
 
       Exmº Senhor 
 
 

No próximo dia 17 de Novembro, pelas 18 horas, vai decorrer na Sede 
da Associação de Atletismo da Guarda (adiante designada por AAG), a 
Cerimónia Oficial de assinatura de Protocolo de Colaboração entre a 
Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro (adiante designada 
por ACRSD) e o Núcleo Sportinguista Leões da Fronteira - Vilar Formoso 
(adiante designado por NSLF - VF) – para a época desportiva de 2011/2012. 
 O Protocolo, entre dois Clubes de Atletismo do Distrito da Guarda, visa 
contribuir para a formação de atletas nos escalões de Benjamins, Infantis e 
Iniciados pelo Núcleo Sportinguista Leões da Fronteira e possibilitar a 
participação de Atletas Juvenis e Juniores formados no Núcleo representarem 
a ACRSD no quadro competitivo Nacional. 
 Consideram os signatários que o presente Protocolo, num momento em 
que o País necessita de racionalizar recursos e de soluções inovadoras, é uma 
mais-valia para todos: Para o NSLF - VF é a garantia de poder salvaguardar a 
formação de atletas mais jovens; para a ACRSD é a possibilidade de competir 
por lugares de destaque no panorama do Atletismo Nacional; para os atletas é 
o aliciante de poderem participar em competições de exigência Nacional; e 
para a AAG porque o que é benéfico para os Clubes e Atletas da AAG é por 
inerência benéfico para a mesma. 
 
 Neste sentido, vimos por este meio convidar V. Ex.ª a estar presente na 
Cerimónia Oficial de assinatura do supracitado Protocolo. 

Considerando a importância na promoção da actividade desportiva para 
o desenvolvimento e formação de crianças e jovens, na integração dos jovens 
no desporto de competição, na criação de igualdade de oportunidades entre 
sexos na prática desportiva em geral e no desporto de competição em 
particular, e na necessidade de cooperação entre Clubes e Associações do 
Distrito da Guarda, pensamos que este evento deve merecer a melhor atenção 
dos Órgãos de Comunicação do Distrito da Guarda. 

Assim sendo, aguardamos a presença de V. Ex.ª no próximo dia 17 de 
Novembro, pelas 18 horas, na Sede da Associação de Atletismo da Guarda, 
sita na Avenida do Estádio Municipal, Bancadas do Estádio, na Cidade da 
Guarda, para a Cerimónia Oficial de assinatura de Protocolo de Colaboração, 
para a época desportiva de 2011/2012, entre a ACRSD e o NSLF - VF. 
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