo: 1 (1990/1991)

2003; 2004)
Elite Cup: 1 (2021/2022)

A marca em
que você confia.
61
Distribuída em
exclusivo por:

+351 214 539 600

www.audioclinica.pt

PLANTEL

67 - DIOGO
FERNANDES

47 - DIOGO
ALVES

04 - NUNO
ARAÚJO

05 - TOMÁS
PEREIRA

39 - XAVI
CARDOSO

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

11/12/1994

17/02/1995

05/06/1988

03/12/1999

57 - FRANCO
PLATERO

79 - XANOCA
Data de nascimento:

15 - JORGE
SILVA

08 - MARC
TORRA

27 - LUCAS
MARTINEZ

Data de nascimento:

02/08/1994

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

22/07/1992

Posição:Avançado

09/05/1984

15/09/1984

02/05/1988

Posição: Avançado

Posição: Avançado

Posição: Avançado

14/02/1995
Posição: Guarda-redes Posição: Guarda-redes Posição: Defesa/Médio Posição: Defesa/Médio Posição: Defesa/Médio

Posição: Defesa/Médio

7 - JORDI
ADROHER
Data de nascimento:

Treinador
PAULO PEREIRA

22/11/1984
Posição: Avançado
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PAULO PEREIRA (TREINADOR)

MARC TORRA (CAPITÃO)

“GANHAR UM TÍTULO,
PELO MENOS, NA ÉPOCA
DO CENTENÁRIO”

“É UMA GRANDE PROVA,
COM UMA ORGANIZAÇÃO TOP!”
A Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv realiza-se a
dois meses do próximo Campeonato Mundial.
Que motivação e responsabilidade traz?

A UD Oliveirense foi finalista da Elite Cup em 2018

A nossa motivação e responsabilidade é máxima,

e semi-finalista no ano passado. Quais os objetivos

igual à nossa ambição. Neste momento estamos

para esta Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv?

focados em fazer uma boa pré-época para

A Oliveirense tem em todos os jogos uma grande

chegarmos na melhor forma possível à Elite Cup.

ambição e vontade de vencer. Por isso os objetivos são
A UD Oliveirense assume-se como uma equipa

entrar em cada partida com a vitória em vista.

com fome de títulos. Como é que vão demonstrar
Está no terceiro ano como treinador da UD

essa vontade de vencer nos jogos da Elite Cup

Oliveirense, um clube que, como já afirmou várias

Tomar 2022 by Auditiv?

vezes, sempre sonhou treinar. Quais são os sonhos

Apenas com muito trabalho, não há mais nenhum

para esta temporada?

segredo. Temos a ambição de fazer uma boa época e

Os sonhos que tenho é poder retribuir com títulos

de poder estar em todas as decisões das provas em

todas as condições que o clube proporciona. Era algo

que estamos envolvidos.

que me deixaria realizado: vencer, pelo menos, um
O que espera da organização da Elite Cup deste

título esta época.

ano?
O que espera da organização da Elite Cup deste

É uma grande prova e as grandes provas merecem a

Será a primeira vez que equipas de Hóquei

ano?

melhor organização. Não tenho dúvidas que vai ser

Feminino vão participar Elite Cup Tomar 2022 by

Espero que a organização faça um bom trabalho, à

uma organização top!

Auditiv. Qual a sua opinião sobre esta aposta?

imagem da época passada, e que assim se crie um

Foi uma grande notícia, pois tudo o que seja para

enorme espetáculo de hóquei em patins.

Pela primeira vez o hóquei português vai ter o SRV

fazer crescer o hóquei em patins é fantástico. A

(Sistema De Revisão Vídeo) numa competição

nossa modalidade precisa de todos e de todas.

Pela primeira vez o hóquei português vai ter o SRV

oficial. Qual vai ser o papel desta tecnologia

(Sistema De Revisão Vídeo) numa competição

enquanto ferramenta para as arbitragens?

Que mensagem deixa aos unionistas?

oficial. Qual vai ser o papel desta tecnologia

Todas as ferramentas que sejam para melhorar o

Queremos muito dar alegrias aos nossos adeptos.

enquanto ferramenta para as arbitragens?

nosso desporto são bem-vindas. É uma ferramenta

Acreditem que vamos lutar de início ao fim para que

Certamente que se for bem estudada e usada em

que temos de tratar com muita humildade por todas

isso aconteça. Precisamos de vocês perto de nós.

timings que se justifique, será uma ótima ferramenta.

as partes. O objetivo comum é tornar o hóquei em

Com o Pavilhão Salvador Machado cheio somos

patins melhor!

mais fortes.

Será a primeira vez que equipas de Hóquei
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Feminino vão participar Elite Cup Tomar 2022 by

Que mensagem deixa aos unionistas?

Auditiv. Qual a sua opinião sobre esta aposta?

Gostava que os nossos adeptos comparecessem

É uma forma de criar mais uma competição para

nos nossos jogos ao longo de toda a época, porque

o hóquei feminino. Da mesma maneiraque acho

acredito que esta equipa merece e fará de tudo para

vantajosa no masculino, penso que neste caso

lhes dar alegrias e, assim, festejarmos os 100 anos

também o será.

do clube.
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EM 2021/2022 FOI ASSIM...

A UD Oliveirense/Simoldes está de volta a Tomar para

Na fase regular, a equipa de Oliveira de Azeméis

disputar o melhor torneio de início de temporada do

conquistou o quarto lugar, com os mesmos pontos

País. Os unionistas alcançaram o quinto lugar do

que o terceiro classificado, SL Benfica. 18 triunfos, 2

Campeonato Nacional e estiveram ainda presentes

empates e 6 derrotas foi o registo dos comandos de

nas meias-finais da Prova Rainha de Portugal, sendo

Paulo Pereira, que assinalaram 104 golos marcados

eliminados pelo SL Benfica (3-1).

e 72 golos sofridos. Na passagem para o playoff, a
UD Oliveirense/Simoldes perdeu as duas partidas
contra o OC Barcelos, eliminatória à melhor de três
jogos, e ficou pelo caminho nos quartos de final.

