Natal mini-solidário
Escrito por Isabel Lemos
Domingo, 11 Dezembro 2011 11:36

O primeiro convívio do Torneio Natal Solidário decorreu hoje na Figueira da Foz, com
organização do Sporting Clube Figueirense.

Estiveram presentes a Academia de Basket, a Ass. Académica de Coimbra e o Olivais FC,
para além da equipa do Sporting, numa manhã de alegria e amizade onde as equipas jogaram
todas entre si e ainda houve lugar a um concurso de lançamento para todos os atletas
presentes.

Participaram também neste convívio, as crianças do Centro de Acolhimento que hoje vieram à
Escola João de Barros, “visitar” o minibasquete e fazer novos amigos.

No espírito solidário desta iniciativa, várias foram as ofertas dos atletas participantes e suas
famílias para o Centro de Acolhimento da APPACDM da Figueira da Foz.

Está de parabéns o Sporting Figueirense pela mobilização de toda a sua “família”, com vários
dirigentes, treinadores e muitas atletas dos escalões maiores a ajudarem para que tudo
corresse bem.

Prosseguem no próximo fim-de-semana, em Coimbra, os convívios dos escalões de minis 10 e
12 e em Montemor-o-Velho de minis 8, todos integrados no Torneio Natal Solidário, destinado
ao apoio a instituições que dedicam todo o seu ano a ajudar a crescer e ser felizes, dezenas de
crianças e jovens.

Ass. Coimbra Basquete - minis 10
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17 Dezembro das 10.00h às 12.30h - Pav. Desportivo Municipal de Coimbra (ex-PT)
Casa de Infância Dr. Elysio de Moura
Roupa de menina e material escolar
Olivais Futebol Clube - minis 12 masculinos

17 de Dezembro das 10.00h às 12.30h - Pav. Eng. Augusto Correia
Ana Jovem - Mães jovens
Bens alimentares e brinquedos (2-13 anos)
Clube Infante de Montemor - minis 8

18 Dezembro das 10.00h às 12.30h - Pav. Municipal de Montemor-o-Velho
Associação Fernão Mendes Pinto
Roupa de criança e livros infantis
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