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PRINCÍPIOS DO RUGBY DE VETERANOS 

 
Divertimento, Amizade, Fraternidade 
Fair-Play e Responsabilidade Social 

Newsletter nº3 
 

Os “Veteranos” pelo Presidente 
Carlos Amado da Silva 

 
Talvez nunca tanto como agora, numa altura de grave e 
preocupante crise de valores, os VETERANOS assumam 
um papel ainda mais fundamental na família do rugby.  
 
São eles os pais, os dirigentes, os treinadores, os 
patrocinadores que sustentam e credibilizam o rugby. 
São eles que pelo seu exemplo e pelo seu passado, vão 
garantindo a manutenção de um espirito e de uma 
filosofia de um jogo, com base numa amizade 
desinteressada, numa solidariedade permanente , por 
vezes com uma competição séria e de grande entrega 
onde o resultado só interessa até ao fim do jogo que, 
invariavelmente, se prolonga numa sã e fraterna 
convivência. 
 
Entende a FPR, e entende o seu Presidente, dar especial 
atenção e relevo ás actividades dos VETERANOS, tendo 
para isso, delegado num dos Vice Presidentes essa 
responsabilidade, 
 
Pretende-se dar a conhecer o que de mais importante se 
passa quer em termos nacionais quer internacionais 
neste escalão etário, ciente de que a manutenção e a 
intensidade da sua actividade regular é absolutamente 
determinante para a vida dos Clubes a que pertencem. A 
grandeza de um Clube é, normalmente, proporcional à 
grandeza dos seus veteranos. De resto, todos os jovens 
jogadores são, desejavelmente, potenciais VETERANOS. 
 
(Continua na página seguinte) 
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Os “Veteranos” pelo Presidente 
Carlos Amado da Silva 

(Continuação)  
 
 
É nesse sentido, e com esse objectivo , que a FPR gostaria 
de consolidar, de forma mais regular esta actividade 
através de um Circuito Nacional de VETERANOS, uma 
actividade sobretudo de cariz social, defensora  dos 
princípios do rugby, permitindo também uma 
regulamentação das datas e recursos necessários à 
realização de eventos com estas características. Essas 
orientações podem ser consultadas através de 
regulamento próprio já publicado na pagina oficial da 
FPR. 
 
É com estes VETERANOS que o Rugby nacional espera 
poder continuar a manter, aprofundar, divulgar e a 
transmitir os valores que desde sempre nortearam a 
nossa modalidade. 
 
Com amizade, lealdade, sacrifício, entreajuda e respeito 
pelos outros o conseguiremos.  
 
Carlos Amado da Silva 
Presidente da Federação Portuguesa de Rugby 
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Associação Europeia para o Rugby 
Veterano – Introdução por Marko 
Protega – Secretário Geral  

Juntos no Rugby para o futuro 

 
O European Veteran Rugby Association foi fundado a 26 de Outubro de 2010 em Heidelberg 
(Alemanha) como uma organização desportiva sem fins lucrativos, com o objectivo de desenvolver o 
Rugby de Veteranos a nível da Europa, especialmente nas chamadas “pequenas nações do rugby”. 
 
38 equipas/clubes veteranos e personalidades do rugby de 14 países europeus estabeleceram esta 
organização nos princípios do amadorismo, com a intenção de desenvolver o rugby de veteranos ao 
nível da Europa, organizando Mini Festivais / Torneios com o nome LICOR BEIRAO EUROPEAN 
SERIES, patrocinados pela família do rugby José Redondo (Portugal), bem como Festivais Europeus 
Bianuais. 
 
O primeiro Festival Europeu teve lugar em 2011, em Cascais (Portugal), e a organização do segundo 
– Hungria 2013 – foi entregue ao Esztergom Vitezék Suzuki RFC e à Federação Húngara de Rugby. 
Detalhes do festival em www.evra2013.rugby.hu O 2013 Licor Beirao European Series tem mais de 
63 eventos diferentes, desde Kazan (Russia) a Newbridge, Co. Kildare (Irlanda). 
Com este número de eventos ao nível do rugby veterano, o EVRA procura manter a tradição de 
apoiar o desenvolvimento do Rugby na Europa. 
 