PALMARÉS
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INTERNACIONAL

NACIONAL

Taça WSE CERS: 1 (1996/1997)

Taça de Portugal: 4 (1996/1997; 2010/2011;

Taça Continental: 1 (2017/2018)

2011/2012; 2018/2019)

Peça o seu orçamento para
comercial@geracaoaudaciosa.pt
RU A D A ES CO L A S ECU N D Á RI A , N º 3
4 44 5- 2 6 3 AL F ENA
CO N T A CT O : 2 2 4 0 0 8 0 8 4
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PLANTEL

30 - GONÇALO
BENTO

47 - ALEJANDRO 78 - DIOGO JOSÉ 5 - MIGUEL LOBO 87 - FACUNDO
CASTRO EDO
ARAÚJO ABREU PINTO DE MOURA BRIDGE

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

25/07/2003

18/07/2001

06/03/2001

28/09/2000

07/07/1999

Posição: Universal /

Posição: Universal

Posição: Guarda-redes Posição: Guarda-redes Posição: Universal

Avançado

33 - FACUNDO
6 - FRANCISCO
OMAR NAVARRO SILVA
VAN KETS
Data de nascimento:

22 - NUNO
SANTOS

17 - RAFAEL
11 - CARLOS
BESSA MOREIRA RAMOS

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

27/02/1990

16/06/1996

10/12/2000

19/04/2000

26/04/2000

Posição: Universal /

Posição: Universal /

Posição: Avançado

Posição: Avançado

Posição: Universal /

Defesa

Defesa

Avançado

Treinador
EDO BOSCH
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EDO BOSCH (TREINADOR)

NUNO SANTOS (CAPITÃO)

“O VALONGO MERECE ESTAR
NESTES GRANDES PALCOS”

“A ELITE CUP É UMA PROVA
BASTANTE INTENSA”

Com o estatuto de vice-campeão da Liga

A Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv realiza-se a

Europeia, como encara esta 6ª edição Elite Cup

dois meses do próximo Campeonato Mundial.

Tomar 2022 by Auditiv?

Que motivação e responsabilidade traz?

Queremos, acima de tudo, demonstrar que o Valongo

Jogar contra as melhores equipas e os melhores

merece estar nestes grandes palcos, e que ano após

jogadores do campeonato é sempre uma motivação

ano consegue se reinventar e apresentar excelentes

extra para cada um de nós mostrar o seu valor. O

resultados.

facto de ser a dois meses do Campeonato do mundo
poderá acrescentar mais competitividade à Elite

Na época que agora está prestes a começar

Cup, que por si só já é bastante intensa.

oficialmente, a que objetivos vai pontar a AD
Valongo?

Enquanto vice-campeã da Liga Europeia, em que

Encarar todos os jogos de forma séria e apresentar

posição coloca a AD Valongo nesta 6ªedição da

um hóquei rápido para discutir qualquer resultado e

Elite Cup Tomar 2002 by Auditiv?

jogo com qualquer equipa.

Enquanto vice-campeões europeus, sinto que
temos a responsabilidade de demonstrar que
podemos chegar longe em qualquer competição.

O que espera da organização da Elite Cup deste
ano?

Será a primeira vez que equipas de Hóquei

Excelência. Atenta a todos os pormenores e

Feminino vão participar Elite Cup Tomar 2022 by

O que espera da organização da Elite Cup deste

Feminino vão participar Elite Cup Tomar 2022 by

detalhes.

Auditiv. Qual a sua opinião sobre esta aposta?

ano?

Auditiv. Qual a sua opinião sobre esta aposta?

Uma iniciativa de louvar pois, no final, o grande

Espero que siga o exemplo das anteriores, com a

É uma excelente aposta. Faz todo o sentido que

Pela primeira vez o hóquei português vai ter o SRV

vencedor será certamente o hóquei

qualidade e hospitalidade a que estamos habituados.

o hóquei feminino também tenha este tipo de

(Sistema De Revisão Vídeo) numa competição

português.

nacional

oficial. Qual vai ser o papel desta tecnologia
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Será a primeira vez que equipas de Hóquei

competição, só é bom para a modalidade, e de
Pela primeira vez o hóquei português vai ter o SRV

certeza que vai ser muito bem disputado.

enquanto ferramenta para as arbitragens?

Que mensagem deixa aos valonguenses?

(Sistema De Revisão Vídeo) numa competição

O SVR irá ser com certeza mais uma ferramenta de

Que iremos deixar todos os valonguenses orgulhosos

oficial. Qual vai ser o papel desta tecnologia

Que mensagem deixa aos valonguenses?

auxílio que permitirá uma valorização e consequente

das nossas prestações e prometemos deixar tudo

enquanto ferramenta para as arbitragens?

Aos Valonguenses posso garantir que, em forma de

correta análise por parte dos árbitros.

em campo como e apanágio do Valongo.

O SVR é mais uma ferramenta de auxílio aos árbitros

agradecimento por todo o apoio que nos têm dado,

e acho que usado corretamente vai beneficiar o

vamos dar o nosso melhor para mostrar a raça e o

espetáculo.

querer que tanto nos fazem sentir.

71
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A AD Valongo apresenta-se na Elite Cup como

Ao longo da fase regular do Campeonato Nacional,

vice-Campeã da Liga Europeia. Os pupilos de Edo

a AD Valongo atingiu a sexta posição. Nos 26 jogos

Bosch eliminaram os compatriotas do SC Tomar/

efetuados, obtiveram 14 vitórias e 12 derrotas,

IPT nas meias-finais da prova e saíram derrotados

com 88 golos marcados e 81 golos sofridos. Na

da grande final nas grandes penalidades frente ao

fase a eliminar, conjunto oriundo de Valongo ainda

GSH Trissino (3-1).

deu luta ao SL Benfica nos quartos de final, sendo

TORNA O TEU STICK ÚNICO!

eliminados apenas no prolongamento do terceiro
jogo. Os encarnados bateram ainda a AD Valongo
nos oitavos de final da Taça de Portugal (5-1).

PALMARÉS
NACIONAL
Campeonato Nacional: 1 (2013/2014)
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Supertaça António Livramento: 1 (2014/2015)
II Divisão: 4 (1982/1984; 1985/1986; 1988/1989;
1996/1997)
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PLANTEL

10 - NÉLSON
FILIPE

01 - TOMÁS
TEIXEIRA

4 - ANTÓNIO
TRABULO

8 - DIOGO
SEIXAS

6 - GONÇALO
MEIRA

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

05/11/1984

07/05/2004

25/02/1999

04/12/1996

11/05/1998

Posição: Guarda-redes Posição: Guarda-redes Posição: Avançado

Posição: Defesa

Posição: Defesa

49 - PEDRO
MENDES

19 - TOMAS
KOROSEC

24 - TIAGO
ALMEIDA

57 - RÚBEN
PEREIRA

28 - VÍTOR
HUGO

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

04/01/1993

23/09/1998

23/08/1998

09/05/1990

23/10/1984

Posição: Defesa

Posição: Avançado

Posição: Avançado

Posição: Defesa

Posição: Avançado

Treinador
TÓ NEVES
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TÓ NEVES (TREINADOR)

GONÇALO MEIRA (CAPITÃO)

“ESTAR AQUI É UM PRÉMIO
PELO QUE FIZEMOS NA ÉPOCA
PASSADA”

“DEIXAR UMA BOA IMAGEM E
COMEÇAR DA MELHOR FORMA”

Após ausência na última edição, qual a sensação

A Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv realiza-se a

de voltar a este grande palco da Elite Cup Tomar

dois meses do próximo Campeonato Mundial.

