
Roller Derby:  

Portugal VS Espanha 

Dia 21 de Novembro, as Lisboa Roller Derby recebem Barcelona para um con-

fronto amigável. O jogo marca não só a estreia da Liga lisboeta num jogo ofi-

cial, mas também estreia da equipa espanhola em território alfacinha. 

 

A partir das 16H, o Pavilhão Desportivo municipal Bairro da Boavista (Rua das Azálias, Monsanto) 

será palco de um duelo de titãs do Roller Derby amador. Antecedido por uma Mixed Scrimmage, ou 

seja, uma pequena demonstração onde as menos experientes podem ter oportunidade de sentir a 

adrenalina de uma verdadeira pista de Roller Derby. O duelo entre Portugal e Espanha dar-se-á por 

volta das 19h.  

Os bilhetes, no valor de 4 euros, podem ser comprados no período antes do jogo. A entrada é livre 

para menores de 12 anos. 



 



Lisbon Grrrls Roller Derby e Troopers unidas por um desporto 

  

O jogo é uma oportunidade de ver as duas equipas de Lisboa unidas numa tentativa de levar o 

desporto mais longe. A criação da Liga de Lisboa deu-se este ano e o primeiro jogo será a prova 

de que a união faz de facto a força.  

 

Lembremos que o ano passado a Equipa Nacional de Roller Derby marcou presença no Mundial de 

Roller Derby, em Dallas e preparam-se para marcar presença nos Torneios Europeus em 2016. 

 

 

 

 

 



Angariação de fundos 
 

O Roller derby é um desporto com pouco reconhecimento no nosso país e, 

como tal, todos os custos associados á pratica do mesmo são suportados pelas 

jogadoras. Desta forma, realizar-se-á um jantar que reverterá 100% para a 

Liga de Lisboa, numa tentativa de ajudar ao suporte das despesas com o jogo 

de dia 21 de Novembro. 

 

Será um jantar na Associação Cultural dos Anjos, onde as jogadoras irão co-

zinhar e ser responsáveis pela organização de uma noite divertida e onde 

poderá informar-se melhor sobre o desporto Roller Derby e até visualizar em 

primeira mão o filme: “Roller Derby ‘Till I die”. 

Aqui terá oportunidade de esclarecer todas as duvidas e curiosidades e tam-

bém conhecer as guerreiras que levam este desporto sobre rodas, mesmo 

com todas as adversidades a ele associadas. 



 

 

 



 

Trailer do Video “Roller Deby ‘till I die” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roller Derby em Portugal 

 

Em Portugal o Roller Derby está representado desde 2011 com a equipa do Porto, que já fez jogos 

internacionais e foi a primeira a organizar um jogo em território Nacional. 

Em 2012 surgem a Wonderland Roller Derby (equipa extinta), que deu origem ás Lisbon Grrrls 

Roller Derby em 2013. 

Desde a sua formação, as Grrrls já conseguiram varias vezes chamar a atenção dos Media para 

esta modalidade, e já organizaram alguns jogos em Lisboa, com a equipa do Porto, equipas espa-

nholas e ate uma equipa inglesa.  

As Troopers Roller Derby surgiram em 2013 e, apos um interregno, fizeram o primeiro jogo oficial 

na Suíça, onde ganharam contra as Leman’wheels Roller Derby Genéve. 

 

 

Com este desenvolvimento no desporto em Portugal existiu a iniciativa de formar uma Equipa Na-

cional de Roller Derby, como objetivo de participar no Mundial de Roller Derby em Dezembro de 

2014. 

Com membros das equipas do Porto e das Lisbon Grrrls Roller Derby, Portugal marcou presença 

pela primeira vez numa competição Mundial de Roller Derby em Dallas, EUA. 


