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Entrevista com Luís Sequeira

A Carris volta a ter uma equipa de Seniores Masculinos a competir, depois de um interregno que já
durava há cinco épocas. É neste âmbito que falamos com Luís Sequeira, líder da secção de Hóquei do
clube, para percebermos o que motivou a criação da equipa Sénior e como o plantel da mesma foi
construído.
Além disso tentamos também perceber por onde passa o projecto do clube no que refere à formação e
alargamento da prática da modalidade a todos os escalões e géneros, visto actualmente a Carris não ter,
por exemplo, nenhuma equipa a competir no género feminino. O dirigente diz que �a única maneira de
termos jogadores Seniores é trabalhar na formação� e salienta que �em relação a termos uma equipa
feminina, não descarto a hipótese, mas a curto prazo não é viável�.
Confira agora a entrevista concedida ao Dept. de Comunicação da FPH.

1 � Depois de vários anos de interregno (ndr. desde
2004/2005) a Carris volta a ter uma equipa a competir no
escalão de Seniores Masculinos. É o culminar de um projecto?
Luís Sequeira (LS): Pode se dizer que sim. A maioria destes
jogadores já trabalham juntos há quase seis anos com alguns
resultados positivos, como por exemplo, venceram o ENNA de
Iniciados de Sala 2007/08, no Pav. Carlos Queirós na Outurela
(Oeiras) e na época passada tiveram uma brilhante prestação
na Fase Final do Nacional de Sala de Sub 18.
2 � Como construíram o plantel Sénior da equipa?
LS: Aproveitamos esta equipa de Sub 18 e alguns jogadores da
própria empresa (uns funcionários e outros filhos de
funcionários) que não jogavam há algum tempo, e ainda alguns
mais experientes da antiga equipa de Seniores com experiência
na modalidade. Para além disso, tentamos juntar a este grupo
mais alguns jovens atletas, uns que não estavam a jogar e que
têm alguma qualidade e outros que se quiseram juntar a nós
por acreditarem no nosso projecto. Uma equipa com muita
margem de evolução.
3 � Até onde pode ir esta equipa Sénior da Carris?
LS: Como costumo dizer, até onde nos deixarem ir. São jogadores muito jovens e que têm que ganhar
experiência em jogos nesta categoria. Nós sabemos que é um campeonato muito difícil com
quatro/cinco equipas que normalmente lutam pelos playoffs, com jogadores muito experientes. Para
além disso, é um Campeonato muito longo e desgastante, com muitas viagens quase todos os fins de
semana. Vamos tentar lutar pelo melhor resultado. Ambição não nos falta.
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4 � Nos últimos anos a Carris tem apostado também na
formação, tendo inclusive, na época passada, deixado uma
excelente impressão na Fase Final de Hóquei de Sala de Sub 18.
Além disso, tem ainda alguns atletas que são presença assídua
nas Selecções mais jovens (ndr. casos dos atletas Luís Tavares e
João Penetra). Esta aposta é para manter?
LS: Claro que tem que ser uma aposta para manter. Acho que a
única maneira de termos jogadores Seniores é trabalhar na
formação. Nesta ou noutra modalidade é a única maneira que
conheço para garantir equipas de Seniores.
Também é verdade, temos alguns atletas que já algum tempo
são presenças assíduas nas selecções jovens, casos do João
Penetra, Luis Tavares, Simão Pinheiro, David Franco e ainda
Milton Sousa, Frederico Guerreiro, Aldair Batista, estes últimos
apenas com presenças nos treinos, mas que lá chegarão, se
continuarem a treinar. Acredito que este ano mais se juntarão a
esta lote de seleccionáveis.

5 � No futuro, podemos esperar um alargamento da prática do Hóquei a
todos os escalões e géneros?
LS: O Grupo Desportivo da Carris nunca abandonou o Hóquei. Não teve
equipa de Seniores desde 2004, mas teve sempre os escalões de formação.
Senão, não estaríamos a falar do regresso da Carris ao escalão Sénior. Este
ano além da equipa de Seniores, teremos Sub 18 e estamos a fazer um
esforço para ter Sub 12 e Sub 14. Em relação a termos uma equipa
feminina, não descarto a hipótese, mas a curto prazo não é viável.


