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26 DE OUTUBRO DE 2022

O Guia Smart Rugby foi entregue a 13 clubes galegos

Da esquerda para a direita: Manuel Dapena (FGR), Rubén López (FGR), Efrén Castro (Diputación Lugo), Isabel

Móyer (Muralla RC), Tiago Azevedo (Associação de Rugby do Norte), Alin y Ioana Miclăuș (ASC Rugby Cluj Junior)

O projecto Smart Rugby, desenvolvido no âmbito do programa europeu Erasmus + Sport e

co-financiado pela Comissão Europeia, está a chegar à sua fase final e, aproveitando a

celebração da IX Concentração de Escolas de Rugby de Lugo que teve lugar no sábado 22 de

Outubro, teve lugar a apresentação e entrega do Guia Smart Rugby a 13 clubes galegos.

A entrega do Guia foi feita por Manuel Dapena e Rubén López, representantes da Federação

Galega de Rugby, Efrén Castro Caloto, Deputado de Desportos de Lugo, Isabel Móyer,

presidente do Clube de Rugby de Muralla, Tiago Azevedo, coordenador técnico da

Associação de Rugby do Norte (Porto, Portugal) e Alin Miclăuș e Ioana Miclăuș,

representantes de ASC Rugby Cluj Junior (Cluj-Napoca, Roménia).

O projecto, que decorre desde Janeiro de 2021 e termina em Dezembro deste ano,

centrou-se na investigação e desenvolvimento de uma ferramenta educacional para o

https://smartrugbyeu.wordpress.com/u12-rugby-toolkit/


desenvolvimento de competências pessoais e sociais de rapazes e raparigas com menos de

12 anos através do rugby.

Na cerimónia de apresentação realizada no sábado em Lugo, foi entregue uma Guia Smart

Rugby a cada um dos clubes participantes. Além disso, foi montada uma tenda como espaço

de informação onde os pais, professores e treinadores podiam conversar e trocar pontos de

vista com os membros do projecto. Foi também criada uma secção no website onde estas

unidades didácticas podem ser descarregadas gratuitamente.

Antes da celebração da IX Concentração de Escolas de Lugo, a partir das 9:00h os parceiros

galegos, portugueses e romenos do projecto reuniram-se no Pazo de Ferias y Congresos de

Lugo para celebrar a quarta e última reunião transnacional do projecto Smart Rugby.

O projecto Smart Rugby é liderado pela Federação Galega de Rugby e conta entre os

membros participantes o Muralla Rugby Club, o clube local de rugby de Lugo, bem como a

Associação de Rugby do Norte (Porto, Portugal), ASC Rugby Cluj Junior (Cluj-Napoca,

Roménia), e RFC Sumi XV (Cortegada, Espanha).

Para mais informações, queira contactar

- E-mail: smartrugby.eu@gmail.com
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