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C O N V I T E 

 
1 800 JOGADORES DE RUGBY –  80 EQUIPAS 

INTERNACIONAIS 
 

Portugal Rugby Youth Festival 2015  

 
19 de Março de 2015 – 10h00 

 

Salão Nobre dos Paços do Concelho – Câmara Municipal de 
Lisboa 

 
 

A Câmara Municipal de Lisboa, a Move Sports e a Federação 

Portuguesa de Rugby convidam o V/ Órgão de Comunicação Social para a 

http://www.portugalrugbyfestival.com/


Conferência de Imprensa de Apresentação da 7ª Edição do PORTUGAL 

RUGBY YOUTH FESTIVAL 2015, que terá lugar no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho – Câmara Municipal de Lisboa, pelas 10h00 do 

próximo dia 19 de Março. 

 

O palco escolhido para a 7ª Edição deste Grande Festival de Rugby Europeu 

volta a ser o Estádio Universitário por onde, nos dias 28 e 29 de Março vão 

passar cerca de 1800 atletas em representação de 80 equipas - nos escalões 

de sub13, sub15, sub17 e sub19 - disputados entre as 10h00 e as 18h00. O 

Portugal Rugby Youth Festival tem entrada livre, oferecendo 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.  

 

O Portugal Rugby Youth Festival é considerado, neste momento, como um 

dos melhores Torneios da Europa de Equipas Juvenis para escolas e clubes. 

Este evento possibilita às Equipas uma experiência inesquecível. Defrontar 

adversários internacionais, emocionantes atividades de lazer e grandes 

momentos de entretenimento, numa das mais bonitas cidades da Europa são 

algumas das razões pela qual o evento único é considerado de excelência por 

todos os amantes do Rugby. 

 



Desde a primeira edição, em 2009, que o Portugal Rugby Youth Festival foi 

pensado para toda a família com entrada gratuita num local onde todos 

podem usufruir de várias atividades em paralelo com os muitos jogos que se 

cumprem ao longo dos dois dias de competição.  

O palco escolhido para a 7.ª Edição do Festival é o  Estádio Universitário de 

Lisboa, que reúne 7 campos relvados e é atualmente um dos melhores 

complexos desportivos nacionais.  

Tal como em anos anteriores, além da grande maioria dos clubes portugueses 

(de norte a sul do país) vão estar presentes equipas do EUA, Espanha, 

Inglaterra, País de Gales, Irlanda e França.  

De registar esta ano a estreia de uma equipa da Nova Zelândia, uma da África 

do Sul e ainda outra do Canadá, países de grandes tradições no Rugby 

Internacional, o que confere ao Festival cada vez mais um caráter global. 

Portugal Rugby Youth Festival conta com mais de 350 jogos - nos escalões de 

sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19 - disputados entre as 10h00 e as 18h00.  

REGRAS  

 Portugal Rugby Youth Festival será jogado de acordo com a regras oficiais da 

Federação Portuguesa de Rugby.  

 As equipas inscritas em cada escalão serão divididas em grupos de três, quatro 

ou cinco equipas, onde disputam jogos em sistema de round-robin (todos 

contra todos).  



 Os primeiros classificados qualificam-se para a fase de eliminatórias e 

disputarão a Taça Principal. Todas as restantes equipas terão porém 

oportunidade de competir pelas restantes taças (3) correspondentes aos 

lugares em que ficaram classificados. Porque a organização privilegia o caráter 

participativo do evento, programou-se a competição de forma a que todas as 

equipas jogassem o mesmo número de jogos. 

 
 

Para mais informações sobre este evento contactar: 

 
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: rugbyfestival@movesports.com 

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

www.portugalrugbyfestival.com 

                      

   
AnaLima – Comunicação & Marketing, Lda. 

Ana Lima Tlm. 917776018 / 19  

Tel. 213964693  

E-mail: rsocial@alcomunicacao.pt 

www.analimacomunicacao.pt 

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

Lisboa 
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