
 

 

 
www.fpr.pt 

Federação Portuguesa de Rugby 

 

  Boletim Informativo Nº5 – 2022/23, de 30/09/2022 
 

1. Informações 
 

Lusitanos vencem os Iberians e terminam a 1ª volta na frente da 
Western Conference 

 
No passado fim de semana o jogo terminou em Valladolid com a vitória dos 

Lusitanos sobre os Iberians por 22-20, num jogo muito intenso e físico. 

 
 

O jogo começou com uma entrada forte dos Iberians que culminou numa 

vantagem de 3-0 para os espanhóis. A reação dos portugueses foi imediata e 

através dos ensaios de Pedro Lucas (já leva 5 ensaios nesta edição da Super Cup) 

e do Nuno Sousa Guedes levou a que o resultado ao intervalo fosse de 14-6 a 

favor dos Lusitanos. 

 

 

A segunda parte começou como a primeira, com um ensaio dos Iberians logo a 

abrir, ficando assim o jogo com uma diferença pontual de 1 ponto (13-14). Mais 

uma vez os Lusitanos reagiram bem e conseguiram através do ensaio do David 

Wallis e da Penalidade do Nuno Sousa Guedes aumentar a vantagem para 22-13. 

Ao cair do pano os Iberians ainda tentaram assustar a equipa portuguesa, através 

de um ensaio de penalidade, mas que não foi suficiente para tirar a 

invencibilidade da equipa lusa. Após o apito final de um jogo muito físico o 

resultado ficou em 22-20 para os Lusitanos. 

 

 

Com este resultado os Lusitanos para além de conseguirem a liderança isolada 

da Western Conference, conseguem ainda manter um registo 100% vitorioso na 

fase de grupos desta competição. 
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O próximo jogo dos Lusitanos está marcado para dia 15 de Outubro, onde 

a equipa portuguesa vai receber os Iberians para o inicio da 2ª volta da fase de 

grupos. 

 

 

Os Lusitanos fecham a fase de grupos em Outubro 
 

Os Lusitanos voltam em outubro voltam a entrar em campo para mais 3 jogos 

que irá encerrar a fase de grupos do Rugby Europe Super Cup. 

 

 
 

A equipa lusa vais contar com dois jogos em casa e um fora. O jogo fora irá se 

realizar no dia 22 de outubro em Bruxelas frente aos Brussels Devils depois do 

jogo da Seleção Nacional Feminina. O primeiro jogo em casa vai ser no dia 15 de 

outubro frente aos Iberians, já o último que será igualmente o último jogo da 

fase de grupos irá se realizar dia 28 de outubro, que irá ser o último jogo antes 

da partida para o Dubai onde a Seleção Nacional vai disputar o torneio de 

Qualificação para o Rugby World Cup 2023.  
 
 

Portugal defronta a Bélgica no primeiro jogo da época 
 

A Seleção Nacional Feminina começa a nova época em outubro, onde a seleção 

lusa vai disputar o Trophy (segundo escalão das competições da Rugby Europe). 

A seleção portuguesa vai à Bélgica no dia 22 de outubro disputar a 1.ª jornada 

do Trophy. 

 

As portuguesas na época passada tiveram um registo 100% vitorioso nos dois 

jogos disputados frente à Alemanha e frente à Bélgica. Nesse jogo disputado no 

Jamor em dezembro de 2021, Portugal venceu a seleção belga por 10-8. 
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Relembre-se que nesse mesmo dia e no mesmo campo, os Lusitanos 

também entram em campo para jogar a 5ª jornada do Rugby Europe Super 

Cup frente aos Brussels Devils. 

 

 

Seleção Nacional de Sub18 vai disputar o Rugby Europe U18 Championship 
2022 na Geórgia. 

 

 

A seleção Nacional de sub 18 vai disputar no próximo mês de outubro o Rugby 

Europe U18 Championship 2022, em Tiblissi, na Geórgia. 

 

O Championship vai decorrer entre os dias 2 e 9 outubro. A estreia da Seleção 

Lusa está marcada para o dia 2 de outubro, contra a Alemanha. O segundo jogo 

da equipa portuguesa, dependendo se ganhar ou perder, vai ser no dia 5 de 

outubro, contra o vencedor/derrotado do jogo Espanha vs. Roménia. Já o 

último jogo de Portugal vai ser no dia 9 de outubro. 

 
 

Os Lobinhos entram nesta competição como vice-campeões, depois de terem 

perdido na final com a Georgia em 2021. Nesse mesmo ano, Portugal deixou 

pelo caminho nos quartos-de-final os Países Baixo e a Espanha nas meias-finais. 

 

 

 

Em antevisão ao Championship foi perguntado ao capitão Mateus Ferreira sobre 

a experiência da equipa e o impacto que isso poderia ter no campo: 

 

“Vai-se encontrar uma seleção um bocadinho mais madura, porque tivemos um 

trabalho muito contínuo desde a geração que foi no ano passado para a geração 

que vai este ano, o líderes do grupo mantiveram-se repetentes do ano passado 

e por isso com mais experiência e o estilo de jogo está mais aprofundado e mais 

enraizado, por isso acho que podemos ser melhor do que fomos o ano passado 

e mais competentes em campo.” 
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Já o treinador João Uva falou sobre a classificação do ano passado e sobre a 

expectativa de classificação este ano: 

 

“Sim, acho que sim. Fruto do trabalho e de uma academia que já está mais 

estruturada nos Sub18 temos conseguido resultados mais positivos, nos sevens 

também conseguimos uma boa prestação (3º lugar) no ano passado no 

Championship conseguimos chegar à final e este ano temos a felicidade de ter 

bastantes atletas que já jogaram o campeonato anterior e como também já 

fizeram um torneio de sevens europeu e estamos confiantes que vamos tentar 

chegar ou repetir os feitos do ano passado.” 

 

Super Taça CarTrack 
 

A época 2022/2023 começa já na próxima semana com a Super Taça CarTrack. 

 

No dia 5 de outubro, no campo A do Jamor, o rugby nacional vai ter um dia de 

festa em conjunto com a CarTrack, com três jogos de rugby de grande qualidade 

e de alta intensidade. 

 

 
 

No primeiro jogo do dia o campeão do Torneio Nacional e da Taça de Portugal 

de U18 da época passada vai defrontar o finalista vencido da Taça de Portugal de 

U18, a AEIS Agronomia. No segundo jogo do dia, o Sporting CP, que tem 

dominado as competições femininas nos últimos anos, vai jogar contra as vice-

campeãs e finalistas vencidas da Taça de Portugal, a AEES Agrária de Coimbra. 

No último jogo do dia, o CF Belenenses, equipa que ganhou todas as 

competições domésticas de séniores na época passada, vai jogar contra o 

perdedor da edição passada da Taça de Portugal Santander, a AEIS Agronomia. 

 

A entrada é livre. 
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ÉPOCA 2021/2022 
Nome: Ricardo Vaz   
Licença: 18195 

Clube: RC Lousã  
N.º de processo: 34-2021/2022 
Infração: art.º 30 bb8) 
Sanção: 24 semanas 

Início: 02/05/2022  
Termo: 17/10/2022 
Data pagamento de multa: N/A 
Observações: N/A 
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