
Sou Hoquista! 

Nasci para o Hóquei em Patins a ouvir os relatos pela voz 

de Artur Agostinho, desenhava cada gesto, cada acção, 

cada movimento, executado pela elegância e beleza de 

António Livramento, golo, golo, golo de Portugal, era o 

momento sublime, a elevação, a comunhão de milhares de 

portugueses, que ainda hoje transportam este imaginário! 

 

Hoje, represento aqui não só Livramento, represento 

Rogério Futsher, considerado o pioneiro do Hóquei em 

Patins em Portugal (autor da tradução das primeiras regras 

de jogo). 

 

Represento José Prazeres, o 1º capitão da Selecção , assim 

como Vitor Lemos o 1º Seleccionador – 1930. 

 

Represento os heróis de 1947, primeiro título de Portugal - 

Emído Pinto, Cipriano Santos, Olivério Serpa, Sidónio 

Serpa, António Soares, Jesus Correia, Correia dos Santos, 

Álvaro Simões e o Seleccionador José Prazeres. 

 

Represento Fernando Adrião, e tantos outros atletas de 

eleição, que transportaram na ponta do seu aleú, o nome 

de Portugal. 

 



Represento as novas descobertas, as frustrações, a 

negação, as histórias infindáveis que se contam do Hóquei 

em Patins.  

 

Represento as mulheres hoquistas, mas também 

represento, a alegria das crianças hoquistas. 

 

Represento os que  treinam afincadamente, os que vencem 

e os que perdem mas nunca se deixam derrotar . 

 

Represento o médico, o enfermeiro, o actor, o pintor, o 

pescador, o pedreiro, o vendedor, represento todos os 

outros das mais variadas profissões e credos, no fundo 

represento o AMOR a esta Modalidade!  

 

Represento todos aqueles anónimos, que do Hóquei em 

Patins fazem a sua Paixão! 

 

Todas as  formas culturais estão sujeitas às vicissitudes do 

tempo, o Hóquei em Patins não foge à regra, mas continua 

a manter um traço de continuidade e ao mesmo tempo um 

desafio de futuro, mantemos a arte de bem jogar e a paixão 

de um povo por este seu jogo. 

Termino, possivelmente com aquilo que interessa dizer 

nesta audição: 

 



O Hóquei em Patins, tem uma das mais bonitas histórias 

desportivas do nosso país e é parte integrante da cultura 

portuguesa e justifica o seu dia! 

Obrigado 

 


