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O Grupo Desportivo de Direito, pela 
segunda vez em 29 anos, ruma em direção 
às terras da Escócia! 

Recordo com alguma nostalgia, o ano de 1991 em que 

a equipa dos seniores do Grupo Desportivo de Direito, 

deslocou-se pela primeira vez à Escócia e disputou três 

jogos, tendo ganho dois deles; contra o Gala Star RFC 

8 – GDD 21, e contra o Jedforest RFC 15- GDD 21, e 

perdemos o jogo Hawick RFC 11 – GDD 8. Na altura, eu 

ainda como jogador, tive a oportunidade e o privilégio de 

viver e participar no sucesso desportivo e social que foi 

essa digressão. 

É com grande satisfação, agora como presidente 

do Clube, que aprovo e apoio a organização de uma 

digressão, da nossa equipa de Sub-18, de novo às terras 

de Sua Majestade, desta feita à Escócia.

O Rugby na Escócia é uma religião! Os escoceses, tal 

como nós no Direito, são “ossos duros de roer” e não 

gostam de perder “nem a feijões”! 

Esperam-nos jogos duros e de bom nível técnico, mas 

tenho a certeza que a nossa equipa está bem preparada e 

vai estar à altura dos desafios. 

Estou certo que os nossos “bravos guerreiros” saberão 

representar com grande responsabilidade, brio e valentia, 

a camisola do G.D.D, o rugby português e Portugal.

Uma digressão em representação do nosso Clube, 

é um momento único em termos de convívio com 

os amigos e companheiros de equipa e também 

uma ótima oportunidade, para aprofundarem e 

melhorarem o conhecimento do jogo e pôr à prova as 

vossas competências técnicas, competindo com novos 

adversários, provavelmente mais fortes que nós.  

Para além da parte desportiva e lúdica, não devemos 

menosprezar, a responsabilidade acrescida que uma 

digressão acarreta, pois temos a responsabilidade de 

representarmos não só o nosso Clube, como todo o 

Rugby nacional e também Portugal.  

Seremos uma representação diplomática de Portugal na 

Escócia! Durante a digressão, a imagem do nosso Clube, 

do rugby português e do nosso Pais, estará nas vossas 

mãos.

 

Para além do Rugby, haverá tempo para muitas atividades, 

bem como para as inevitáveis e famosas 3ª partes com os 

adversários, estas fazem parte integrante de um jogo de 

Rugby, e são para se jogarem com alegria e satisfação…

mas sempre com o maior respeito pelos adversários, 

moderação e responsabilidade.

Nunca se esqueçam que, a satisfação e o orgulho que 

vierem a sentir, antes, durante e no final desta digressão, 

vai ter muito a ver com o respeito que conseguirem 

granjear dentro e fora de campo.

Aproveito para agradecer e dar uma saudação especial, 

a todos os patrocinadores, Pais, treinadores e todos 

aqueles que apoiaram e esforçaram-se para que esta 

digressão se tornasse uma realidade.

Desejo que todos os atletas aproveitem ao máximo esta 

oportunidade e que se divirtam muito.

     

Boa Digressão! 

Um abraço amigo,
    

lUiS FiliPE lANçA DE MORAiS
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Malta,

Temos por hábito estar sempre a falar do 
passado, a pensar no futuro e a não dar valor ao 
“momento”. 

Certamente que muito do que estamos a 
viver, esta época, irá ficar na nossa memória, 
assim como muitas outras.Muito iremos falar 
e relembrar ao longo da nossa vida tudo aquilo 
que estamos agora a viver. 

Ensaios e placagens, alegrias e tristezas, 
histórias e situações, amigos e adversários, no 
fundo “momentos” que vão ficar para sempre 
gravados na nossa memória.
 
Por isso uma Digressão internacional é tão 
importante para que este vosso “momento” 
seja ainda mais rico de experiências e de 
recordações, para que o crescimento como  

 
 
jogadores e Homens se torne ainda mais pleno 
e enriquecedor, para que os laços de amizade 
e camaradagem ultrapassem o expectável e 
fiquem fortes para aguentar uma vida.

Escócia e as suas “Highlands”, destino escolhido 
para este Tour, tanto pela sua história composta 
por fortes e honrados guerreiros, como 
pela qualidade e dimensão do seu rugby no 
panorama internacional. Não esquecendo a 
paixão e importância que o rugby pode ter na 
vida de um povo, de uma cultura, de um legado.

Um dos grandes heróis nacionais da Escócia 
e valente nobre guerreiro – William Wallace, 
durante a luta pela independência da Escócia 
face ao reinado inglês, algures no séc. Xii, tem 
uma frase que não dispensa mais comentários:

“Todo homem morre, mas nem todo homem 
vive.“

Vamos pois viver intensamente o nosso 
“momento” e aproveitar esta digressão para 
construir as bases para um futuro ainda mais 
promissor.

Viva ao Rugby,  viva ao GDD!!!

lUiS SARAiVA Head CoaCH

“Todo homem morre, mas nem todo homem vive.“ 
W. WallacE



STIRLING
hEart Of ScOtlanD
Battle of Stirling Bridge (1297). 



A Ascendum comemora 60 anos. Orgulhosos do passado e dos 
valores que nos trouxeram até aqui, queremos projetá-los para as 
próximas décadas e para os desafios que vamos certamente encontrar. 
Decidimos, por isso, transformar o número 60 numa Atitude GO, 
olhando para esta data não como um número, mas como um modo  
de estar que nos vai manter a todos num caminho de sucesso.

