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Boletim Informativo Nº 22 – 2020/21, de 29/01/2021 
 
1. Informações 
 

Convocatória – Seleção Nacional de XV 

 

Patrice Lagisquet chama 36 jogadores 
 
 

O Selecionador Nacional XV, Patrice Lagisquet, divulgou a convocatória nº 11 da Seleção 

Nacional XV, para os treinos que se vão realizar nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2021, no Centro 

de Alto Rendimento do Complexo Desportivo do Jamor. 

 

A lista de convocados pode ser consultada aqui  

 

Convocatória – Seleção Nacional de VII 

 

Frederico Sousa divulgou lista de convocados 

 

O Selecionador Nacional de Sevens, Frederico Sousa, divulgou hoje a lista de convocados 

para o estágio que irá decorrer entre os dias 28 de Janeiro e 14 de Fevereiro de 2021, no 

Centro de Alto Rendimento do Complexo Desportivo do Jamor. 

 

A Seleção Nacional VII irá participar, nos próximos dias 20 e 21 de Fevereiro e 27 e 28 de 

Fevereiro, em dois torneios em Madrid, a convite da World Rugby. 

 

A lista de convocados pode ser consultada aqui 

 
Paragem das Divisões de Honra 

 

Comunicado da Direção da FPR 

 

Face à evolução do estado da pandemia, ao reforço das medidas de confinamento em geral 

e em virtude do calendário internacional, vimos por este meio informar que a Direcção da 

Federação Portuguesa da Rugby decidiu que os Campeonatos Nacionais das Divisões de 

Honra Masculina e Feminina terão uma paragem temporária com efeitos imediatos e até ao 

dia 1 de Março. 

A possibilidade de reatamento dos campeonatos da I e II Divisões, será reavaliada no final do 

mês de Janeiro de acordo com as informações recebidas das autoridades competentes. 

https://fpr.pt/galeria/documentacao/documentacao_6012bfe78ddcf_convocatoria11.pdf
https://fpr.pt/galeria/documentacao/documentacao_60116aca64a49_convocatoria2.pdf


 

 

 

geral@fpr.pt | www.fpr.pt 

 

Federação Portuguesa de Rugby 

www.fpr.pt 

Para que os clubes não fiquem sem competição durante o mês de Março, a Federação 

Portuguesa de Rugby, através do seu Departamento de Competições, irá apresentar uma 

proposta para a disputa da Taça de Portugal organizada regionalmente, caso exista 

autorização das autoridades competentes. 

Neste período excepcional e de grande exigência para todos, a Direcção da Federação 

Portuguesa de Rugby agradece a todos os clubes a compreensão e a colaboração havida na 

execução dos constrangimentos exigidos. 

 

A Direcção da FPR 

26 de Janeiro de 2021  
 

Leis do Jogo de Rugby 2021 

 

Disponível no site oficial da FPR 

 

Um grupo de trabalho constituído por Ferdinando de Sousa, João Paulo Bessa, Jorge Mendes 

Silva e Nuno Miranda Coelho terminou a tradução e adaptação das Leis do Jogo que não 

tinham, desde as grandes alterações promovidas pela World Rugby em 2018, versão 

portuguesa atualizada. 

 

A leitura e descarga das Leis do Jogo poderão ser feitas clicando aqui 

 

Destinadas a jogadores, treinadores, árbitros e demais comunidade rugbística, a consulta de 

cada uma das Leis ou títulos pode ser realizada, clicando na sua descrição no Índice, o que 

abrirá a página correspondente, podendo o retorno ao Índice ser feito clicando na barra 

amarela superior de cada página. 

 

O documento está publicado no separador "Federação", na secção "Documentos", estando 

visível logo no início da página. 

 

Marcello D’Orey nomeado para o Torneio das 6 Nações 

 

Presidência do Colégio Arbitral de Disciplina 

 

O advogado Marcello D'Orey, antigo jogador internacional com 59 internacionalizações e um 

dos 30 membros do Painel Arbitral da World Rugby, foi designado, pela primeira vez, árbitro-

presidente do Colégio Arbitral de Disciplina para o jogo Itália-França da 1ª Jornada do Torneio 

das 6 Nações no próximo dia 6 de Fevereiro. 

https://fpr.pt/galeria/documentacao/documentacao_6013fe1e59b9a_leisjogofinal.pdf
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O papel deste painel, constituído por 3 elementos, é o de julgar as incidências do jogo no 

capítulo da Lei 9 - Jogo Desleal, bem como quaisquer outras questões de natureza disciplinar 

relacionadas com o jogo, para, depois de ouvir, caso assim seja pretendido, o jogador 

sancionado, ou nos casos em que tenha sido citado, propor o devido castigo de acordo com 

a interpretação da gravidade da falta e os regulamentos em vigor. 

 

Esta nomeação representa um reconhecimento pela qualidade do trabalho já desenvolvido 

nesta área por Marcello D'orey e constitui um elogio para o Rugby Português. 

 

Para melhor conhecimento sobre a organização da World Rugby neste domínio, pode 

clicar aqui 

 

 

2. 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: Alexander Winkler 
Licença: 46873 
Clube: RC Loulé 
N.º de processo: 8A-2020/2021 
Infracção: 30.º e) 
Sanção: suspensão preventiva (8 semanas) 
Início: 21/12/2020 
Termo: 15/02/2021 
Data pagamento de multa: N/A 
Observações: N/A 
 

https://www.world.rugby/organisation/governance/discipline
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ÉPOCA 2020/2021 
Nome: José Mendonça 
Licença: 46617 
Clube: RC Borba 
N.º de processo: 8B -2020/2021 
Infracção: 30º e) 
Sanção: Suspensão preventiva (8 semanas) 
Início: 21/12/2020 
Termo: 15/02/2021 
Data pagamento de multa: N/A 
Observações: N/A 

  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


