
Portugal faz história
Vitória na Liga Europeia!
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Joana e Mariana
Vice-campeãs da Europa
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Selecção Nacional

Para podermos analisar com mais estávamos no caminho certo, com 

rigor o desempenho da nossa novas projecções dentro da equipa e 

Selecção em 2010, devemos começar do trabalho.

por fazer uma análise da época 

anterior, durante a qual surgiram É do conhecimento comum que 

dificuldades motivadas pela «quando não há resultados, 

indisponibilidade para representar a ninguém acredita no trabalho», mas 

Selecção Nacional manifestada por as alterações na política de trabalho 

alguns jogadores. da Selecção Nacional foram 

realmente acertadas e os nossos 

Tornou-se então imprescindível que jogadores encararam esta época com 

a Selecção procedesse à necessária uma responsabilidade espantosa, 

renovação de alguns sectores da pois pairava a dúvida que 

equipa-base, como foi o caso de um pudéssemos alcançar os resultados 

distribuidor saído das fileiras dos de que precisávamos. 

juniores, sem qualquer experiência a Os jogadores dedicaram-se 

nível de seniores e com pouca totalmente ao trabalho e foi 

experiência a nível internacional e sobretudo a união do grupo que os 

que teve de tomar a seu cargo a levou a atingir os objectivos 

responsabilidade de dinamizar a fundamentais delineados para esta 

selecção, composta por jogadores época, como foi a qualificação directa 

muito experientes, como João José, para a final do Campeonato da 

João Malveiro, André Lopes, Flávio Europa de 2011, vencendo a Holanda 

Cruz, Carlos Teixeira e Valdir no primeiro jogo da época.

Sequeira. Isto marcou o renascer da nossa 

Selecção, pois fez ver aos jogadores 

Para um jovem que se estreia numa que eles podem jogar ao mais alto 

Selecção Nacional, isso torna-se nível e que é possível vencer todos os 

difícil e complexo. Para além disso, o adversários desde que acreditem 

nosso segundo distribuidor, um nisso e que os enfrentem com 

jogador com grande potencial para determinação. 

esta posição, sofreu uma mudança de 

posição [central para distribuidor], Analisando a performance da 

pelo que é muito difícil pensar em Selecção Nacional na época de 2010, 

obter grandes resultados. podemos verificar que é a melhor 

prestação de sempre, pois 

A época passada registou resultados conseguimos a qualificação directa 

discretos porque se disputava a para a final do Europeu 2011 e 

qualificação para o Campeonato do vencemos a Liga Europeia 2010, 

Mundo e a Liga Europeia e tivemos naquele que é o primeiro grande 

de realizar uma readaptação a um título internacional conseguido na 

grupo de novos jogadores e tratar de história do Voleibol português.

consolidá-lo como equipa. 

A época que se iniciou em 2010 era Também é importante destacar que 

um desafio muito grande para todos os resultados foram obtidos com o 

os que estão ligados ao Voleibol mesmo grupo de trabalho da época 

português, Federação, equipa anterior e com alguns jovens que 

técnica e jogadores, porque era assumiram este ano o compromisso 

necessário demonstrar que de integrar esse grupo.

A melhor prestação
de sempre
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Estes souberam cumprir com desistindo dos seus objectivos.

dedicação e sentido de Em termos estatísticos, na época de 

responsabilidade, demonstrando que 2010 disputámos 22 jogos oficiais, 

estão no caminho certo para, num ganhámos 18 e perdemos quatro.

futuro não muito longínquo, Na fase de qualificação para o 

trazerem a esta Selecção a força Campeonato da Europa disputámos 

necessária para conseguir resultados 6 jogos, ganhámos 5 e perdemos 1. 

meritórios como aqueles que foram Vencemos quatro jogos por 3-0 e um 

alcançados esta época e para jogo por 3-2 e perdemos um por 0-3.

poderem aspirar a representar Na Liga Europeia, disputámos 14 

Portugal numa edição dos Jogos jogos, dos quais ganhámos 13, 

Olímpicos. quatro por 3-0, seis por 3-1 e três 

jogos por 3-2. Perdemos somente um 

Temos que mencionar jogadores jogo, por 1-3.

como Tiago Violas, um jogador de 21 Na fase de qualificação para a Liga 

anos e com 2 anos de selecção sénior, (melhor recebedor), João Malveiro Mundial, disputámos dois jogos, que 

João José, João Malveiro, André (melhor blocador) e Valdir Sequeira perdemos por 1-3.

Lopes, Flávio Cruz, Valdir Sequeira, como MVP (jogador mais valioso). No total, jogámos 83 sets, tendo 

Carlos Teixeira e Manuel Silva, que, ganho 57 e perdido 26.

com 37 anos, se entregou sempre de Acreditamos que o maior triunfo 

corpo e alma à tarefa de ajudar a alcançado nesta época, para lá dos Em suma: os resultados obtidos em 

Selecção e os seus companheiros de resultados desportivos, foi o facto de 2010 foram excelentes para a 

equipa.  os jogadores recuperarem a sua Selecção Nacional e, no geral, para o 

Devemos destacar ainda aqueles que confiança e tomarem consciência de trabalho desenvolvido pela 

foram premiados individualmente na que podem jogar bem e triunfar Federação Portuguesa de Voleibol e 

Liga Europeia como João José desde que se disponham a fazê-lo e todos os elementos da equipa 

(melhor atacante), André Lopes lutem sempre unidos, nunca técnica e jogadores.

Analisando a 

performance da 

Selecção Nacional 

na época de 2010, 

podemos verificar 

que é a melhor 

prestação de 

sempre (...)

Selecção Nacional
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