Mais acerca dos torneios e eventos EVRA em www.evrugbya.org  – Calendário de Eventos 2013  
 
Hoje o EVRA, sendo a única organização Europeia de Rugby de Veteranos legalizada (registada sob o 
nº. VR 3541, Tax Nr. 32489/64794), tem membros/apoiantes em 26 países – os últimos a juntarem-
se foram a Irlanda (Newbridge RFC), Turquia (Istanbul Ottomans RFC), Chipre (Cyprus Pumas RFC) e 
Letónia (Livonia RFC Vets). 
Com os seus membros e apoiantes, o EVRA proclamou os anos de 2013 – 2014 como os anos para 
uma maior integração  dos desportistas com mobilidade reduzida, e o ponto de partida é o Torneio 
Internacional de Rugby em Cadeira de Rodas, em Esztergom durante o Festival Europeu  . . .  
 
Graças ao acordo de patrocínio com a VIATOR, Elche (Espanha) o EVRA está a oferecer brindes 
(desde replicas de camisolas a pins) . . . E comprando estes brindes estará a contribuir também para 
o desenvolvimento do Rugby Veterano ao nível da Europa. 
Os brindes desportivos EVRA estão disponíveis online através do site www.storeviator.es , bem 
como nos mini festivais / torneios pela Europa e nos Festivais Europeus. 
 
Pode ver mais detalhes em www.evrugbya.org 
  
Será um prazer recebê-los como membros do EVRA . . . 
Marko Protega 
E.V.R.A. Conselho Executivo 
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 European Veteran Rugby Association  

Together in the Rugby future . . . 
 
European Veteran Rugby Association has been founded on October 26th 2010 as the non – profit 
sports organization in Heidelberg (Germany) with the aim to develop European Veteran Rugby, 
especially in so called „small rugby nations“. 
38 veteran clubs/teams and rugby personalities from 14 countries in Europe had established this 
organization on amateur principles with the intention to develop European Veteran Rugby organizing 
yearly Mini Festivals / Tournaments under the name LICOR BEIRAO EUROPEAN SERIES, sponsored by 
rugby family José Redondo (Portugal), as well as biannually European Festivals with the participation of 
veteran clubs and teams from the European rugby playing countries. 
 
The first European Festival had been hosted in 2011 in Cascais (Portugal), the organization of the 
second one – Hungary 2013 - had been given to Esztergom Vitezék Suzuki RFC and to the Hungarian 
Rugby Federation. 
Festival details at  www.evra2013.rugby.hu 2013 Licor Beirao European Series have more 63 very 
different events, from Kazan (Russia) to Newbridge, Co. Kildare (Ireland). 
With these numerous veteran events EVRA is following the tradition of supporting the development of 
Rugby in Europe. 
Recently established EVRA Selected XV team taking part at different EU Series events and European 
festivals is contributing too to the promotion of veteran sports – Rugby . . .  
More about EVRA tournaments / events at www.evrugbya.org  – Events Calendar 2013  
 
Nowadays EVRA, as the only one legal European Veteran Rugby organization (registered Nr. VR 3541, 
Tax Nr. 32489/64794), has members/supporters in 26 countries - the last members to join were from 
Ireland (Newbridge RFC), Turkey (Istanbul Ottomans RFC), North Cyprus (Cyprus Pumas RFC) and Latvia 
(Livonia RFC Vets). 
EVRA with its members/supporters proclaimed 2013 – 2014 as the years for more integration of 
disabled people into Sport, the “starting action” is the Wheelchair Rugby International Tournament in 
Esztergom during the European Festival  . . .  
 
Thanks to the sponsorship Agreement with VIATOR, Elche (Spain) EVRA is offering sports souvenirs 
(from Replica rugby jerseys to pin badges) . . . buying the souvenirs you will contribute to the European 
veteran rugby development too. 
EVRA sports souvenirs are available through Online Shopping at www.storeviator.es , as well at 
different Mini Festivals / Tournaments throughout Europe and at the European Festivals. 
 
