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Estádio Universitário de Lisboa é Capital 
do Rugby a 7 de Maio 
 
Modalidades ColectivasRâguebi Estádio Universitário de Lisboa é a Capital do Rugby 
Nacional a 7 de Maio O palco lisboeta vai receber as finais da Divisão de Honra, I Divisão, 
Sub-escalão sénior e ainda a Taça de Portugal de Sevens Femininos. Por Carlos Pereira - 
29 Abril, 2016 3 0 O Estádio Universitário de Lisboa transforma-se na capital do rugby 
nacional a 7 de Maio. O palco lisboeta vai receber as finais da Divisão de Honra, I Divisão, 
Sub-escalão sénior e ainda a Taça de Portugal de Sevens Femininos. Três campos do 
EUL vão receber várias iniciativas da modalidade. O Estádio de Honra Eng. Vasco Pinto 
Magalhães é palco dos encontros cartaz da festa do rugby português. No anfiteatro 
lisboeta haverá novo campeão nacional com a decisão da Divisão de Honra, mas também 
da I divisão onde se vai ficar a saber quem é o clube que passa para o 'reino dos grandes'. 
O Estádio de Honra Eng. Vasco Pinto Magalhães vai ainda receber os últimos quatro 
encontros da Taça de Portugal de Sevens Femininos na hora das decisões do troféu. Os 
restantes encontros decorrem desde bem cedo no Campo 4, o palco onde vão ainda 
decorrer jogos integrados nas Olissipíadas da parte da tarde. O Campo 2 vai assistir à 
primeira discussão dos troféus em disputa a 7 de Maio. O novo campeão nacional no 
escalão sub-sénior fica decidido ao final da manhã e o mesmo palco serve de cenário para 
o convívio de rugby juvenil que decorre durante a tarde. Para além da parte competitiva e 
desportiva, o Estádio Universitário de Lisboa vai ainda receber outras actividades 
paralelas. O Programa Oh Gui é apresentado formalmente entre os principais jogos do dia. 
Fruto de uma Parceria entre a Junta de Freguesia de Cascais e Estoril e o Grupo 
Dramático e Sportivo de Cascais, o projecto pretende dar oportunidade a atletas 
portadores de deficiência intelectual e incapacidade à prática regular da modalidade de 
Rugby Adaptado. A zona envolvente dos campos de jogo vai ainda receber muitas 
iniciativas de activação de marca dos patrocinadores da Federação Portuguesa de Rugby. 
Os horários dos jogos e todos os eventos paralelos serão divulgados no início da próxima 
semana. TAGSEstado UniversitárioFPRRugby  
 
29 Abril, 2016  
 
 
URL: http://www.multidesportos.pt/2016/04/29/estadio-universitario-lisboa-capital-do-rugby-nacional-7-
maio/Temas: Universidade de Lisboa 
 

 

http://www.multidesportos.pt/2016/04/29/estadio-universitario-lisboa-capital-do-rugby-nacional-7-maio/
http://www.multidesportos.pt/2016/04/29/estadio-universitario-lisboa-capital-do-rugby-nacional-7-maio/