2022 by Auditiv?

Que motivação e responsabilidade traz?

É sempre um grande prazer estar presente numa

Os jogadores, quando representam o clube, dão

Elite Cup, que por si só premeia o trabalho feito

sempre tudo dentro de campo e a responsabilidade

no ano anterior, e permite-nos competir com as

de representar este símbolo é sempre muito alta,

melhores equipas de Portugal.

independentemente da circunstância queremos
deixar uma boa imagem e começar da melhor forma.

Renovou por mais uma temporada com o Hóquei
Clube de Braga. Com que objetivos e ambições?

Que podem os adversários esperar deste

O principal objetivo é conseguir a manutenção

regresso do Hóquei Clube de Braga?

na primeira divisão e a ambição é fazer crescer os

Podem esperar uma equipa com muita entrega,

jogadores ao meu dispor.

com valores bem definidos, que nunca irá baixar os
braços ou virar a cara à luta e que se está a preparar

O que espera da organização da Elite Cup Tomar

para deixar a melhor imagem possível.

2022 by Auditiv?
Espero uma organização que esteja de acordo com

Será a primeira vez que equipas de Hóquei

O que espera da organização da Elite Cup deste

a qualidade de todos os participantes (jogadores,

Feminino vão participar Elite Cup Tomar 2022 by

ano?

Será a primeira vez que equipas de Hóquei

treinadores, árbitros e dirigentes…)

Auditiv. Qual a sua opinião sobre esta aposta?

Esperamos uma boa organização tal como nas

Feminino vão participar Elite Cup Tomar 2022 by

Acho que é uma aposta segura porque só existe um

outras edições e que corra tudo pelo melhor.

Auditiv. Qual a sua opinião sobre esta aposta?

Pela primeira vez o hóquei português vai

hóquei, não existe hóquei masculino ou feminino,

ter o SRV (Sistema De Revisão Vídeo) numa

faz todo o sentido que haja mais igualdade entre o

Pela primeira vez o hóquei português vai

nível masculino como feminino e fazer com que a

competição oficial. Qual vai ser o papel desta

masculino e feminino.

ter o SRV (Sistema De Revisão Vídeo) numa

modalidade cresça não só no número de praticantes

competição oficial. Qual vai ser o papel desta

como de adeptos.

tecnologia enquanto ferramenta para as
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É muito bom dinamizar o hóquei em patins tanto a

arbitragens?

Que mensagem deixa aos adeptos do Hóquei

tecnologia enquanto ferramenta para as

Vai ajudar os árbitros a corrigir alguns erros que

Clube de Braga?

arbitragens?

Que mensagem deixa aos adeptos do Hóquei

tenham cometido e tenho alguma curiosidade de

Aos adeptos do Braga só posso pedir que nos

Estamos todos muito curiosos e expectantes por

Clube de Braga?

como vai correr.

apoiem nos bons e nos maus momentos.

está nova tecnologia e que seja um bom incremento

Contamos com o vosso apoio em todos os jogos da

para a modalidade. Acho que o hóquei tal como

presente época tanto em casa como fora e da parte

os outros desportos se tem de adaptar às novas

da nossa equipa podem esperar entrega máxima

tecnologias e quantas mais formas houver de tornar

e muita responsabilidade por representar este

a modalidade o mais justa, melhor.

símbolo.
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Depois da ausência na última edição, o HC Braga

Nos quartos de final do playoff, a turma de Braga

regressa às emoções da Elite Cup. Os minhotos

foi afastada pelos leões. Já na Taça de Portugal, o

concluíram a fase regular no sétimo posto, com 41

Alenquer e Benfica bateu o HC Braga nos 16 avos

pontos. Dos 26 encontros disputados, a formação

de final.

de Tó Neves alcançou 13 triunfos, 2 empates e 11
desaires, registando 89 golos marcados e sofridos.

PALMARÉS
NACIONAL
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II Divisão: 2 (2004/2005; 2006/2007)
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PLANTEL

10 - ALBERT
GUARDIOLA

68 - ANTÓNIO
MARANTE

7 - TOMÁS
MOREIRA

18 - FILIPE
ALMEIDA

74 - PEDRO
MARTINS

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

17/04/1997

31/01/2002

19/02/1997

04/05/1991

18/05/1995

Posição: Guarda-redes Posição: Guarda-redes Posição: Defesa/Médio Posição: Defesa/Médio Posição: Defesa/Médio

77 - FRANCO
FERRUCCIO

3 - GUILHERME
SILVA

5 - LUCAS
HONÓRIO

9 - IVO SILVA
Data de nascimento:

? - DIOGO
CORTEZ

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

20/06/1990

Data de nascimento:

24/11/1997

24/08/1994

05/05/2003

Posição: Avançado

16/07/2003

Posição: Avançado

Posição: Defesa/Médio Posição: Avançado

Posição: Defesa/Médio

Treinador
NUNO LOPES
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NUNO LOPES (TREINADOR)

IVO SILVA (CAPITÃO)

“AS EXPECTATIVAS ESTÃO ALTAS”
Depois da experiência de jogar em esta prestigiada
prova Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv, qual o
sentimento para este ano?

“ESPERAMOS
UM GRANDE
TORNEIO”

É sempre um privilégio estar entre os grandes, ainda
por cima em Tomar. Temos de estar sempre otimistas,
sabemos que é uma prova que é feita no início da época,

A Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv realiza-se a

onde os favoritos serão sempre as equipas que lutam

dois meses do próximo Campeonato Mundial. Que

pelo o título, mas só o facto de estar entre os grandes

motivação e responsabilidade traz?