More details about us you can find at www.evrugbya.org 
  
Be welcome to join E V R A anytime . . . 
Marko Protega 
E.V.R.A. Executive Board 
 



 

O Circuito Nacional de Torneios 
Veteranos já abriu as suas 
inscrições para eventos! 
 
Estão incluídos no CNV 2013 os de: 
  
Torneio BP Gás - Évora  
Clube de Rugby de Évora 
6 de Abril  
 
CDUP Old Green's  - Porto 
CDUP 
(Por confirmar)  
 
II Torneio Rugby Veteranos AAC - Coimbra 
Académica de Coimbra  
14 de Setembro  
 
Vintage Cascais Rugby – Cascais 
GDS Cascais Rugby  
www.vintagecascaisrugby.com  
28 de Setembro.  

 
ATENÇÃO CLUBES! 
Todas as inscrições/registos de torneios devem 
ser efectuadas para:  
 
portugalrugbyveteranos@gmail.com  
 
Enviar inscrições com os seguinte dados:  
 
- Data pretendida (sujeita a confirmação e não 
coincidentes com as apresentadas)  
 
- Programa do evento e respectivos custos por 
jogador ou equipa 
 
 - O documento orientador (ver página 4 desta 
newsletter) pode e deve ser consultado por 
forma a ordenar a actividade dos Veteranos a 
nível nacional. 

CIRCUITO NACIONAL DE TORNEIOS DE VETERANOS 2013 
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CLUBES PORTUGUESES COM EQUIPAS DE VETERANOS 
 
Aqui ficam os contactos de alguns dos clubes portugueses com equipas de veteranos, para facilitar 
a interacção entre equipas. Caso haja mais equipas que não estejam aqui registadas, avisem-nos 
para os nossos contactos! 
 
portugalrugbyveteranos@gmail.com  
www.facebook.com/RugbyVeteranos  
 
CDUP Veteranos, Porto (João Alvim) 
 
Veteranos do CR Moita-Bairrada  
 
Veteranos de Rugby da Académica de Coimbra (Amândio Figueiredo) 
 
Veteranos da Escola Agrária de Coimbra (Pedro Quadros) 
 
Rugby Club Lousã Licor Beirão, Lousã 
 
Veteranos do GDS Cascais (Miguel Jonet) 
 
GRP Agronomia Vets, Lisboa (Manuel Amorim) 
 
Belenenses, Lisboa (Miguel Mello) 
 
CDUL Veteranos, Lisboa 
 
Rugby de Veteranos de Lisboa, Lisboa 
 
GDD - Grupo Desportivo Direito, Lisboa 
 
Club de Rugby de Évora (Gonçalo  Navalhinhas) 
 
Club de Rugby Juromenha,  (Paulo Jaleco) 
 
Rugby Madeira - Sea Wolves 
 
CR Técnico (João Correia) 
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EUROPEAN GOLDEN OLDIES 
RUGBY (E.G.O.R.)

 
 

 
 

 
A  EGOR tem como objectivos “…to encourage over 

35's to participate and play Rugby, within the 

appropriate laws, throughout the countries of 

Europe and to assist in the promotion and 

development of rugby for the over 35's (Golden 

Oldies Rugby)' as well as encourage- Fun, Friendship 

and Fraternity.” 

 

http://www.europeangoldenoldiesrugby.com/index.html 

 

A EGOR tem como parceiros a FIRA-AER e a World 
Golden Oldies. 
A adesão como membro está aberta a todas as 
organizações e indivíduos qualificados para 
participar em jogos de rugby destinados a atletas 35 
ou mais anos de idade. Em Portugal, estão 
registados como membros da EGOR os seguintes 
clubes: 
 
Veteranos do GDS Cascais 
Veteranos de Rugby da Académica de Coimbra 
Club de Rugby de Évora 
Rugby Madeira - Sea Wolves 
Club de Rugby Juromenha 
GRP Agronomia Vets, Lisboa 
Belenenses, Lisboa 
CDUL Veteranos, Lisboa 
Rugby de Veteranos de Lisboa, Lisboa 
Rugby Club Lousâ Licor Beirão, Lousã 
GDD - Grupo Desportivo Direito, Lisboa 
 
