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  Boletim Informativo Nº4 – 2022/23, de 23/09/2022 
 

1. Informações 
 

 

Lusitanos na frente da Western Conference  
 

A equipa dos Lusitanos recebeu no passado sábado, dia 17 de Setembro às 17h a equipa 

dos Brussels Devil’s no CAR Jamor,tendo vencido a 2ª jornada do Rugby Europe Super 

Cup 2022/2023. 

 

Num jogo de apenas um sentido, a equipa portuguesa conseguiu a sua vitória mais larga 

nesta competição ao vencer a equipa belga dos Brussels Devils por 95-0. 

 

Desde cedo que os Lusitanos começaram a colocar pontos no marcador que culminou 

no final da primeira parte com um resultado de 45-0. A segunda parte não diferiu e a 

equipa portuguesa continuou sempre a marcar acabando com um resultado de 95-0. 

 

Com esta vitória esmagadora os Lusitanos garantiram o 1º lugar do grupo em igualdade 
pontual com os Iberians. 
 

 
 

  
 

Lusitanos vão disputar em Espanha a liderança isolada da Western Conference  
 

 

Os Lusitanos voltam a entrar em campo este sábado, para disputarem a 3.ª 

jornada da Rugby Europe Super Cup 2022/2023. 
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A equipa portuguesa viaja até Valladolid para defrontar os Iberians, os segundos 

classificados da Western Conference, em igualdade pontual com os Lusitanos. 

 

As duas equipas chegam à última jornada da primeira volta invictas na 

competição, depois de terem batido os Delta dos Países Baixos e os Brussels 

Devils da Bélgica. 

 

 

Os Lusitanos tentam assim manter a invencibilidade na fase de grupos desta 

competição, depois de no passado sábado terem ganho aos Brussels Devils por 

95-0 no Jamor. 

 

Em antevisão ao jogo, foi perguntado ao treinador Luís Pissarra como tinha sido 

feita a preparação para este jogo ao que ele respondeu:  

 

“Os Iberians, juntamente conosco, são a equipa mais forte do grupo com uma 

boa margem. Apesar disso a nossa preparação continua a ser específica para o 

torneio de apuramento para o Mundial.  

 

Os Iberians são uma equipa muito física, é um modelo de jogo parecido com o 

da seleção espanhola, apostam muito na Formação Ordenada e no alinhamento, 

em específico no maul, sendo este a principal arma deles e por isso a nível 

defensivo vai ser esse aspeto que vamos tentar contrariar. Temos vindo a evoluir 

na Seleção Nacional nesse aspeto do jogo e neste fim de semana vai ser uma 

área onde vamos ter de trabalhar bastante. A nível do ataque vamos tentar ser 

iguais a nós próprios com muita fluidez, continuidade e velocidade e é aí que 

vamos marcar os nossos ensaios.”  
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Já ao jogador Manuel Cardoso Pinto foi lhe perguntado se as suas 

recentes boas prestações em campo é algo para ficar:  

 

“O que podem esperar de mim e o que eu espero também é continuar assim, 

continuar nesta boa forma, continuar a ajudar a equipa e sempre que conseguir 

em campo fazer uma corrida ou duas para conseguir marcar um ensaio.” 

 

Pode assistir ao jogo em direto e exclusivo na Rugby Europe TV. 

 

 

2. Comunicados 
 
A Direção da FPR vem esclarecer que os jogadores de nacionalidade brasileira 

gozam do estatuto de jogadores equiparados, nos termos e para os efeitos 

estabelecidos no n.º 31 do artigo 2.º do Regulamento Geral de Competições, em 

cumprimento do disposto no Despacho n.º 1/SEJD/2005, de 21 de setembro de 

2005. 

 

Lisboa, 16 de setembro de 2022 

 

 

A Direção da FPR 
 

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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