é motivo de orgulho e é gratificante para nós. Premeia

A motivação e a responsabilidade que traz é a de os

também a boa época que fizemos e deixa-nos entre a

jogadores que vão participar no mundial se prepararem

elite do hóquei, na nossa cidade.

o mais rápido possível para esse tipo de competição. E

Pela primeira vez o hóquei português vai ter o SRV

vão conseguir preparar-se já entre os melhores, porque

(Sistema De Revisão Vídeo) numa competição

No lançamento da Elite 2021, afirmou “estamos

na Elite Cup vão estar alguns dos melhores jogadores

oficial. Qual vai ser o papel desta tecnologia

sempre desconfiados de que podemos entrar na

do mundo. A grande motivação que traz é mesmo

enquanto ferramenta para as arbitragens?

luta dos grandes”. Como está essa “desconfiança”

essa, sabendo que na Elite Cup toda a gente vai querer

O Sistema de Revisão Vídeo vai ser uma grande ajuda,

para esta época?

ganhar.

para conseguir fazer com que os árbitros identifiquem

É uma realidade. Nós estamos sempre confiantes

o que reporta à verdade desportiva e penso que, se

que podemos ganhar e partimos para este torneio da

noutras modalidades é uma prova mais do que evidente

Começar a Elite deste ano a defrontar o Campeão

desporto tão rápido, vai certamente ajudar a que seja

mesma forma. Todos os anos temos ganho a um dos

de sucesso, no hóquei em patins certamente não será

Nacional Futebol Clube do Porto, em que medida

um jogo mais honesto. Acho que vai ter um papel muito

principais candidatos, em casa ou fora, e este será

diferente.

mexe com as expectativas do SC Tomar para a

importante, quer nesta prova quer no futuro, se vier a

prova?

ser aplicado na nossa modalidade.

mais um ano igual aos outros. Vamos defrontar logo
o Futebol Clube Porto e só temos olhos para isso. Não

Será a primeira vez que equipas de Hóquei Feminino

Na minha opinião não mexe em nada ser contra o FC

vale a pena pensar em mais, sabendo que ganhando ao

vão participar Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv.

Porto. Se não fosse contra eles, era contra o Sporting

Será a primeira vez que equipas de Hóquei Feminino

Porto a seguir virá outro de igual valor.

Qual a sua opinião sobre esta aposta?

ou o Benfica, ou contra outra grande equipa. Iríamos

vão participar Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv.

O hóquei feminino está em expansão. No masculino

sempre olhar da mesma forma, porque seria sempre

Qual a sua opinião sobre esta aposta?

O que espera da organização da Elite Cup deste

vemos que a competição está mais forte, pelo menos

uma grande equipa. Vamos deixar tudo em ringue,

Devemos congratular e dar os parabéns, porque o

ano?

assim se tem revelado, mas também acho que o hóquei

vamos encarar o adversário com o máximo respeito

género feminino está em crescimento em várias

Espero uma organização igual ou melhor do que a

em patins feminino tem crescido. Tomar, mais uma vez,

possível, assegurando que vamos deixar tudo na pista.

modalidades, e felizmente no hóquei em patins

anterior. Penso que o ano passado se conseguiu

vai ser pioneira no evento, é importante para a cidade,

Depois, logo veremos como acaba. Já ganhámos ao

também. É a prova que o desporto feminino está a

marcar a diferença, numa altura marcada pelo COVID.

e, acima de tudo, para o hóquei feminino e para a

Porto, e a jogar em nossa casa. Tudo é possível.

deixar a sua marca. Queria dar os parabéns à Elite Cup,

As expectativas estão altas e com certeza não sairão

Federação, que pode assim colocar o hóquei feminino

defraudadas. Esperamos uma organização forte, onde

neste patamar. Precisa de investimento, de visibilidade,

O que espera da organização da Elite Cup deste

em patins feminino vai estar presente nesta prova tão

nada falte aos atletas e às equipas. Certamente todos

e penso que a Elite Cup vai trazer tudo isso.

ano?

importante.

por mais uma vez ser pioneira, e assegurar que o hóquei

No mínimo, espero uma organização igual à do ano

vamos sair a ganhar com a organização.
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melhor o movimento em questão. Como o hóquei é um

Que mensagem deixa aos tomarenses?

passado. Mas como nós queremos sempre mais,

Que mensagem deixa aos adeptos do SC Tomar?

Pela primeira vez o hóquei português vai ter o SRV

Espero que Tomar responda mais uma vez à chamada,

queremos ver um pavilhão ainda mais repleto e que a

A mensagem que deixo aos adeptos é muito simples.

(Sistema De Revisão Vídeo) numa competição

que encha o pavilhão todos os dias, em todos os jogos,

Elite Cup consiga dignificar o hóquei em patins, porque

Que continuem a acreditar, que tenham a certeza que

oficial. Qual vai ser o papel desta tecnologia

mas que acima de tudo nos jogos do Sporting Tomar haja

o hóquei merece estar no topo das modalidades. Espero

nós queremos sempre mais, que olhamos para esta

enquanto ferramenta para as arbitragens?

esse calor humano, essencialmente no primeiro jogo,

que o máximo de pessoas consiga ver os jogos, que vão

prova com um objetivo muito claro, que passa por

É uma espécie de VAR no futebol. Penso que vem na

que nos pode dar um apuramento e um entusiasmo

ser transmitidos, sabendo que o hóquei é um desporto

conseguir ganhar um título para o Sporting de Tomar.

hora certa. Podemos dizer que já podia ter aparecido,

maior para o público tomarense. Independentemente

difícil de ser visto na televisão. Esperamos um grande

Estamos a trabalhar muito, e quem está dentro do

mas penso que talvez este seja o momento. Espero que

do clube da terra, penso que Tomar vai estar forte nesse

torneio, à semelhança do ano passado.

grupo sabe que é sempre possível crescer mais.

venha para ficar, sempre fui um defensor do sistema,

fim de semana, as pessoas vão aderir porque gostam de

serei intransigente, mais uma vez, a defender tudo

hóquei, são apaixonadas por este desporto.
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CHEGOU A ELITE CUP...
FEMININA!

Após alcançar uma das melhores classificações

A formação ribatejana classificou-se no oitavo lugar

de sempre na época 2020/2021 (sexta posição),

do Campeonato Nacional, somando 12 vitórias, 3

o SC Tomar/IPT disputa novamente em casa a

empates e 11 derrotas, com 81 golos marcados e 74

melhor competição de início de época. A equipa de

golos sofridos. Nos quartos- de-final do playoff, os

Depois de cinco anos de sucesso na organização da

domínio absoluto do Benfica. Na época, as leoas

Nuno Lopes disputou ainda a Liga Europeia, sendo

tomarenses perderam os dois jogos frente ao atual

Elite Cup, a introdução da vertente feminina foi um

até foram a melhor defesa do campeonato, mas

eliminada nas meias-finais pela AD Valongo, nas

Campeão Nacional, FC Porto. O SC Tomar/IPT não

passo quase natural na dinâmica desta prova.

caíram em todas as finais diante das rivais lisboetas.

grandes penalidades (3-1).

foi além dos oitavos de final da Taça de Portugal,

Com o desporto feminino a crescer a olhos vistos

Chegam a Tomar com o objetivo de terminar com a

onde acabou por ser eliminado pela margem mínima

em Portugal e no mundo, a Elite Cup não podia

hegemonia do Benfica.

frente à UD Oliveirense/Simoldes (2-1).

deixar de se associar a este movimento, e crescer
internamente, abrindo o seu espectro competitivo

Presente estará também o CA Feira, equipa que

às mulheres.

fechou a última temporada no terceiro lugar do
campeonato. Na nova época, pretendem consolidar

PALMARÉS
NACIONAL
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II Divisão: 4 (1980/1981; (1993/1994;
1999/2000; 2015/2016)

Assim nasce a competição feminina, que decorre

o estatuto de equipa que mais perto consegue

uma semana depois da masculina. Tomar volta a

andar dos dois grandes de lisboa. É também com

ser capital do hóquei em patins, e recebe Benfica,

esse propósito que se apresentam em Tomar para a

Sporting, CACO e CA Feira.

edição de estreia da Elite Cup feminina.