Uma das principais actividades da EGOR consiste na 
colaboração da organização dos Festivais de Rugby 
EGOR.  Depois de vários planos com origem em 
Marko Protega e Jeff Butterfield (o “pai” do rugby 
de veteranos), o primeiro festival teve lugar em  ‘s-
Hertogenbosch, na Holanda, em 1992. Desde essa 
altura, os festivais têm decorrido de 2 em 2 anos, 
em vários países europeus. E teremos de relembrar 
o fantástico festival da Madeira, em 2008! 
Este ano, o Festival vai ter lugar em Praga, na 
República Checa 
 
http://oldboys.rugby.cz/en/egorf-2013  

European Veteran Rugby 
Association (E.V.R.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme podemos ler na webpage da EVRA: 
 
“A European Veteran Rugby Association (EVRA) foi 
fundada em Outubbro de 2010, como uma organização 
desportiva sem fins lucrativos, sendo registada em 
Heidelberg, na Alemanha. 
Os vectores para a criação da EVRA incluiram 38 clubes / 
equipas de veteranos e personalidades ligadas ao rugby, 
provenientes de 14 países europeus. Tiveram como fio 
orientador para a criação da EVRA os princípios do rugby 
Amador, com o objectivo de desenvolver o rugby de 
veteranos na Europa, através da a) organização de Mini 
Festivais / Torneios anuais com o nome LICOR BEIRAO 
EUROPEAN SERIES, patrocinados pelo conhecido homem 
do rugby José Redondo e família; b) organização bianual 
de festivais europeus com a participação de clubes / 
equipas de veteranos europeus.” 
 
O Jorge Herédia pertence ao Comité Executivo, que 
também inclui Tomás Espinosa Lidón (Espanha), Elio de 
Anna (Itália), Marko Protega (Alemanha) e Fritz Ueberle Jr 
(Alemanha). 
 
 
Em relação aos Torneios do Licor Beirão European Series, 
tem havido grande actividade. Por exemplo, em 2013, 
estão previstas mais de 50 actividades deste tipo, 
algumas das quais podem ser encontradas em : 
 
http://www.evrugbya.org/Overview.396.0.html 
 
No que diz respeito aos Festivais Europeus da EVRA, 
depois do muito bem sucedido Torneio de Cascais 2011, 
o próximo festival vai ter lugar em Esztergom, na Hungria: 
 
www.evra2013.rugby.hu 
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REGULAMENTO GERAL DO CIRCUITO 
NACIONAL DE VETERANOS DE RUGBY 

 
I. ASPECTOS ORGANIZACIONAIS GERAIS 

  
 - 1 - 

De acordo com Regulamento Geral de Competições da 
Federação Portuguesa de Rugby (F.P.R.), e nos termos do 
Artigo 16.º da Lei n.º 5/2007 de 16 de Janeiro de 2007 e 
Artigos 2.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, os 
aspectos gerais do Circuito Nacional de Veteranos serão 
controlados pela F.P.R., que poderá delegar numa 
Comissão Nacional de Equipas de Veteranos, de acordo 
com o ponto 5 do Artº 8 do Regulamento Geral de 
Competições. 
  

- 2 – 
O período correspondente ao Circuito compreenderá os 
meses entre Abril e Setembro de cada ano civil. As 
equipas de veteranos promotoras deverão, até ao fim do 
mês de Fevereiro, demonstrar a sua intenção junto da 
Comissão Nacional de Veteranos em organizar um 
Festival/Torneio do Circuito Nacional do ano decorrente. 
Com base nas intenções submetidas pelas equipas de 
veteranos, a Comissão Nacional de Veteranos elaborará a 
proposta de calendário do Circuito, que apresentará à 
F.P.R. até Março. 
  

- 3 - 
A organização de cada torneio incluído no Circuito 
Nacional de Veteranos será da responsabilidade de cada 
clube anfitrião. 
  

- 4 –  
O número limite de equipas participantes em 
determinado Torneio / Festival será da responsabilidade 
da Organização. 
  

