COMUNICADO 20210112
Renovação de Contrato com o Seleccionador Nacional
Vimos por este meio comunicar que no passado dia 15 de Dezembro o Presidente da
Federação e o Seleccionador Nacional reuniram para avaliar a relação deste com a
Federação nos últimos três anos e discutir a sua continuidade no cargo.
Gervásio del Bono chegou a Portugal em 2018 e nos últimos 3 anos tem-se registado uma
subida evidente no nível de jogo dos jogadores portugueses, demonstrado aliás por um
excelente 3º lugar em Femininos (quase 2º) e 5º em Masculinos, fruto de um mau quadro,
no último Mundial, bem como um 2º lugar em Masculinos e Femininos no último Europeu.
No Circuito Mundial, os resultados femininos são de louvar, e as diversas presenças nos
quadros principais em Masculinos não enganam os mais atentos. Os jovens também
tiveram grande evolução e aguarda-se com expectativa que resultados alcançarão no
próximo Mundial.
Garvásio del Bono continuará no cargo de Seleccionador Nacional pelo menos até ao final
de 2021 e acompanhará as selecções a todos os Campeonatos Europeus e Mundiais, bem
como dirigirá todos os estágios de preparação. Terá como funções acrescidas a formação
dos treinadores que trabalham de perto com a Federação, de forma a uniformizar o seu
método de ensino.
No fim da reunião o Presidente disse estar muito contente com o trabalho do
Seleccionador Nacional e disse que “renovámos contrato com o melhor treinador do
mundo”. Já o Seleccionador manifestou a sua satisfação por continuar ao leme das
Selecções Nacionais Portuguesas, onde diz sentir-se em casa, e que há muita juventude
que vai causar surpresas muito brevemente.
O contrato foi renovado apenas por um ano pelas incertezas do COVID, e porque poderá
ser um ano atípico, mas existe um acordo de voltar a reunir no final do ano para avaliar
mais uma renovação.
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