
 

 

Campeonato Nacional de Equipas Seniores 

“Jogos Santa Casa” 2018 

Fim-de-Semana de Judo em Odivelas 

10 de junho – Pavilhão Multiusos de Odivelas 

 

© EJU 

 

O Pavilhão Multiusos de Odivelas recebe, no próximo domingo, 

dia 10 de junho às 15h00, uma das provas mais importantes do 

calendário nacional - o Campeonato Nacional de Equipas 

Seniores “Jogos Santa Casa” 2018. 



A prova é discutida entre os clubes nacionais e composta por 

equipas masculinas (das categorias -60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; 

+81 kg) e femininas (das categorias -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; 

+70kg) do escalão Seniores. 

Em 2017, o Sporting Clube de Portugal sagrou-se Campeão 

Nacional no masculino, superando as Oficinas de São José na final 

(4-1). No feminino, a Associação Académica de Coimbra foi a 

grande vencedora após derrotar as Oficinas de São José (4-1). 

A edição deste ano conta com 13 equipas masculinas inscritas 

(incluindo os 4 semifinalistas de 2017), mais 5 que o ano passado. 

A vertente feminina tem mais uma inscrição que em 2017, subindo 

de duas para três equipas.  

As melhores equipas nacionais encontram-se no Pavilhão Multiusos 

de Odivelas a partir das 15h00. 

Programa 

 

Além do Campeonato Nacional de Equipas Seniores “Jogos Santa 

Casa” 2018, Odivelas vai contar com um fim-de-semana repleto de 

Judo. No sábado realiza-se o Campeonato Nacional de Juvenis 



2018 e no domingo de manhã cumpre-se o Campeonato Nacional 

de Equipas Cadetes. 

O Campeonato Nacional de Juvenis é disputado nas categorias 

Masculinas: -38 kg; -42 kg; -46 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg; -66 kg; -73 

kg; -81 kg; +81 kg; e Femininas: -36 kg; -40 kg; -44 kg; -48 kg; -52 kg; 

-57 kg; -63 kg; +63 kg.  

A competição conta com 380 Atletas de 108 Clubes inscritos. Os 

combates arrancam às 10h30. 

Programa 

 

Na manhã de domingo, antes da prova de equipas seniores, entram 

nos tatamis as Equipas Cadetes. 

O Campeonato Nacional de Equipas Cadetes é discutido entre 

equipas masculinas das categorias -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg e +73 

kg, e equipas femininas das categorias -52 kg, -57 kg, -63 kg e +63 kg. 

Estão inscritas 19 equipas masculinas e 8 femininas (em 2017 

participaram 18 masculinas e 5 femininas), para a competição que 

arranca às 10h00.  
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