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�Canto Curto� com Elisabete Ribeiro

Elisabete Ribeiro é a agente da modalidade com a qual falamos esta quinzena no "Canto Curto".
Portuense de gema, é em Lousada que vive de forma intensa a modalidade, ou não fosse ela a líder do
Juventude Hóquei Clube.

Entrou na modalidade por acaso (de "pára quedas" como diz), mas hoje é o "112" do clube de Lousada.
Ver a família reunida a jogar e a ensinar Hóquei é mesmo o que mais a atrai na modalidade, e o seu
sonho é ser um dia Campeã Nacional em Seniores Masculinos e Femininos.

Conheça então o perfil de Elisabete Ribeiro.

Nome:Maria Elisabete Pinto da Silva Ribeiro

Clube: Juventude Hóquei Clube

Função na modalidade: Presidente, Tesoureira, Delegada,
Juíza de Mesa, enfim, o 112 do clube.

Como se interessou pela modalidade: Não começou pelo
interesse da modalidade, uma vez que, como se costuma
dizer, �caí de pára quedas�. O meu marido sempre jogou
Hóquei e eu quase sempre acompanhava o. Um dia pediram
lhe para eu ser delegada dos Seniores masculinos e ele
perguntou me se eu queria, na altura nem sabia o que isso
era, mas concordei. A partir desse dia, nunca mais parei, fui
vogal da Direcção, logo a seguir Vice Presidente (mas com
funções do Presidente) e Presidente até hoje. Na altura em
que o meu marido só jogava, eu não gostava muito de Hóquei,
achava um desporto perigoso e esquisito. Depois habituei me
a ver e comecei a perceber melhor as regras e comecei a
gostar. Contudo, o que mais gosto de ver são os Sub 12 e os
Sub 14, porque ainda jogam sem manhas e sem palavrões,
sabem acatar a decisão dos árbitros e treinadores. Assim, dá
gosto ver.
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O que mais a atrai na modalidade: Ver a minha família reunida a
jogar e a ensinar Hóquei.

Prefere Campo ou Sala: Como espectadora, gosto mais de Sala,
porque é preciso ter muita técnica e preparação física para fazer
um bom jogo. No Campo qualquer pessoa joga.

Jogador(a) de Hóquei preferido(a): Para ser muito sincera, o
meu jogador preferido é o meu filho Vasco Ribeiro, não por ser
meu filho, mas porque acho que tem muita técnica e adoro vê lo
a jogar. Depois gosto de ver o meu marido (António Ribeiro) a
jogar (apesar de já não ter o rendimento de à alguns anos atrás
porque a idade pesa). Dos atletas da actualidade, o meu jogador
preferido é, sem dúvida, o Leandro Morais. Por vários motivos:
tem uma técnica e preparação física excelente, joga calado e em
equipa.

Melhor momento na carreira Hoquista: Como dirigente, quando
o Juventude foi Campeão Nacional em Infantis e o meu filho
marcou o golo da vitória. No fim, todos me dedicaram a vitória.
Foi um momento de grande emoção.

Maior sonho na carreira Hoquista: Como dirigente, que o Juventude seja Campeão Nacional em
Séniores (Masculino e Feminino).

Superstição ou ritual que tenha no Hóquei: Gosto de ir aos Campeonatos Nacionais de azul.