O Benfica tem dominado a modalidade em Portugal,

Para terminar, o CACO, Clube Atlético de Campo

e apresenta-se na 1ª edição da Elite Cup como

de Ourique. Quintas classificadas na fase regular

detentor de todos os títulos nacionais. As águias

da época passada, acabaram por se apresentar

venceram o campeonato nos últimos nove anos, e

em bom nível no playoff, chegando às meias-finais,

entram na nova temporada como claras favoritas a

onde caíram perante o Benfica. Na nova época, vão

revalidar essas conquistas.

tentar dar um passo em frente e ameaçar o pódio do
CA Feira. Em Tomar darão os primeiros passos rumo

O Sporting é quem mais tem tentado ameaçar este

a esse objetivo.
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PLANTEL

10 - MARIA
VIEIRA

32 - MARTA
BENFEITAS

47 - BEATRIZ
FIGUEIREDO

8 - MACA RAMOS 44 - INÊS
Data de nascimento:
SEVERINO

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

16/01/1997

22/02/1997

24/09/2002

31/05/1997

Posição: Defesa/Médio 24/05/2006

Posição: Guarda-redes Posição: Guarda-redes Posição: Defesa/Médio

95 - RAQUEL
SANTOS

7 - CATA FLORES 2 - MARLENE
Data de nascimento:
SOUSA

Data de nascimento:

22/02/1999

17/05/2003

Posição: Universal

Posição: Avançada

Data de nascimento:
Posição: Defesa/Médio

66 - MARIA
SOFIA SILVA

22 - MICA
BALMACEDA

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

14/05/1995

06/06/1997

11/03/1994

Posição: Avançada

Posição: Avançada

Posição: Defesa/
Médio

20 - CAROLINA
MONTEIRO
Data de nascimento:

Treinador
PAULO ALMEIDA

20/05/2004
Posição: Avançada
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PAULO ALMEIDA (TREINADOR)

MARLENE SOUSA (CAPITÃ)

“A ELITE CUP É UM
RECONHECIMENTO DAS EQUIPAS
FEMININAS”

“AS MENTALIDADES
ESTÃO A MUDAR”
Qual o sentimento de estar a participar a
primeira vez na Elite Cup Tomar 2022 by

Qual o sentimento de estar a participar a primeira

Auditiv?

vez na Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv?

Sentimento de orgulho. É uma competição que já

É um sentimento único, visto que é a primeira vez de

se jogava no masculino e considero que faz todo

uma Elite Cup Feminina. O Benfica, como o enorme

o sentido que as competições sejam as mesmas,

clube que é, tem de estar sempre presente nas

independentemente do género. Estamos a dar

grandes competições.

um passo importante na luta pela igualdade de
oportunidades.

Sendo o Benfica eneacampeão Nacional e
detentor da Taça de Portugal, em que grau de

A Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv realiza-se a

favoritismo se posiciona para esta Elite Cup?

dois meses do próximo Campeonato Mundial.

O Benfica, em todas as competições que entra, tem

Que motivação e responsabilidade traz?

sempre um objetivo: ganhar. Temos clubes ao nosso

São competições e momentos distintos... Neste

nível e, por isso, o favoritismo é igual para as quatro

momento estamos focadas no SL Benfica e na

equipas.

preparação para os objetivos definidos para esta
época. Quando chegar o momento da Seleção

Qual a importância do Elite Cup Tomar 2022 by

Nacional, vamos dedicar-nos de corpo e alma.

Auditiv para o Hóquei Feminino?

Ainda assim, penso que todos os indicadores são

Quero, primeiramente, parabenizar os organizadores

importantes quando pensamos numa competição

do evento por se lembrarem do Hóquei em

como um Campeonato do Mundo... Das quatro

Que expectativas tem a equipa para esta

Patins Feminino. Considero a Elite Cup como um

equipas presentes na Elite Cup vão estar jogadoras

competição e objetivos?

reconhecimento

88

do

crescimento

das

equipas

de Seleção Nacional. Deste modo, e como esta

Num clube como o SL Benfica, o objetivo é sempre

femininas, que se aproximam, cada vez mais, das

Que mensagem quer deixar aos Benfiquistas?

competição antecede o Mundial acredito que seja

vencer. Estamos cientes das dificuldades que

equipas masculinas.

Em primeiro lugar, quero deixar um grande

mais um momento importante para elevar o nível

vamos encontrar porque vão estar presentes as

agradecimento por todo o acompanhamento e apoio

competitivo das atletas e nos faça chegar mais

quatro melhores equipas do último campeonato

O que espera da organização desta Elite Cup

prestado ao Hóquei em Patins Feminino ao longo

bem preparadas.

nacional, mas queremos e trabalhamos diariamente

Tomar 2022 by Auditiv?

destes anos. Estamos à porta de começar uma nova

Espero uma excelente organização e um grande

época e, por isso, peço todo o vosso apoio mais uma

Que importância tem a integração do hóquei

espetáculo de Hóquei em Patins Feminino.

vez. Todo o apoio é pouco. Carrega Benfica!

feminino nesta competição?

Que mensagem deixar aos adeptos do Benfica?

Só com a participação de todos os atletas,

Nesta

independentemente do género, é que pode existir

contamos com o vosso apoio como sempre nos têm

evolução. As mentalidades estão a mudar. Citando

habituado... Venham ajudar-nos a conquistar mais

o Presidente da FPP - Luís Sénica: “No desporto

um troféu para o Museu Cosme Damião! Carrega

existem Atletas e não Jogadores/Jogadoras”.

Benfica!!!

para começar a época 2022/2023 com o pé direito.

primeira

competição

oficial

da

época
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O SL Benfica estreia-se na Elite Cup, depois de

No grupo 1 do Campeonato Nacional, o SL Benfica

fazer o pleno de todas as competições nacionais.

assegurou a primeira posição e somou 40 pontos em

As encarnadas conquistaram o título de Campeãs

14 jogos, não conhecendo o sabor amargo da derrota

Nacionais pela nona vez consecutiva e venceram

(13 vitórias e 1 empate). 127 golos marcados (o melhor

também a Taça de Portugal e a Supertaça. Na Europa,

ataque da prova) e 27 golos sofridos (segunda melhor

Palau i Plegamans, atuais Bicampeãs de Espanha,

defesa, atrás do Sporting CP). No playoff, as águias

eliminou o emblema da Luz nas meias-finais da Liga

ultrapassaram o Stuart Massamá, o CA Campo de

Europeia Feminina.