Move-nos a paixão pelo que fazemos, a ambição de chegar sempre 
mais longe. No centro estão sempre os nossos clientes, mas sabemos 
também o quão importante é o valor dos produtos e das marcas que 
representamos. Procurando sempre as melhores soluções, construímos 
relações inquebráveis e chegámos onde poucos imaginavam.

Destacamos a relação com a Volvo, marca com quem trabalhamos 
há 60 anos. Numa relação sólida e de confiança que tem 
passado por várias áreas de negócio – automóveis, camiões, 
máquinas e equipamentos – e por várias geografias, conseguimos 
aliar a segurança, a qualidade técnica e a inovação da Volvo 
à dinâmica e orientação para a ação da Ascendum criando uma 
complementaridade de grande sucesso.

Para o futuro, queremos manter o caminho de crescimento cientes 
dos desafios e também com a confiança de que a Atitude GO que nos 
trouxe até aqui nos vai levar a percorrer um caminho de sucesso no 
futuro com todos os nossos parceiros.

Ascendum celebra atitude GO 
no aniversário dos 60 anos

Instalações Ascendum Auto Lisboa - PORTUGAL

1959
READY, SET, GO 

Nasce a Auto-Sueco Coimbra, em Coimbra, 
concessionária de Automóveis e Camiões 
Volvo em 6 distritos da zona centro.

1970
GOING STRONGER 
Convite da Volvo para importar e distribuir 
Equipamentos de Construção Volvo,  
em Portugal.

1999
GOING ABROAD
1ª INTERNACIONALIZAÇÃO ESPANHA
Aquisição da sales company da Volvo 
Construction Equipment - Volmaquinaria  
de Construcción España, SA (VMCE).

2004 
GOING OVER THE OCEAN 
2ª INTERNACIONALIZAÇÃO EUA
Aquisição das operações da Volvo 
Construction Equipment em cinco regiões 
dos EUA (Carolina do Norte, Geórgia, 
Carolina do Sul, Alabama e Tennessee). 
Constituição da nova empresa: ASC 
Construction Equipment USA, INC.

2010 
GOING WIDER
3ª INTERNACIONALIZAÇÃO TURQUIA 
Aquisição da sales company da Volvo 
Construction Equipment na Turquia.

Aquisição da Air-Rail em Espanha - 
equipamentos para infraestruturas  
(portos, aeroportos e ferrovias). 

Constituição da Air-Rail Portugal - 
equipamentos para infraestruturas  
(portos, aeroportos e ferrovias).

2012
GOING BIGGER
4ª INTERNACIONALIZAÇÃO MÉXICO
Restruturação societária.  
Constituição da Holding do Grupo e 
transformação em S.A.. Mudança da 
denominação do Grupo para Ascendum.

Start up das operações para distribuição 
de máquinas e equipamentos da Volvo 
Construction Equipment no México.

2013
GOING BEYOND
5ª INTERNACIONALIZAÇÃO EUROPA 
CENTRAL
Aquisição da sales company da Volvo 
Construction Equipment na Áustria,  
Hungria, República Checa, Eslováquia, 
Roménia, Croácia, Eslovénia, Bósnia- 
-Herzegovina e Moldávia.

Distribuímos, comercializamos  
e alugamos máquinas 
e equipamentos industriais para 
a construção e obras públicas, 
indústrias transformadora e extrativa, 
florestas, reciclagem, agricultura 
e movimentação de cargas, 
disponibilizando soluções integradas 
e serviços após venda que apoiam 
a atividade de todos estes setores.

Comercializamos automóveis 
e camiões, novos e usados, 
disponibilizando um conjunto de 
soluções integradas e serviços após-
venda, que complementam a nossa 
oferta nestas áreas de negócio.

Para mais informações, visite ascendum.pt



      22 FEBRUARY 2020   KicK-off: 09h30
Myreside StadiumGAME #1



      23 FEBRUARY 2020   KicK-off: 10h30

MARR RUGBY

fullarton Woods, Isle of Pin rd, troon Ka10 7ErGAME #1





ANTONiO CORTES ANTONiO PRiM DA COSTA

AFONSO NUNES

ANTONiO BESSA

AFONSO TAPADiNHAS AlVARO BARRETO

ANDRE ANTUNES ANTONiO CAlHEiROS

DUARTE CORTESDiOGO GONçAlVES

 
pLAYeRS

DUARTE PORTElA FRANCiSCO PiMENTEl FREDERiCO ROqUETTE



HENRiqUE CORTESGUilHERME VAlENTEGASTAO AMORiM

JOSE FERREiRA JOSE JUliO SANTOS

JOAO AFRA ROSA JOAO PAREDES

JOãO SilVA JOSE lEiTAO

lOURENçO CARDOSO lUiS lOPES

JOSE MARiA BRiTO

JUliO BORBA lUiS PiNA MANUEl CANAVERDE PAUlO



NUNO PEiXOTO PEDRO CAlDEiRA PEDRO SilVA RAFAEl CARVAlHO RAFAEl MARqUES

RODRiGO AlMEiDA TiAGO CRUz TOMAS CARyRiCARDO MiEiRO TOMAS HORTA E COSTA

TOMAS MOURA VASCO PElETEiRO VASCO PiRESTOMAS JESUS VASCO RiBEiRO DA CUNHA



 STAff

lUiS SARAiVA 
Head CoaCH

NUNO GONçAlVES 
TEAm mAnAgER

JOãO AlMEiDA
TEAm AdviSoR

AFONSO VARETA 
CoaCH

PEDRO FERREiRA 
CoaCH

JOAO VElOSO 
FiSio



pAtrocinAdor principAl

pAtrocinAdorEs oficiAis E Apoios




