
Caras deputadas, caros deputadas, 
 
Muito obrigado por nos receberem. 
 
Na sustentação desta petição não é difícil apontar ao Hóquei em Patins 15 títulos 
Mundiais - e ali o agora dr. Ricardo Figueira esteve no último - ou 21 europeus da 
selecção principal, 4 do Mundo e 19 da Europa de Sub-20, 14 europeus de sub-17 ou 3 
campeonatos da Europa de seniores femininos. Só para falar de conquistas a nível de 
Selecção... 
É verdade que as conquistas no Hóquei em Patins são, com excepções, um pouco um 
feudo entre Portugal e Espanha... Chamemos-lhe uma disputa à moda de Tordesilhas. 
Se calhar, há 500 anos descobrir o Mundo não estava ao alcance de todos, como no 
ultimo século não está jogar Hóquei em Patins com arte. 
Mas entendemos que a pretensão de um Dia Nacional tem de ir muito para além dos 
números de conquistas e tem de passar por uma questão de identidade. 
O Hóquei em Patins tem uma história secular em Portugal. No pós-segunda grande 
guerra, Portugal conquistou o seu primeiro Mundial numa modalidade colectiva e 
conquistou definitivamente o coração dos portugueses.  
Toca a todos. Todos ouviram falar dos pavilhões cheios, de heróis maiores que os do 
futebol, dos relatos na rádio que, para lá daqueles pavilhões cheios, enchiam cafés. Eu 
ouvi do meu pai, que não ligava nada a desporto. Mas o Hóquei em Patins em Portugal 
vai para lá do desporto e todos têm uma história... 
Um dia destes, o meu filho caiu no Colombo e precisou de assistência. Contou à 
segurança que o acompanhou que era guarda-redes de hóquei em patins e ela contou-
lhe que era de Valongo e falou-lhe com entusiasmo de jogadores que conhecia de lá. 
Jogadores que, confesso, eu nunca tinha ouvido falar... No meu trabalho, tenho um 
colega que entrou há pouco tempo e não sabia sequer quantos jogadores entravam em 
pista, mas tem um tio que alegadamente tem a bola do jogo em que o Sporting se sagrou 
campeão europeu em 1977 e, certamente contagiado pelo relato do tal tio, fala do 
ambiente vivido como se tivesse estado lá, muitos anos antes de ter nascido...  
E é dificil encontrar explicação para esta relação entre Portugal e o Hóquei em Patins. O 
Hóquei em Patins é, para lá dos desportos motorizados, provavelmente o mais caro para 
se colocar uma criança a jogar. Há patins que vão passando de pé para pé, com as rodas 
já gastas, passa-se um stick, com fita se tiver a lascas, passam-se umas joelheiras, com 
fita se estiverem rotas, passam-se umas luvas, com fita se tiverem cortadas. Mas, mais 
cedo ou mais tarde, há a vaidade de uma bota com o nome, de uma luva bordada. Sobra 
para os pais... 
No hóquei, vão 10 jogadores a jogo e são 10 que os planteis têm. Às vezes, menos. É um 
jogo de choque, de contacto, sobre rodas, com um stick e uma bola que sai como um 
projéctil. E é raro não estarem sempre os mesmos 10 prontos para jogar. É uma questão 
de garra, de vontade. Talvez seja isso que apaixona... talvez seja isso que dá saudades 
do som das travagens, das bolas a embaterem nos ferros das balizas, do bruá dos 
pavilhões... 
O Ricardo Figueira ganhou tudo no Porto, sagrou-se campeão do Mundo em 2003, tirou 
medicina e “saiu” para fazer a especialidade. No entanto, regressou, ganhou um titulo 
europeu pelo Sporting e agora, mesmo abandonando a prática desportiva, continua 
junto das pistas, a exercer medicina… 



Com o professor Luís Sénica e o João Rodrigues, Portugal é campeão da Europa e vice-
campeão do Mundo de Seniores. É ainda vice-campeão da Europa de Seniores 
Femininos, Campeão do Mundo e da Europa de Sub-20 e Campeão da Europa de Sub-
17. 
Fim-de-semana após fim-de-semana, a paixão dos adeptos vê-se na Luz, no Dragão 
Caixa, ou no João Rocha, com assistências que desafiam qualquer outra modalidade. 
Mas onde realmente se vê distinção é nas enchentes de Turquel, de Valongo, de 
Barcelos, ou, mesmo na segunda divisão, de São João da Madeira ou Riba d'Ave. O nosso 
campeonato é reconhecido como o melhor do Mundo pelos seus intérpretes e todos 
querem cá jogar ou treinar porque querem viver o ambiente naqueles pavilhões... 
 
 
Há um par de anos, estava a acompanhar um jogo na TV com um treinador de Espanha... 
A Catedral, o Municipal de Barcelos, estava cheia e os fumos das tochas atrasaram o 
início do jogo. Senti-me obrigado a justificar, que os adeptos levam coisas do futebol 
para dentro do pavilhão, e esse treinador, catalão, de onde há mais títulos de clubes nas 
competições europeias, disse-me "não faz mal... aqui, em Espanha, isso não acontece... 
os pavilhões estão vazios". 
Tudo o que eu possa dizer é pouco para descrever o ambiente de muitos pavilhões. É 
preciso lá estar. Sentir os arrepios como quando se ouviu o hino na final do Europeu de 
Sub-20 em Valongo ou no Europeu de Seniores em Oliveira de Azeméis. São esses 
ambientes que melhor traduzem a paixão nacional pelo Hóquei em Patins. Quem me 
dera que pudéssemos ter esta reunião num desses ambientes... 
 