Ourique e venceram os dois jogos da final frente à
equipa leonina.

PALMARÉS
INTERNACIONAL

Taça de Portugal Feminina: 8 (2013/2014;

Taça Europeia: 1

2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018;
2018/2019; 2020/2021; 2021/2022)
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NACIONAL

Supertaça Feminina: 8 (2013; 2014; 2015; 2016; 2017;

Campeonato Nacional Feminino: 9 (2012/2013;

2018; 2019; 2021)

2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017;
2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022)
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PLANTEL

01 - CARO
CORREA

81 - MARGARIDA 09 - MARGARIDA 13 - INÊS
SANTOS
FLORÊNCIO
FLORÊNCIO

02 - SOFIA
MONCÓVIO

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

11/03/1998

10/06/2001

13/04/1997

13/11/2003

Posição: Guarda-Redes Posição: Guarda-Redes Posição: Avançado

01/12/1998
Posição: Defesa/Médio Posição: Avançado

07 - RITA
BATISTA

05 - INÊS
ARRAIS

66 - SOFIA
CARVALHO

77 - MATILDE
GRANADAS

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

27/11/1995

19/01/1998

31/01/2006

09/09/2008

Posição: Avançado

Posição: Defesa/Médio Posição: Médio

Posição: Médio

Treinador
RICARDO
PEREIRA
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RICARDO PEREIRA (TREINADOR)

SOFIA MONCÓVIO (CAPITÃ)

“MÁXIMA AMBIÇÃO, MAS COM OS
PATINS BEM ASSENTES NA PISTA”

“UM PASSO MUITO IMPORTANTE
NA MODALIDADE”

1. Qual o sentimento de estar a participar a

1. Qual é a expectativa para a primeira participação

primeira vez na Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv?

das equipas femininas na Elite Cup Tomar 2022

Para qualquer jogador ou treinador, competir ao

by Auditiv?

mais alto nível e com as melhores equipas, é o que

Com algum entusiasmo, normal pela realização de

mais o desafia. Ainda para mais, sendo a 1a Edição da

uma nova competição bastante importante naqueles

Elite Cup Feminina, por si só, já terá um significado

que são os primeiros contactos e entrosamentos da

especial.

equipa em modelos competitivos. É uma iniciativa

Por isso, será um prazer estar nesta competição a

excelente para a preparação da época, que torna

orientar um Clube de referência, com um grupo de

possível um balanço e perceber aquilo que as equipas

atletas muito determinadas, cheias de vontade de

têm a melhorar. Funciona como ponte entre as férias e

aprender sempre mais, evoluir e, com muita vontade

o regresso à competição, algo que não tínhamos e que

de vencer, obviamente.

pode ser bastante importante.

2. Quais as expectativas do Sporting Clube

2. Qual a importância da integração da competição

de Portugal nesta primeira competição da

feminina na Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv para

temporada?

o hóquei em patins e para o desporto nacional?

Dada a grandeza do Sporting Clube de Portugal e a

Primeiro que tudo temos de louvar a integração da

forma profissional como encaro todos os desafios,

competição feminina naquele que é o principal torneio

as expectativas são sempre elevadas, no entanto,

de preparação de arranque de época, a Elite Cup, é um

temos consciência das dificuldades que teremos

4. O Sport Lisboa e Benfica, campeão nacional

passo bastante importante por parte da Federação

pela frente e quanto o grupo precisa de crescer

e detentor da Taça de Portugal, é o principal

no direito à prática desportiva. É muito bom ver que

neste novo projecto que se inicia. Como tal, partimos

adversário?

a Federação e o hóquei em patins estão a evoluir em

com a máxima ambição, mas com os patins bem

O Benfica será sempre o grande rival do Sporting CP, no

torno daquilo que nós mulheres desejamos há muito

4. Como avalia os adversários desta competição?

assentes na pista.

entanto, não podemos esquecer as restantes equipas

tempo que é a igualdade do atleta. É este é um passo

Penso que será uma competição bastante equilibrada

que também têm as suas ambições e, muitas vezes,

muito importante na nossa modalidade.

e desafiante, com a presença daquelas que foram as

3. Qual a importância do Elite Cup Tomar 2022 by

causam surpresas. Devemos focar-nos no nosso

Auditiv para o Hóquei Feminino?

trabalho, trabalhar de forma séria e profissional, não

3. Quais os objetivos do Sporting Clube de Portugal

de que todas vão em busca de alcançar a melhor

Creio que o facto de alargarem esta competição

querer saltar etapas, e estou certo que chegaremos

nesta primeira competição da temporada?

classificação possível. Temos de enfrentar todos os

será bastante importante e mais um passo para a

aos objectivos que todos ambicionamos.

Neste momento com tantas entradas e saídas do

adversários com seriedade porque não vai haver

plantel, temos de ter a capacidade de nos reerguer

facilitismos .

evolução e afirmação do Hóquei em Patins Feminino.

94

4 melhores equipas da época passada e com certeza

De uma forma geral, todo o Hóquei em Patins

5. Que mensagem gostaria de deixar aos

e começar do zero naquele que pode ser um projeto

sai beneficiado: As Atletas porque têm mais uma

sportinguistas?

bastante promissor e com ambição para alcançar

5. Que mensagem quer deixar aos sportinguistas?

motivação para melhorar e algo pelo qual ambicionar.

A todos os Sportinguistas gostaria de transmitir a

muito mais. Esta competição terá como

principal

Peço aos sportinguistas que venham ao pavilhão

Os clubes, porque as atletas evoluem ficando mais

energia com que este grupo de atletas trabalha todos

objetivo definirmos e alinharmos aquilo que temos

durante a época, que venham ver os jogos, que

capazes e competentes, levando ao aumento da

os dias, e pedir que venham aos pavilhões apoiar a

de trabalhar ao longo da época para nos verdadeiros

nos vejam na televisão, com eles tudo é mais fácil e

qualidade do hóquei em patins praticado, assim

nossa equipa, juntos somos mais fortes.

momentos de decisão podermos estar no nosso

começo esse apelo com o Troféu Stromp para que

como, à possível captação de novas atletas, face ao

Aquilo que podemos prometer é: muita paixão,

melhor nível.

venham conhecer o plantel.

mediatismo criado.

