Federação Portuguesa de Rugby

Boletim Informativo Nº 31 – 2020/21, de 31/03/2021
1. Informações
Portugal vence Espanha por 43 - 28
3ª Jornada do Rugby Europe Championship 2021
Embora tendo começado da pior maneira — ensaio espanhol aos 4 minutos de jogo, cartão
amarelo aos 7 minutos, novo cartão amarelo aos 15 minutos e novo ensaio espanhol a fazer
14-0 aos 16 minutos — a reacção dos Lobos, com uma segunda parte de grande categoria a
impôr o modelo já adivinhável no segundo quarto da primeira parte, foi notável, marcando 4
ensaios que se juntaram aos 2 da primeira num total de 6 ensaios.
Já na primeira parte — que terminou com o resultado favorável aos Leones por 21-14 — os
Lobos tinham mostrado que sempre que encontravam o equilíbrio enquadrado no
movimento entre avançados e três-quartos, a defesa espanhola ruía. E na segunda-parte
esses momentos de coesão táctica foram uma quase constante — mesmo se o facto dos
espanhóis terem ficado reduzidos a 13 jogadores entre os 50/56 minutos e 61/71 e a 14
durante 14 minutos, ajudou ao aumento de confiança português — com os Lobos a dizerem
que mereciam ter os adeptos na bancada para sentirem a sua vibração que, por certo, estava
a acontecer em casa de cada um.
A entrada no XV inicial de Nuno Sousa Guedes que transborda confiança e sentido criativo,
correspondeu a um claro aumento da verticalidade e da capacidade de penetração do ataque
português, mostrando-se como o principal quebra-linhas da equipa portuguesa — e viu-se
isso mesmo na construção das jogadas de ataque e de dois ensaios portugueses. Rafael
Simões que possibilitou saídas de terceira-linha, variando assim o jogo e que marcou um
ensaio, foi uma boa surpresa na sua primeira experiência a No8 a este nível. Com 18 pontos
marcados, o formação Samuel Marques, deu, apesar da suspensão de um amarelo que
obrigou José Lima a ocupar o seu lugar, um enorme contributo para o avolumar do resultado.
Com a arbitragem do francês Ludovic Cayre, equipa de Portugal alinhou e marcou:
15. Nuno Sousa Guedes; 14. Rafaelle Storti, E,53’, 13. José Lima (Danny Antunes, 68’), 12.
Tomás Appleton, cap., 11. Rodrigo Marta, E,46’; 10. Jerónimo Portela, E,39’(Jorge Abecasis,
79’), 9. Samuel Marques E,66’, 5T, 1P - amarelo, 8', (Théo Entraygues,74’); 8. Rafael Simões,
E,29’, (Francisco Sousa, 57’), 7. Manuel Picão, 6. João Granate (Duarte Torgal, 19' - Loic
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Bournonville, 71’) ; 5. Eric dos Santos, 4. José Madeira - amarelo, 17’; 3. Anthony Alves (Diogo
Hasse Ferreira, 68’), 2. Mike Tadjer, 1. Geoffrey Moise (Francisco Fernandes, 45’, E,78’).
Com este bom resultado, Portugal ocupa agora o 3º lugar, com 5 pontos, da tabela da Rugby
Europe Championship e, ao recuperar as 3 posições anteriormente perdidas voltou, com a
conquista de 1,22 pontos que a vitória proporcionou, ao 21o lugar do Ranking da World
Rugby. Com a derrota sofrida a Espanha desceu ao 5o lugar da tabela REC com 2 pontos.
O próximo jogo de Portugal será fora, em Julho, e contra o vencedor do jogo Bélgica-Holanda.

Sporting campeão nas penalidades de desempate
Final da Divisão de Honra Feminina 2020/2021
O Sporting CP, ao vencer a final com prolongamento e pontapés de desempate por 11-8, é,
pela 5ª vez — embora nas diferentes variantes que constituiram os campeonatos nacionais
ao longo dos anos de existência do Rugby Feminino em Portugal — Campeão Feminino de
Portugal.
Foi uma final muito equilibrada e com alguns momentos de interessante emoção táctica mas
que mostrou as dificuldades técnicas que a falta de jogos, resultante da pandemia da COVID19, provocou.
Em cima da hora, o SL Benfica vencia por 8-5 parecendo vir a ser o novo campeão quando, na
bola-de-jogo, a frieza da capitã leonina, Isabel Ozório, conseguiu dar seguimento a um
pontapé-de-ressalto e empatar assim, 8-8, o jogo obrigando ao prolongamento que, nada
resolvendo, levou aos pontapés de desempate em que Isabel Ozório foi a única a conseguir
marcar uma das penalidades. O jogo teve dois ensaios, do lado do Sporting por Inês Marques
e do lado do Benfica por Matilde Goes. Pelo Benfica marcou ainda, a formação e capitã Beatriz
Oliveira.
Como curiosidade do jogo assinale-se a presença em campo de Sofia Nobre — que, com 50
anos de idade continua em actividade como jogadora — e que teve, como companheira de
equipa, a sua filha Matilde Goes. Bonito!
Parabéns às sportinguistas campeãs e às benfiquistas finalistas que mostraram um excelente
comportamento desportivo quer durante o jogo, quer no final, ao festejarem a sua entrega
competitiva.

