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�Canto Curto� comMiguel Carmo

Miguel Carmo, jogador e treinador do Lamas, é a personalidade desta quinzena no Canto Curto.
Começou a praticar a modalidade aos 14 anos, e o que mais lhe agrada na mesma é o facto do jogo ser
rápido e de grande exigência física e táctica. Tem nos colegas de equipa Sérgio França e Beauregard
Goezinnen dois dos seus jogadores preferidos, e diz que um sonho que alimenta é a participação na
Euroliga de clubes.

Quanto a superstições, revela nos que usa o mesmo par de caneleiras desde que começou a jogar
Hóquei.

Conheça então o perfil de Miguel Carmo.

Nome: Luís Miguel Lopes do Carmo
Data de nascimento e Signo: 30/12/1979, Capricórnio
Profissão: Assistente Técnico na área da Educação
Clube: Clube de Futebol União de Lamas
Função namodalidade: Jogador e treinador

Como se interessou pela modalidade: O interesse na modalidade
surgiu quando o meu pai era dirigente. Desde então, com 14 anos,
como juvenil, comecei a praticar Hóquei.
O que mais a atrai na modalidade: O facto de ser um jogo bastante
rápido e de grande exigência física, táctica e de inteligência.
Prefere Campo ou Sala: Campo, embora até aos 18 anos preferisse
Sala devido à falta de pisos sintéticos de �água�.
ogador(a) de Hóquei preferido(a): Teun de Nooijer e Santi Freixa a
nível internacional, e Sérgio França e Beauregard Goezinnen do C.F.U.
Lamas, a nível nacional.
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Melhor momento na carreira Hoquista: A nível de clubes, o meu
primeiro campeonato da 1ª Divisão Nacional em 2004/2005 e o
recente título europeu em Maio de 2010, em Lousada, no
EuroHockey Club Challenge II. Pela Selecção Nacional, em Hóquei
em Campo, o Europeu de Sub 21 Divisão C, realizado em Lamas,
em 2000, com a conquista do 1º lugar e a respectiva ascensão à
Divisão B. Em Hóquei de Sala, o Europeu de Sub 21 Divisão B,
realizado em Copenhaga, em 2000, com a conquista do 1º lugar e
respectiva ascensão à Divisão A.
Maior sonho na carreira Hoquista: Participar nuns Jogos
Olímpicos e na Euroliga de Clubes.
Superstição ou ritual que tenha no Hóquei: Utilizar o mesmo par
de caneleiras desde que comecei a prática da modalidade.


