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CUF e Estoril Praia celebram parceria
A CUF, através do Hospital CUF Cascais, e a Estoril Praia – Futebol, SAD celebraram uma
parceria para a época desportiva de 2021-2022, que prevê o acompanhamento clínico dos
atletas em colaboração com o Departamento Médico do clube.

Com esta parceria, a CUF, através do Hospital CUF Cascais, e em trabalho conjunto com o
departamento médico do Estoril Praia, assume o compromisso de cuidar e acompanhar a saúde
dos atletas do clube, com recurso a equipas altamente especializadas e experientes, bem como a
equipamentos médicos de excelência.
De acordo com Catarina Gouveia, Administradora Executiva da CUF, “é com entusiasmo que a
CUF contribui para a saúde e performance dos atletas deste clube que se tem superado e
conseguido, com mérito, alcançar os objetivos a que se propõe”. Para Catarina Gouveia, esta
parceria reforça “o compromisso da CUF de promoção de uma vida mais saudável através do
desporto, garantindo o melhor acompanhamento clínico a atletas de alta competição”.
Para Ignacio Beristain, Presidente da Estoril Praia, Futebol, SAD, “a CUF é uma referência em
termos saúde no nosso país, para a SAD do Estoril Praia é um grande orgulho estar ligado a
esta instituição, tanto a nível da nossa marca, pois queremos estar lado a lado com as
melhores, como a nível de saúde e performance no acompanhamento dos nossos atletas.
Estamos certos de que se trata do regresso de uma parceria de sucesso e duradoura.”
O pontapé de saída desta parceria foi dado durante o mês de julho, antes do arranque da
temporada. No Hospital CUF Cascais, o plantel profissional do Estoril Praia - Futebol SAD realizou
os exames de pré-época, nomeadamente, de cardiologia, imagiologia e de análises clínicas, para
avaliação da condição física e do estado de saúde global da equipa.
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