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Entrevista com Anthony Pringsheim

Após a brilhante vitória do Lisbon Casuals HC no Campeonato Nacional de Hóquei em Campo de Sub 18
Masculinos, a segunda consecutiva, falamos com Anthony Pringsheim, o timoneiro da equipa. Para este,
não foi nenhuma surpresa a performance do Lisbon na Fase Final, se bem que foi difiícil a vitória na
mesma, pois encontraram uma grande equipa pela frente: o Sport.
Contudo, o segredo da vitória esteve no "hóquei de conjunto" que tentaram praticar, e para o futuro,
Anthony quer, essencialmente, que os atletas continuem a ter alegria na prática da modalidade.
Por último, não deixou de salientar o fairplay que reinou na Fase Final, o que só comprova o respeito
mútuo que existe entre as equipas.
Confira agora a entrevista concedida ao Dept. de Comunicação da FPH.

1 � O Lisbon Casuals HC é Bicampeão Nacional de Sub 18 Masculinos. Em três jogos marcaram 20
golos e sofreram apenas três. Estavam à espera de uma performance deste nível, quando pela frente
tinham equipas de muito boa qualidade, também elas, como vocês, com vários jogadores nas
Selecções Nacionais de Sub 18 e Sub 16?
Anthony Pringsheim (AP): Em termos do desempenho da nossa equipa, confesso que não me
surpreendeu o nível da nossa performance. Ao longo desta temporada a nossa concretização na área
adversária tem sido bastante alta. Penso que, sobretudo no culminar de um fim de semana tão
desgastante, é normal as equipas perderem ánimos e, por consequência, sofrerem mais golos.

2 � Qual foi a principal diferença entre vocês e as outras equipas?
AP: Com todo o respeito para as equipas do CAMIR e do Lousada, foi o Sport Club a equipa que mais
problemas nos causou. É um conjunto muito forte, e ao longo do jogo as diferenças entre as duas
equipas eram pequenas. Como foi referido na reportagem (ndr. site da FPH) e não obstante termos
estado sempre em vantagem no marcador, foi só no último quarto do jogo que conseguimos cimentar o
resultado.

3 � Também é certo que possuem alguns valores individuais que desequilibram, emuito�
AP: Para além da �magia� do David Franco, há vários jogadores da nossa equipa com elevados níveis de
jogo: mas prefiro realçar o hóquei de conjunto que tentamos sempre praticar. Penso ser esse o nosso
forte, e tambêm a faceta mais interessante do Hóquei.

4 � Sendo ainda uma equipa com jogadores bastante jovens, alguns Sub 14, o que podemos esperar
desta equipa nos próximos anos?
AP: Espero que os jogadores continuem a evoluir, não só tecnicamente mas em todos os sentidos.
Espero também que a alegria de praticar esse nosso desporto fabuloso continue a estar sempre
presente no jogo deles, mesmo quando o resultado final não lhes é favorável.
É de realçar que a parte do fairplay na competição em Sub 18 tem sido cada vez mais patente, e estes
Nacionais foram um bom exemplo do respeito mútuo que existe entre as equipas.


