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�Canto Curto� com Zita Santos

Zita Santos, atleta do Sport, é a personalidade desta quinzena no Canto Curto. Entrou na modalidade há
15 anos através dum convite da amiga Moky, e tem como sonho disputar uma Divisão A de Campo pela
Selecção Nacional.

O que mais a atrai na modalidade é a técnica usada e o facto de esta ter duas variantes, Campo e Sala,
recaindo a sua preferência pela primeira "pois há mais espaço e liberdade para se jogar".
Conheça então o perfil de Zita Santos.

Nome: Zita Clemente Santos
Data de nascimento e Signo: 23/07/1980, Leão
Profissão: Auxiliar Acção Educativa (ATL)
Clube: Esta época vou jogar pelo Sport Clube do Porto
Função namodalidade: Atleta
Como se interessou pela modalidade: Através de uma amiga e
colega de equipa: a Moky. Perguntou me se queria jogar Hóquei, eu
nem sabia o que era mas embarquei na aventura e até hoje não
larguei. Já la vão 15 anos.
O que mais a atrai na modalidade: A técnica usada e o facto de se
poder fazer e ver coisas fantásticas na modalidade. Além disso, é
também uma modalidade que tem duas variantes, Campo e Sala.
Prefere Campo ou Sala: Gosto muito de ambas mas talvez prefira
Campo pois há mais espaço e liberdade para se jogar.
Jogador(a) de Hóquei preferido(a): Não digo que seja preferido
mas admiro o jogador Taeke Taekema.
Melhor momento na carreira Hoquista: A nível de clube, o meu
primeiro Campeonato Nacional de Campo, pela Selecção, o
Campeonato em La Spezia, Itália, em 2006.
Maior sonho na carreira Hoquista: Disputar uma divisão A de
Campo pela Selecção Nacional.
Superstição ou ritual que tenha no Hóquei: Tenho mas não vou
contar, é pessoal.


