Município

Taça
1947
A 23 de maio de 1947, Portugal conquistou pela primeira vez o Mundo e a Europa do
Hóquei em Patins, conquistando o título de Campeão do Mundo e de Campeão da
Europa, no Pavilhão dos Desportos (Carlos Lopes), em Lisboa.
Em 2020/2021, a Federação de Patinagem de Portugal evoca essa data, lançando uma
competição que presta homenagem a essa grande conquista.
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Contextualização da prova
Portugal iniciava, em 1947, o percurso de excelência no hóquei em patins. Daquela
seleção faziam parte Cipriano Santos (gr), Emídio Pinto (gr), Correia dos Santos, Jesus
Correia, Álvaro Lopes, Olivério Serpa (capitão), Sidónio Serpa e António Soares. Aos
comandos do treinador José Prazeres, Portugal apresentou-se com “uma maneira nova
de jogar, que se baseava principalmente na velocidade”, como descreveu o próprio José
Prazeres.
Portugal fez um percurso perfeito, tendo vencido os seis jogos, com 27 golos marcados
e apenas 8 sofridos.
Portugal iniciava, assim, o seu percurso como uma das mais influentes, fortes e inovadoras
potências mundiais na modalidade. Conta já com 16 Campeonatos do Mundo e 21
Campeonatos da Europa, além de vários Jogos Mundiais e Taças das Nações.
Numa fase de grandes desafios para o desporto, a Federação de Patinagem de Portugal
lança, em 2020/21, a Taça 1947 que preconiza a continuidade do crescimento, a
inovação, o sucesso e a excelência do hóquei em patins português, iniciados há 73 anos
com aquela seleção campeã do mundo e da europa.
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Uma nova competição no calendário nacional da modalidade
A Taça 1947 terá a participação das oito melhores equipas portuguesas, ao final da
primeira volta. É, por isso, um momento competitivo e de divulgação de excelência do
Melhor Campeonato do Mundo. “É um primeiro momento competitivo de grande nível,
com as oito primeiras equipas do Campeonato Nacional ao final da 1º volta, por isso
mesmo, potencializa e valoriza todos os resultados e a classificação obtida durante esse
período”, sublinha Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal.

9 a 13 de dezembro de 2020
Pavilhão Municipal de Luso

Calendário de jogos
Quartos-final
9 dezembro e 10 dezembro l 12h / 16h30
Meias-finais
12 dezembro l 11h / 15h
Final
13 de dezembro l 15h
Os 7 jogos terão transmissão televisiva n’A Bola Tv e streaming na FPP Tv.
Nota: Horários poderão ser ajustados devido à transmissão
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Mealhada,
casa das seleções
do hóquei em patins

“O Município da Mealhada é, há quase 20 anos, a casa das seleções da Patinagem,
particularmente do Hóquei em Patins.
É, por isso, natural a escolha do Município da Mealhada para a primeira edição desta Taça,
refletindo o papel essencial e determinante que este Município tem no desenvolvimento
e crescimento do Hóquei em Patins português, bem como o contributo determinante
que tem dado para a excelência da modalidade, que esta Taça 1947 preconiza.
O Município da Mealhada reúne as condições ideais para a prática desportiva, com a
disponibilidade de pavilhões, piscinas e outras infraestruturas que reúnem os recursos
materiais necessários à prática desportiva de alto rendimento e à preparação e realização
de competições.
É a casa da Patinagem, e do Hóquei em Patins, há vários anos exatamente porque nos
permite preparar todas as valências desportivas dos nossos atletas de forma concentrada,
através de todos os recursos que tem disponíveis.
Por outro lado, a enorme capacidade profissional de todos os envolvidos na gestão
destas infraestruturas, e a sua inexcedível disponibilidade para que tudo seja perfeito,
coloca num patamar de excelência a Mealhada, no que se refere às condições para a
prática desportiva.”
Luís Sénica
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