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13 de Julho de 2010 10:37h

Contrato assinado prevê ligação para os próximos dois anos.

A Federação de Andebol de Portugal e a Fidelidade Mundial Seguros formalizaram uma parceria
institucional entre as duas partes com o intuito da seguradora conceder apoio às diversas selecções
nacionais de andebol.

A cerimónia da formalização do contrato decorreu no edifício sede da Fidelidade Mundial Seguros em
Lisboa, e contou com a presença do Dr. Francisco Xavier Cordeiro, Administrador da Fidelidade
Mundial Seguros; Sr. João Baltazar Mendes, Administrador da Solução - Corretores e Consultores de
Seguros e Henrique Torrinha, presidente da Federação de Andebol de Portugal.

O patrocínio oficial visa o apoio às diversas selecções nacionais de andebol por um período de dois
anos.

Por SAPO Desporto
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Ajudar crianças com
mais posses… de bola

É indiscutivelmente um dos flagelos sociais mais críticos: a dificuldade em assegurar o indispensável acesso à
prática desportiva por parte de crianças residentes em zonas menos abonadas. Tentando contrariar esta tendência,
libertando o andebol da sua clausura entre os muros da
cidade, os Caixeiros deslocaram-se, nos dois últimos sábados, a Alfange e à Ribeira de Santarém para divulgarem
a modalidade e interagirem com as crianças locais (dos 5
aos 9 anos), que, assim, por momentos, se viram com mais
posses… de bola, para já. Mas com ela do seu lado novos
horizontes se poderão abrir.
Nuno Graça e a sua equipa, composta por atletas da
formação juvenil do clube, conduziram as operações e,
com o Tejo à vista, içaram a ponte para futuros convívios.
O próximo será já amanhã, dia 10 de Julho, às 10h00, na
freguesia ribeirinha.

Protocolo com Escola de Desporto

Também no âmbito da formação, a federação de Andebol de Portugal aprovou um protocolo entre os Caixeiros e a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, acordo
que permitirá a esta instituição de ensino colocar jovens
estagiários no emblema escalabitano. SF

Página 3