-5- 
Não haverá um modelo competitivo fixo para o Circuito. 
Se possível e exequível, haverá um esquema de 2 Grupos 
de X equipas cada. Não se procederá à contagem de 
vitórias e derrotas. Os jogos decorrerão segundo um 
calendário previamente estabelecido. 
  

-6- 
Não se aplicarão critérios de desempate. Não serão 
estabelecidas fases de grupos. Não existirão critérios de 
classificação. 
  

- 7 - 
Está previsto que todos os jogadores participantes 
estejam Federados na FPR e sejam possuidores do 
respectivo cartão. Este facto incluirá um seguro de 
acidentes desportivo. 
  

- 8 - 
O pressuposto referido no ponto 7 não será limitativo da 
inclusão de um jogador noutra equipa que não seja a sua. 
  

II. REGRAS – ASPECTOS GERAIS 
 

- 9 - 
Todos os jogos serão disputados de acordo com as 
Variações às Leis do Jogo para o Rugby em Veteranos 
(EGOR - European Golden Oldies Rugby Committee; 
http://www.europeangoldenoldiesrugby.com/laws.html)  
ou em (E.V.R.A. European Veteran Rugby Association 
Committee; http://www.evrugbya.org/Veteran-
Laws.80.0.html. 
  

- 10 - 
Cada jogo terá duas partes de 15 ou 20 minutos com 
cinco de intervalo. 
  

- 11 - 
Cada equipa será constituída por quinze jogadores. 
Poderão participar jogadores com mais de 35 anos. Caso 
seja possível, serão organizados jogos em exclusividade 
para jogadores com mais de 45 anos. 
  

- 12 - 
 Não existirá limite ao número de equipamentos 
alternativos que cada Clube poderá utilizar. Se o 
equipamento for de difícil destrinça, mudará de 
equipamento o Clube cuja equipa jogue em “casa”. 
Em casos de dúvida, compete ao árbitro apreciar e 
decidir sobre a semelhança dos equipamentos. 
  
  
III. OUTROS ASPECTOS 
  

- 13 - 
Casos omissos neste regulamento serão decididos pela 
Comissão Nacional de Equipas Veteranas. Caso seja 
necessário, será consultada a FPR. 
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LEIS DO JOGO DE VETERANOS DE RUGBY 
 
LEIS DA EUROPEAN GOLDEN  OLDIES RUGBY (EGOR) 

  
Oldies Rugby Playing Laws 
(http://www.europeangoldenoldiesrugby.com/laws.html) 
ou http://www.evrugbya.org/Veteran-Laws.80.0.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Divertimento, a Amizade e Fraternidade é o Espírito 
Veterano e este deve ser evidente em todas as 
circunstâncias. As seguintes leis do jogo foram aprovadas 
pelo Comité do European Golden Oldies. 
 
Todos os jogadores devem estar preparados para 
partilhar o espírito Veterano, incluindo o seu 
equipamento, em particular as características das botas 
de jogo, sendo absolutamente proibido as botas com 
“pitons” de alumínio. 
 
Estas leis “Golden Oldies” não permitem o jogo em 
“offside” e o comportamento anti-desportivo, e foram 
adaptadas com o objectivo de tornar o jogo mais 
divertido, eliminando o jogo “extra-duro” na perspectiva 
de minimizar as probabilidades de lesões.  
 
As regras seguem as normais do Rugby Segundo a 
International Rugby Board (IRB) para os Sub 19, às quais 
deverão ser feitas as seguintes alterações: 
 
1) Todos os 8 avançados devem manter-se unidos na 
formação ordenada até a bola sair limpa para o formação, 
independentemente de qual a equipa a introduzir a bola. 
 
2) O formação não deve seguir a bola em torno da 
formação ordenada. 
 
3) As formações ordenadas não são disputadas, 
pertencendo a bola a quem introduz. 
 
4) Pontapés defensivos só serão permitidos atrás da linha 
de 22 metros. 
 
5)Nas introduções laterais, todos os avançados (8) 
deverão participar, não serão permitidas Introduções 
rápidas, não será permitido apoio de elevação ao 
“saltador”. 
 