profissionalismo e espírito vencedor.
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A equipa feminina de Hóquei em Patins do Sporting CP
chega à Elite Cup para tentar terminar com a hegemonia
das encarnadas. A formação leonina sagrou-se viceCampeã Nacional, da Taça de Portugal e da Supertaça,
saindo derrotada em todas as finais pelo SL Benfica.
As verdes e brancas alcançaram o segundo lugar na fase
regular, com 34 pontos. Das 14 partidas disputadas, o
Sporting CP obteve 11 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com
82 golos marcados (segundo melhor ataque) e 19 golos
sofridos (melhor defesa da prova).
No playoff, a turma de Alvalade venceu o CENAP e o CA
Feira, perdendo apenas na final para as águias.
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PLANTEL

01 - MÓNICA
ALHO

02 - MARGARIDA 03 - JOANA
TEIXEIRA
TEIXEIRA

08 - ANA ALVES
Data de nascimento:

09 - ANDREIA
MOREIRA

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

25-03-2005

Data de nascimento:

02-04-2003

04-12-2006

02-05-1999

Posição: Avançada

08-07-2002

Posição: Guarda-redes Posição: Defesa

Posição: Avançada

10 - CÁTIA
GOMES

26 - DANIELA
SILVA

28 - SOFIA
SACADURA

43 - BEATRIZ
CARMO

81 - DANIELA
PEREIRA

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

31-08-2002

28-04-2004

16-05-2000

28-06-2002

Posição: Defesa

Posição: Universal

Posição: Defesa

Posição: Guarda-redes

01-10-1989
Posição: Avançada

Posição: Defesa

Treinador
FRANKLIN SILVA
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FRANKLIN SILVA (TREINADOR)

CÁTIA GOMES (CAPITÃ)

“MAIS UM PASSO QUE DEMOS
NO SENTIDO DA IGUALDADE,
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO
HÓQUEI FEMININO.”

“A TAÇA FICARIA BEM NO CASTELO
DE SANTA MARIA DA FEIRA.”
Qual o sentimento para a primeira participação
das equipas femininas na Elite Cup Tomar

2022 by Auditiv?
É um enorme orgulho para a minha equipa e para
mim integrar esta nova competição, visto que visa as

Qual o sentimento de estar pela primeira vez

melhores quatro equipas do campeonato passado,

na competição Elite Cup Tomar 2022 by

o que acaba por ser um prémio de reconhecimento

Auditiv?

para as equipas que lutaram também pelo título.

É um sentimento de responsabilidade enorme,
principalmente pela excelente época feita no ano

Quais

as

expectativas

para

a

primeira

passado, é um sentimento de ansiedade de estar

competição da temporada?

em campo, jogar, dar alegrias aos adeptos, e tirar um

Sentimo-nos confiantes, já que o nosso lema é entrar

pouco do peso da estreia.

em todos os jogos para ganhar, independentemente
do adversário. Além disso, a Taça ficaria bem no

Qual a importância da Elite Cup Tomar 2022

castelo de Santa Maria da Feira.

by Auditiv para o Hóquei Feminino?
É uma competição muito especial onde vamos

Qual a importância do Elite Cup Tomar 2022

enfrentar as quatro melhores equipas Nacionais,

by Auditiv para o Hóquei Feminino?

o que torna a competição mais apetecível, onde

Para o hóquei feminino é um passo enorme pois esta

temos de ser fortes, competitivas e disciplinadas,

competição já existia no hóquei masculino. E, além

o que nos vai ajudar para o Campeonato. O hóquei

disso, é mais um título que se pode ganhar, onde é

feminino tem vindo a crescer e a ser visto com

mais competitivo por apresentar as quatro melhores

outros olhos, e este é mais um passo que demos

equipas nacionais.
Que mensagem quer deixar aos adeptos do CA

no sentido da igualdade, promoção e divulgação do
Que análise faz aos adversários?

Feira?

São adversários muito fortes que estão habituados a

Aos nossos adeptos peço que nos venham apoiar,

Quais os objetivos do CA Feira para esta

lutar pelos títulos. O Benfica e o Sporting dispensam

pois já sabem que deixaremos tudo em campo para

competição?

apresentações e o Campo de Ourique, que no ano

lhes darmos cada vez mais alegrias. Queremos

Sem dúvida que o principal objetivo do CA Feira

passado disputou a Supertaça e foi à Final Four, está

muito dar títulos a este clube e precisamos da ajuda

é ganhar todas as competições que disputa, e

mais do que habituado a este tipo de competições.

de todos.

Hóquei em Patins feminino.

aproveitar para nos prepararmos para o campeonato
que se avizinha e, sem dúvida, saírmos mais fortes.

Que mensagem quer deixar aos adeptos do CA
Feira?

Que tipo de hóquei vai o CA Feira apresentar em

Aos nossos adeptos, que são peças fundamentais

Tomar?

para o nosso sucesso, peço que nos venham apoiar,

Um hóquei com posse e circulação de bola, com

porque sempre que precisamos de uma ajuda

profundidade,

anímica extra, eles estão lá para nos apoiar, por isso

ocupação

racional,

tomada de decisão e agressividade.

100

velocidade,

contamos com o vosso apoio.
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O CA Feira, terceiro classificado na última época, viaja

51 golos marcados e 45 sofridos.

até Tomar para disputar a primeira edição da prova

102

feminina. A formação oriunda de Santa Maria da

Durante o playoff, o CA Feira deixou para trás a

Feira atingiu a terceira posição, atrás de SL Benfica e

Académica nos quartos de final e foi eliminada pela

Sporting CP, com 25 pontos.

equipa leonina.

Nos 14 encontros realizados, o conjunto nortenho

As fogaceiras perderam os dois jogos das meias-finais

apontou 8 triunfos, 1 empate e 5 derrotas, registando

e alcançaram o terceiro lugar.
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PLANTEL

10 - MARTA
ROSA

13 - CRISTINA
QUEVEDO

89 - TATIANA
OLHICOS

09 - CATARINA
07 - RITA DIAS
HENRIQUES		 ANJOS PAULO		

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

10/02/1991

13/03/2004

10/11/2001

15/03/2001

01/02/89

Posição: Guarda-redes Posição: Guarda-Redes Posição: Defesa

Posição: Defesa

Posição: Avançada

77 - CAROLINA
CAVACO

04 - SOFIA
CONTREIRAS

56 - BEATRIZ
PEREIRA ALVES

65 - MARGARIDA 66 - DIANA
ALVES
LOPES

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

Data de nascimento:

26/06/1997

04/07/1998

Posição: Universal

Posição: Defesa

15/03/2001
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30/03/2001

22/10/1999

Posição: Universal

Posição: Universal

Posição: Universal

88 - CATARINA
SANTOS PEDRO

92 - DIANA
NEVES

Data de nascimento:

Data de nascimento:

9-7-2002

02/11/2003

Posição: Avançada

Posição: Avançada

Treinador
NUNO BRÁS
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NUNO BRÁS (TREINADOR)

DIANA LOPES (CAPITÃ)

“ESCREVER
UMA NOVA
PÁGINA NA
HISTÓRIA DO
CLUBE”

“MARCAR PRESENÇA NA ELITE
CUP É UM ORGULHO”
Qual o sentimento de estar a participar a primeira
vez na Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv?
É um sentimento fantástico, junta as quatro
melhores equipas do campeonato nacional e o
CACO marcar presença é um orgulho.
A Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv realiza-se a
dois meses do próximo Campeonato Mundial.

