Pedro Moreira: O reguila das motas sonha com título de campeão
Domingo, 05 Setembro 2010 14:11

Tem cara de miúdo, é o jogador mais jovem desta Selecção Nacional de hóquei em patins,
mas já possui um currículo que pode ser invejado por muita gente: Pedro Moreira, de 25 anos,
ostenta, entre outras distinções, sete dos nove títulos de consecutivos do FC Porto no
campeonato nacional, foi campeão do mundo de Sub-21, da Europa, em juniores e,
igualmente, de juvenis, na Alemanha, onde agora procura conquistar o primeiro lugar.

A paixão pelo hóquei em patins é notória, mas não foi o primeiro amor de Pedro Moreira: «É
uma história engraçada: praticava motocross, mas a minha mãe não gostava muito
porque considerava que era perigoso. Outra paixão era o futebol, mas, um dia, tinha eu 8
ou nove anos, levou-me aos Carvalhos, mas nem sequer sabia andar de patins.
Comecei a gostar e continuei lá até entrar nos iniciados do FC Porto»,
recorda Pedro Moreira.

Frente à Itália, no jogo agendado para esta segunda-feira, Pedro Moreira começará a disputar
o segundo Europeu como sénior : «Já sentimos o calor dos jogos e do Campeonato da
Europa. Temos um grupo forte, com as entradas de André Azevedo e Sebastian Silva. O
André dá a Portugal uma estrutura defensiva importante e já podia ter chegado antes à
Selecção, mas, como ele diz, estava ‘tapado’ por outros jogadores. Somos unidos,
trabalhadores e também sabemos brincar. Estamos conscientes que nos clubes se
trabalha de maneira diferente e, na Selecção, nem sempre fazemos tudo aquilo que é
pedido em pouco tempo, mas continuamos a trabalhar e há condições para lutarmos
pelo título».

O hoquista reconhece que há alguma injustiça, porque o primeiro lugar é o único resultado
valorizado em Mundiais ou em Europeus: «Isso acontece, num país que tem tradição
vencedora, mas pode ser que desta vez consigamos ganhar, porque não há nada de
melhor do que as vitórias».

Pedro Moreira tem características defensivas, mas a polivalência é o que o seduz mais: «Proc
uro ser um jogador completo, que possa defender, sair a jogar e marcar golos. Muitas
vezes, só se valoriza quem concretiza golos, mesmo que durante o jogo não tenha feito
mais nada. Gosto de ver o Reinaldo Ventura a jogar, Pedro Gil e para qualquer atleta é
bom actuar com eles. O Panadero é esse tal jogador completo que eu também admiro».
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Desfile no início do Europeu

Os dez convocados de Portugal participam hoje, em Wuppertal, na cerimónia de abertura do
Campeonato da Europa. Igualmente, no plano de trabalhos, está prevista a observação do
Alemanha-Inglaterra, jogo inaugural da prova integrado no grupo da Selecção Nacional.

Liga Europeia no horizonte

A conquista da Liga Europeia, em representação do FC Porto, é outro grande objectivo de
Pedro Moreira: «Na época passada, houve um sabor agridoce, porque não perdemos
nenhum jogo, mas, apesar disso, falhámos a conquista do nosso objectivo».
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