6) A equipa que marcar um ensaio, dará novamente o 
pontapé de saída e reinício de jogo. 
 

7) As substituições serão ilimitadas. 
 
8) Os jogadores devem atender à lei do fora de jogo, em 
particular no que diz respeito a manterem-se atrás do 
último pé nos rucks, mauls e scrums; nos alinhamentos, a 
um mínimo de 10 metros.  
 
9) Os jogos terão a duração de 2 períodos de 15 ou 20 
minutos conforme acordado entre capitães.  
 
10) Os jogadores deverão respeitar as restrições às 
placagens conforme a identificação das cores dos calções 
(ver Regulamento da EGOR). 
a) Calções da cor normal do clube (jogadores entre 35 e 

59 anos de idade): regras gerais da placagem  
b) Calções vermelhos (jogadores entre 60 e 64 anos de 

idade): jogador pode ser imobilizado em pé, mas não 
pode ser placado; o jogador nestas condições deverá 
imediatamente largar ou passar a bola 

c) Calções dourados (jogadores entre 65 e 69 anos de 

idade): o jogador não pode ser tocado ou placado 
nem pode tocar ou placar; pode correr até 15 metros 
com a bola, devendo depois passá-la a um colega 
com calções do clube ou vermelhos 

d) Calções púrpura (jogadores entre 70 e 79 anos de 

idade): o jogador não pode ser tocado ou placado 
nem pode tocar ou placar; pode correr até 15 metros 
com a bola, devendo depois passá-la a um colega 
com calções do clube ou vermelhos 

e) Calções especiais de comité (jogadores com idade 

igual ou superior a 80 anos): o jogador não pode ser 
tocado ou placado nem pode tocar ou placar; pode 
correr até 15 metros com a bola, devendo depois 
passá-la a um colega com calções do clube ou 
vermelhos 

 
11) Outras variações poderão ser acordadas entre os 
capitães e árbitro, p.e. a lei dos 20 metros em que o 
jogador portador da bola não poderá correr mais de 20 
sem passar a bola 
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VAMOS TODOS CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 

E CONSOLIDAÇÃO DO ESPÍRITO DO RUGBY VETERANO! 
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ALGUNS DOS “MANDAMENTOS” DOS VETERANOS 
  

 

Jogaremos Rugby apenas pelo jogo e não pelo resultado final. 

 

Não nos recordaremos do resultado no fim do jogo. 

 

Respeitaremos sempre os mais velhos e decrépitos membros da outra equipa. 

 

Seguiremos sempre o espírito Veterano do Divertimento, Amizade e Fraternidade. 

 

Nunca perderemos de vista a regra de fazer novos amigos e renovar amizades 

antigas.  

  
 

Comissão Nacional de Veteranos – Paulo Soares Oliveira (CRE), Paulo Picão (Académica), 
Miguel Jonet (GDS Cascais), João Alvim (CDUP), Luis Taborda (Académica) 
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Realizou-se no passado mês de Junho o II Festival Europeu organizado 
pela organização Europeia E.V.R.A (European Veteran Rugby 
Association) Estiveram presentes as equipas Portuguesas do: CDUP 
“Old Green’s” – Clube de Rugby de Évora – Clube de Rugby de 
Juromenha e RC da Lousã. O Torneio decorreu na cidade de Esztergom 
a 50Km de Budapeste na Hungria e durante 4 dias de Junho, 2 dos 
quais em que se realizaram jogos. A maioria contra equipas de Leste 
(Hungria, Moldávia, Rússia etc..). Os resultados finais são o menos 
importante em torneios/festivais de veteranos, podemos, no entanto, 
adiantar que a prestação das equipas Portuguesas foi excelente 
contrariando o poder físico dos adversários. O próximo “European” 
terá lugar em Inglaterra em ano do Campeonato do Mundo (2015) 
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RUGBY DA ACADEMICA - VETERANOS

Realizou-se, neste mês de Setembro, o 

2º Torneio de Rugby de Veteranos AAC, 

no Estádio Universitário de Coimbra.