www.fpr.pt
geral@fpr.pt | www.fpr.pt

Federação Portuguesa de Rugby

Paulo Duarte no Dubai Sevens
Torneio de preparação para Tóquio 2020
À semelhança do torneio internacional Madrid Sevens, realizado na capital espanhola em
Fevereiro, a World Rugby nomeou o árbitro Paulo Duarte para outro torneio de preparação
com vista aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 a realizar no Dubai, nos dois primeiros fins de
semana de Abril.
Desta forma o árbitro português continua o seu percurso ao mais alto nível na variante de
Sevens, onde já conta com 96 jogos no Circuito Mundial.

Retoma do Rugby de Formação
Orientações da DGS e Rugby Covid Free
No dia 31 de Março foi publicado pela Direção Geral da Saúde a actualização da orientação
036/2020 que passa a contemplar as seguintes alterações:
- são removidas as limitações à prática desportiva dos escalões de formação;
- passa a ser permitida a adaptação do treino das diferentes modalidades, com destaque para
o ponto 18 da referida Orientação que refere:
“18. Equiparam-se a modalidades de médio risco todos os contextos de treino e competição
que não permitam, nomeadamente, o distanciamento entre praticantes, ainda que não
impliquem contacto face-a-face, conforme previsto no anexo 2 desta Orientação.”
São ainda alteradas as exigências de testagem para os escalões de formação que agora
retomam a prática desportiva, devendo ser realizado um teste laboratorial (TrAg ou PCR) com
pelo menos 72h antes desse regresso.
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Assim, passam a estar em vigor apenas as limitações impostas pelo plano de desconfinamento
apresentado
pelo
governo,
pelo
que
é
nosso
entendimento
que:

•

a partir de 19 de abril de 2021 será possível a realização de treino adaptado de
rugby (rugby “covid free”) para todos os níveis de competição e escalões etários;

•

a partir de 3 de maio de 2021 será possível a realização de treino e competição de
rugby, sem limitações com exceção do protocolo de testagem definido na
orientação 036/2020 em todas os níveis de competição e escalões etários;

•

a Federação Portuguesa de Rugby irá atualizar o seu modelo de manual de Boas
Práticas e Protocolo de Competição para acomodar as alterações ontem
implementadas na Orientação 036/2020.

Para consulta integral dos documentos :
•

Comunicado do Médico Doutor António Cruz Ferreira -AQUI

•

Rugby Covid Free - AQUI

•

Orientação DGS, 31/3/2021 - AQUI
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Sporting vence Supertaça Feminina 2020
Vitória sobre o Benfica por 18-5
O Sporting Clube de Portugal venceu a Supertaça Feminina 2020, num jogo disputado no
Complexo Desportivo do Jamor, que foi transmitido em direto na Rugby TV.
A equipa treinada por Pedro Leal levou a melhor sobre o Benfica, vencendo o eterno rival por
18-5.
Na data inicialmente prevista da Supertaça Feminina 2020, não foi possível a sua realização
por motivos relacionados com a pandemia da COVID-19.

2. Resultados dos jogos de 28 de Março
JOGO

FASE

RESULTADO

Sporting CP – SL Benfica

FINAL

11 - 8

AEESA Coimbra – Sport CP

3º/4º Lugar

17 - 20

RC Tondela – MRC Bairrada

5º/7º Lugar

35 - 19

GRUPO/FASE

CN DIVISÃO DE
HONRA FEMININA

3. Marcações de jogos para 2/3 de Abril

COMPETIÇÃO

JOGO

AEIS Técnico –
CDUL

FASE

DATA

HORA

CAMPO

4ª Jornada 02/04/2021 19h45 Campo das Olaias

CN DIVISÃO DE
HONRA – GRUPO

CF Belenenses –

DO TÍTULO

CDUP
AEIS Agronomia –
GD Direito
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4ª Jornada 03/04/2021 14h00 Belém Rugby Park

16h00
4ª Jornada 03/04/2021

Tapada da Ajuda,
Campo A
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COMPETIÇÃO
CN DIVISÃO DE
HONRA – GRUPO
DESPROMOÇÃO

JOGO

RC Montemor – SL
Benfica

COMPETIÇÃO

JOGO

CN DIVISÃO DE

RC Bairrada – CR

HONRA – XV

São Miguel / Belas

FEMININO

RC
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FASE

DATA

HORA

4ª Jornada 02/04/2021 15h00

FASE

5º/7º
Lugar

CAMPO

PD Montemor

HORA

CAMPO

02/04/2021 13h00

CR Moita

DATA
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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
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