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Boletim Informativo Nº 29 – 2020/21, de 19/03/2021 
 
1. Informações 

Portugal 27 – 28 Roménia 
 

2ª Jornada do Rugby Europe Championship 2021 
 

Portugal defrontou a Roménia no passado sábado, dia 13 de Março de 2021, no Centro de 
Alto Rendimento do Complexo Desportivo do Jamor. O jogo foi transmitido em direto na RTP2 
e terminou com uma vitória dos romenos por 28-27.  
 
Do lado português, o grande destaque vai para os ensaios de Dany Antunes, Jerónimo Portela 
e Raffaele Storti, e para as duas penalidades e três transformações convertidas por Samuel 
Marques. 
 
Patrice Lagisquet apostou nos seguintes jogadores: 1. Francisco Fernandes (18. Geoffrey 
Moise), 2.Mike Tadjer (17. Duarte Diniz), 3. Anthony Alves (16. David Costa); 4. Rafael Simões 
(19. Eric dos Santos); 5. José Rebelo de Andrade; 6. João Granate, 7. José Madeira, 8. Manuel 
Picão; 9. Samuel Marques, 3T, 2P, 10. Jerónimo Portela (E); 11. Rodrigo Marta, 12. Tomás 
Appleton, 13. José Lima, 14. Raffaele Storti (E), 15. Danny Antunes (E) (23. Nuno Sousa 
Guedes). 
 
Os Lobos vão agora defrontar a Espanha no próximo sábado, dia 27 de Março, no CAR Jamor, 
sendo que o jogo será novamente transmitido em direto na RTP2. 
 
 

 
Convocatória – Seleção Nacional XV 

 
Patrice Lagisquet chama 33 jogadores 

 
Foram convocados 33 jogadores para os treinos de preparação da Seleção Nacional de XV que 
irão decorrer entre os dias 22 e 25 de Março  de 2021, no Centro de Alto Rendimento do 
Complexo Desportivo do Jamor. 
 
A lista de convocados pode ser consultada AQUI 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.fpr.pt/galeria/seleccoes_nacionais_convocatorias/seleccoes_nacionais_convocatorias_6054723bf156c_convocatoria-n-22-selecao-nacional-xv.pdf
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Plano de Formação 2021 
 

Departamento de Desenvolvimento e Formação 

 

Vem a Federação Portuguesa de Rugby divulgar o plano de formação anual de agentes 

desportivos para o ano 2021. 

 

Face ao panorama pandémico atual é nossa intenção apresentar um plano de formação on-

line que corresponda às necessidades de formação de todos os agentes desportivos. 

 

Á semelhança dos anos anteriores é nosso objetivo garantir que seja possível realizar 

formação inicial e contínua de Norte a Sul do país, destinada não só a Treinadores, mas 

também, Árbitros, Diretores de Equipa, Staff médico e ainda Direção e gestão de Clube. 

 

Queremos conciliar com os estágios das diferentes seleções nacionais, formações presenciais 

de maneira a potenciar o contexto de aprendizagem e partilha de conhecimentos. 

 

Ao longo do ano a área da formação poderá integrar novos cursos, workshops, congressos ou 

outros momentos formativos cujo conteúdo seja relevante para a formação dos agentes 

desportivos do rugby português. 

 

Departamento de Desenvolvimento e Formação 

 

Pode consultar o anexo do Plano de Formação - AQUI  
 

 

World Rugby – Rugby Feminino 
  

Modelo de desenvolvimento mundial 
 

A World Rugby anunciou modelo de desenvolvimento do Rugby Feminino XV para potenciar 

o seu crescimento a nível global.  

Cria, assim três niveis de torneios anuais – WXV1, WXV2, WXV3 - entre Campeonatos do 

Mundo e com inicio em 2023. 

A Europa estará representada com 3 equipas no WXV1, 2 no WXV2 e 2 no WXV3. 

Reconhecendo que os programas do Alto Rendimento a nível global estão em distintos níveis 

e etapas, a World Rugby propõe–se apoiar financeiramente as Federações para o 

desenvolvimento do Rugby Feminino XV. 