Como encara a primeira participação do CACO

Que motivação e responsabilidade traz?

na Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv?

A responsabilidade é elevada, os jogos irão estar a

Encaro a prova num modelo bastante positivo para

Quais

as equipas, mas também para a divulgação da

competição?

são

os

seus

objetivos

para

esta

em campo, mas o mais importante é que seja um

própria modalidade do Hóquei Feminino.

Começar a época já com um jogo destes é de suma

bom espetáculo de hóquei em patins.

ser observados com rigor, será necessário dar tudo

importância para nós. É bom para as quatro equipas
Qual o impacto que terá a integração do

e para o futuro do Hóquei Feminino português.

Que importância tem a integração do hóquei

Hóquei Feminino na Elite Cup Tomar 2022 by

Vamos aproveitar para ver como está o nosso

feminino nesta competição?

Auditiv?

coletivo em termos de entendimento do jogo. Vai

A integração do hóquei feminino no torneio Elite

Faz com que tenhamos dois jogos competitivos.

dar para avaliarmos aquilo que temos para esta nova

Cup é muito importante, tem-se observado uma

Quantos mais jogos competitivos tivermos, mais

temporada.

valorização gradual, no entanto, ainda não está ao

evoluímos. Tanto nós, como todo o hóquei feminino...

Melhorámos em vários aspetos, acredito que

nível pretendido. As atletas têm vindo a lutar contra

seremos muito competitivos. O primeiro jogo já

os paradigmas existentes e esta iniciativa só vem

Que tipo de hóquei vai o CACO apresentar em

contra o Sporting será muito bom, certamente

ajudar cada vez mais à valorização que tanto se

Tomar?

equilibrado em todos os setores. No início, espero

espera ao longo destes anos.

Esta prova acaba por ser um bom teste à

um confronto muito estudado, mas depois ambas as

adaptabilidade que as jogadoras conseguem ter

equipas tenderão a soltar-se e colocarão em prática

Sendo a Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv a

no jogo; perceber que espaços existem e que

o seu jogo.

primeira prova oficial de 2022/2023, o que
poderá significar para o resto de temporada?

espaços o adversário está a fechar, mudar um
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pouco o nosso paradigma, poder apresentar um

Que mensagem deixa aos adeptos do CACO?

Iniciar a época com uma competição oficial é ótimo,

Que mensagem deixa aos adeptos do CACO?

hóquei mais atrativo, com mais intensidade e

Todos sabemos a qualidade das quatro equipas.

vai obrigar as equipas a implementar métodos de

Aos adeptos do CACO quero agradecer todo o apoio

mais competitivo. É também um momento de

Todas elas têm as suas valências, mas também

trabalho mais rigorosos desde início e certamente

que nos têm demonstrado e que seja uma época

crescimento para elas.

tem os seus pontos menos fortes. Vamos ser uma

o rendimento será mais elevado para o resto da

com muitas alegrias e objetivos cumpridos tal como

Devemos focar-nos mais no que somos, nos

equipa organizada, guerreira e competente em

temporada.

foi conseguido na época passada.

nossos princípios e nas dinâmicas de jogo; depois

todos os momentos do jogo e vamos fazer de tudo

tentar adaptar isso no jogo. De salientar que a

para anular as virtudes dos adversários. O controlo

ambição da equipa do CACO para esta nova época

emocional nestes duelos é essencial. Temos um

é conseguir troféus, apesar de sabermos que

grupo com muita qualidade e profundidade e iremos

mesmo com as dificuldades que possam surgir

orgulhar os pergaminhos do clube e os nossos

pelos nossos adversários, o objetivo é comum:

adeptos, porque ganhar tem de estar no nosso

queremos ganhar jogo a jogo e escrever uma nova

ADN sempre. Queremos estar na final e ganhar esta

página na história do clube.

primeira edição da prova.
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O CA Campo de Ourique também vai lutar pelo título da
edição feminina da Elite Cup.
Ao longo da fase regular, o conjunto de Lisboa
classificou-se no quinto posto, com 17 pontos. Nos
encontros efetuados, o grupo lisboeta alcançou 5
vitórias, 2 empates e 7 derrotas, anotando 51 golos
marcados e 58 golos sofridos.
Antes de chegar ao playoff, o CA Campo de Ourique teve
de ultrapassar o ACD Vila Boa do Bispo para conquistar
um lugar no Final Eight. No playfoff, a equipa de Campo
de Ourique venceu a AD Sanjoanense na negra e
carimbou a passagem às meias-finais.
Nas meias, o CA Campo de Ourique perdeu os dois
jogos frente ao SL Benfica e falhou o acesso à final,
ficando no quarto lugar do Campeonato Nacional.
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Número de equipas que venceram
a prova. O Sporting CP, com dois
triunfos, em 2016 e 2018. O SL
Benfica, em 2017, e o FC Porto, em
2019, contam com um troféu cada
um. Tal como o OC Barcelos que
venceu a edição do ano passado, a
primeira oficial.

9
Número de treinadores
portugueses presentes
nesta edição da Elite Cup,
entre equipas masculinas
e femininas. Uma
grande demonstração
da qualidade do técnico
nacional. Apenas três
são de nacionalidade
espanhola: Ricardo
Ares, Edo Bosch
e Alejandro
Dominguez.

6

Esta é a sexta edição da Elite Cup,
segunda de caráter oficial. Um passo
importante dado na época passada
rumo à credibilização de uma prova que
110 crescendo a olhos vistos e que
vinha
este ano segue crescendo e evoluindo
com muitas novidades...

4

A ELITE CUP
EM NÚMEROS

Número de títulos europeus
conquistados pelas equipas
em prova: 9 para o Sporting CP;
7 para o FC Porto e para o OC
Barcelos; 6 para o SL Benfica
e 2 para a UD Oliveirense. Se
dúvidas houvesse de que
estamos perante as melhores
equipas do Mundo...

31
1
Prova recheada de novidades. É a
primeira vez que haverá competição
feminina e, também, Sistema de Revisão
de Vídeo. Integração e evolução de
braços dados com a Elite Cup, em Tomar.
Uma edição que ficará na história e
jamais será esquecida.

www.visit-tomar.com

DESPORTO EM

Tomar, a cidade que tem o desporto na própria natureza.

PUB
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