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Portugal Rugby Youth Festival Jogos Santa Casa 
está de volta a Lisboa! 

  
Estádio Universitário de Lisboa 

  
12 e 13 de Abril – Entrada Livre 

  
A 6ª edição do maior evento de rugby juvenil europeu –  Portugal Rugby 

Youth Festival Jogos Santa Casa –  está de volta a Lisboa. É já nos 

próximos dias 12 e 13 de Abril que o Estádio Universitário volta a encher de 

jovens, desporto e muita animação. 

  

Considerado pela nata do Rugby como a principal competição europeia para a 

faixa mais jovem, o Portugal Rugby Youth Festival Jogos Santa Casa traz, 

em 2014, 1600 jogadores em representação de mais de 60 equipas. As 

presenças nacionais confirmadas incluem o CDUL, Belenenses, GD Direito, 

Agronomia, CRI Sobredense, CR Arcos Valdevez, ARS-Associação Rugby do 

Sul, Cascais Rugby, ER Galiza, CR Évora, Rugby Vila da Moita, CR Técnico, 

CDUP, Ericeirense, CR São Miguel e Benfica. 

  

Além-fronteiras marcam presença mais de 25 equipas dos seguintes clubes: 

Crawshays Welsh (País de Gales), Myerscough College (Inglaterra), Malvern 

School (EUA), Biarritz (França) – Equipa Campeã Europeia de Rugby –, 
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Bennet School (Inglaterra), Millfield School (Inglaterra), Bolton School 

(Inglaterra), Queen Elizabeth School (País de Gales), Ivybridge College 

(Inglaterra), Colston School (Inglaterra), Old Bohemians RFC (Irlanda), 

Maidstone Grammar (Inglaterra), CR Portuense (Espanha), London Nomads 

(Inglaterra), Gordon´s School (Inglaterra), Pontevedra Rugby Blub (Espanha). 

  

Este ano, o Portugal Rugby Youth Festival Jogos Santa Casa volta a ser 

disputado nos escalões etários de sub13, sub15, sub17 e sub19. No sábado, 

dia 12 de Abril, as equipas serão divididas em grupos de quatro e disputarão 

os primeiros dois lugares que dão acesso à Taça Jogos Santa Casa. No 

domingo, 13 de Abril, terão lugar os play-offs e as finais do torneio, num dia 

que se espera de muita adrenalina e Rugby de alto nível. Durante os dois dias 

do evento os jogos decorrem entre as 10h00 e as 18h00. 

  

O Portugal Rugby Youth Festival Jogos Santa Casa tem entrada livre, 

oferecendo vários espaços interativos, um espaço de restauração e várias 

atividades para miúdos e graúdos. Trata-se de um excelente programa, para 

todas as famílias, com muita animação garantida dentro e fora do campo! 

  

Os Jogos Santa Casa estreiam-se na qualidade de patrocinador principal 

nesta 6ª edição do evento. Para a Move Sports, empresa organizadora 

do Portugal Rugby Youth Festival Jogos Santa Casa, é extremamente 

gratificante ver uma grande marca como os Jogos Santa Casa a apoiar esta 

iniciativa, reconhecendo a qualidade e a importância do evento no panorama 

desportivo nacional e internacional. A aposta neste patrocínio revela, também, 

um excelente sinal para o futuro do rugby nacional, com uma das principais 

marcas portuguesas a apostar num evento que tanto promove o 

desenvolvimento desta modalidade amadora. Também para os Jogos Santa 

Casa, esta estreia como Title Sponsor constitui não só um motivo de orgulho 



 
 

 

como reforça a forte aposta que a marca tem realizado no âmbito do 

desporto, não só na vertente de reconhecimento do mérito e apoio a talentos 

nacionais mas também enquanto motor de coesão social e prática de vida 

saudável. 

  

Para além dos Jogos Santa Casa, o evento conta com o apoio da MEO, 

da Medis, da Caixa Geral de Depósitos, da Central de Cervejas e 

da Clínica Grupo Joaquim Chaves, entre outros. À semelhança de anos 

anteriores, os Media Partners voltam a ser o jornal A Bola, A Bola TV e 

a Rádio M80.  

 

 

 

 

Move Sports S.A. 

Rua dos Fornos, 21, 1º Dto 

2770 - 066 Paço de Arcos,  Lisbon, Portugal  

T. +351 214 540 410 F. +351 214 540 419 M. +351 939 318 993 

E-mail: jose.moraes@movesports.com 

Sites | www.movesports.com / www.movetravel.pt / 

www.portugalrugbyfestival.com 

                             

   
AnaLima – Comunicação & Marketing, Lda. 

Ana Lima Tlm. 917776018 / 19 / 22 

Tel. 213910193  Fax. 213964693 

E-mail: rsocial@alcomunicacao.pt 

www.analimacomunicacao.org 

Escritórios: Rua Buenos Aires, n.º 39  1200-623 Lisboa 
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