 

Mais desenvolvimento da noticia AQUI 

https://www.fpr.pt/galeria/documentacao/documentacao_604e1a714ba01_plano-formacao-2021.pdf
https://www.world.rugby/news/624265/world-rugby-launches-new-global-competition-and-aligned-calendar-to-supercharge-the-womens-15s-game
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Comunicado  
 

A Direção da Federação Portuguesa de Rugby 
 

Considerando que: 

1.       A situação de pandemia tem afetado de modo transversal todas as competições da 

FPR e as Equipas que as disputam; 

2.       Em consequência, são várias as Equipas e os Clubes que têm manifestado a sua 

preocupação junto da FPR, temendo pela composição e suficiência dos seus plantéis, 

nomeadamente quanto ao número mínimo de jogadores estabelecido para 

determinadas posições; 

3.       Está, por outro lado, já a ocorrer a primeira fase de desconfinamento da sociedade 

portuguesa, sendo previsível para breve a retoma na atividade e na competição 

desportivas em geral; 

4.       Os prazos fechados e relativos aos períodos de inscrição de Jogadores pelas Equipas 

que disputam as competições, nomeadamente o de Inverno no CNDH - que decorreu 

entre 01 de Janeiro e 5 de Fevereiro - mostrou-se claramente insuficiente, mesmo com 

pontual prorrogação, para suprir as necessidades dos Clubes e Equipas, até pelas 

evidentes dificuldades em cativar e contratar ou mesmo manter jogadores. 

5.       Por outro lado, muitas competições internas organizadas por outras Federações 

(nomeadamente em França) foram, também, ou suspensas ou já dadas por 

terminadas, com evidentes reflexos nos Jogadores que integram as Seleções 

Nacionais, que assim estão sem competir ao nível de Clubes, o que prejudica 

manifestamente a sua forma e as condições em que chegam às Seleções. 

6.       Assim, entende-se que para defesa do Rugby e das equipas e Clubes que disputam 

as várias competições, é essencial aprovar-se, a título excecional e atento o 

estabelecido no Decreto-Lei n.º 18-A/2020, de 23 de Janeiro, e na legislação 

subsequente, um período excecional de inscrição de Jogadores, até ao dia 31 de 

Março de 2021, incluindo transferências nacionais e internacionais. 
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7.       No entanto, também se entende que este período excecional de inscrição e 

transferência de jogadores apenas deverá abranger jogadores de nacionalidade 

portuguesa, comunitária ou equiparada, por forma a garantir retorno desportivo e 

competitivo às Seleções Nacionais. 

É aprovado um período excecional de inscrições e transferências de Jogadores nas várias 

competições organizadas pela FPR, período esse a decorrer entre os dias 19 e 31 de Março 

de 2021, sendo-lhe aplicável, com as necessárias adaptações, todo o demais previsto nos 

Regulamentos aplicáveis. Este período excecional de inscrições e transferências de Jogadores 

está limitado, apenas e exclusivamente, a Jogadores de nacionalidade portuguesa, 

comunitária ou equiparada. 

A Direção 

 
2. Resultados dos jogos de 13 de Março 
 
 

GRUPO/FASE JOGO RESULTADO 

GRUPO 
DESPROMOÇÃO - 

2ª Jornada 

Académica – RC Montemor 31 - 24 

GDS Cascais – CR Arcos de Valdevez 83 - 10 

 
 

3. Marcações de jogos para os dias 20/21 de Março 
 

GRUPO/FASE JOGO DATA HORA CAMPO 

 

 

GRUPO 

DESPROMOÇÃO - 3ª 

Jornada 

RC Montemor – CR 

São Miguel 
20/03/2021 15h00 PD Montemor 

CR Arcos de Valdevez 

– Académica 
20/03/2021 15h30 EM Rugby Arcos de Valdevez 

 
SL Benfica – GDS 

Cascais 
20/03/2021 14h00 Campo da Guia 
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GRUPO/FASE JOGO FASE DATA HORA CAMPO 

 

 

CN DIVISÃO DE 

HONRA FEMININA  

Sporting CP – Sport 

CP 

MEIAS 

FINAIS 
20/03/2021 15h00 

Tapada da Ajuda – 

Campo A 

AEESA Coimbra – SL 

Benfica 

MEIAS 

FINAIS 20/03/2021 15h00 

 

ESA Coimbra 

 
Belas/CR São Miguel 

– RC Tondela 

5º a 7º 

LUGARES 21/03/2021 12h00 

 

PD São João de Brito 

 
 

3. Conselho de Disciplina 
 
AÇÃO DISCIPLINAR 
 

ÉPOCA 2017/2018 
Nome: Escolinha Rugby Lifeshaker 
Licença: N/A 
Clube: Escolinha Rugby Lifeshaker 
N.º de processo: s/nº/2017 
Infracção: RD art.º 33º nº. 1 f)  
Sanção: Multa de 500,00 € 
Início: 6-05-2018 
Termo: N/A 
Data pagamento de multa: Não pago 
Observações: CN Sevens Feminino - Lifeshaker vs CR Évora 

ÉPOCA 2020/2021 
Nome: Vasco Casimiro 
Licença: 45317 
Clube: CR Técnico 
N.º de processo: 6 -2020/2021 
Infracção: 31º d) 
Sanção: Suspensão preventiva (10 semanas) 
Início: 21/01/2021 
Termo: 05/04/2021 
Data pagamento de multa: N/A 
Observações: N/A 
  


