Conseguimos a manutenção na 1ª Divisão Nacional
Escrito por Presidente
Terça, 15 Julho 2008 23:30 - Actualizado em Quarta, 23 Julho 2008 12:32

Foi difícil… angustiante… mas muito gratificante!
Fizemos uma 2ª fase excepcional, pois só perdemos um jogo e por estranho que pareça com o
último classificado e em nossa casa.

Procedemos, na hora certa a algumas alterações técnicas, quando faltavam 3 jornadas para o
final da 1ª fase, pois verificamos que a equipa estava cansada, desunida e com péssimo
ambiente de balneário.
Estas modificações deram os seus frutos e aqui está a principal razão para termos
permanecido pelo 6º ano consecutivo na 1ª divisão.
Passou a imperar a união neste grupo de amadores da modalidade com vontade de vencer e
que gostam e admiram Vale de Cambra, esta união fez a força para vencermos os jogos
suficientes, e consequente pontuação para esta manutenção.
Esta Direcção que lidero também foi bastante unida e trabalhadora. Lutamos contra tudo e
mostramos àqueles que “pretendiam” o nosso fracasso que a união é uma arma muito forte.

Cumprimos na íntegra com todos os pagamentos referidos na Acta da Assembleia Geral de 20
de Julho de 2007.

Com algum esforço e mestria financeira, pagamos sempre a tempo e horas os prémios aos
jogadores e equipa técnica, bem como aos nossos fornecedores e outros.

No que diz respeito ao futuro, ao nível das Camadas Jovens considero ter sido um ano
excepcional, como o Vosso Jornal foi registando. “O ano do apogeu dos Jogadores de Vale de
Cambra”.

Fomos pela primeira vez “Campeões Regionais” no escalão de Iniciados A e C.

Disputamos o Campeonato Nacional Norte e não ficamos longe dos nossos adversários quer a
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nível técnico, quer desportivo.

No próximo ano, de 2009, o Hóquei Académico de Cambra comemora o seu 10º ano de
existência, o qual pretendemos comemorar de forma muito bonita, tão bonita quanto o Nosso
Amigo Vítor Silva faria se cá estivesse.

Por último, posso adiantar que o nosso plantel está completo desde o passado dia 25 de
Junho, e que no início da próxima época desportiva, em Setembro, iremos trazer de regresso à
nossa cidade o Torneio com o seu nome: TORNEIO CIDADE DE VALE DE CAMBRA - Vítor
Silva.

Para terminar, resta-me deixar um BEM HAJA a todos os que nos apoiaram e acreditaram no
Hóquei Académico de Cambra!

Aos que sempre nos acompanharam nos bons e maus momentos, convoco-os desde já para a
próxima época! Aos que se quiserem juntar a nós a porta está aberta para os receber.

Muito Obrigado a todos!

O Presidente,
António Moreira
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