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DIVERSOS

Lamego Bike
no troféu liberty
seguros/serras míticas

“Nigella Lawson, cozinheira britânica,
diz que lugar de mulher é na cozinha” – VEJA
Sporting Clube de Lamego FUTSAL em ALTA!

Campeões Distritais da Divisão de
Honra da AFViseu época de 2012/2013
A equipa Sénior de Futsal do Sporting Clube de
Lamego conquista o seu
segundo título na sua terceira época desportiva de
atividade.

No passado dia 4 de maio, a ALB Lamego Bike deu
início à sua participação no 2º Troféu Liberty Seguros/
Serras Míticas de Portugal.
Um pelotão de 180 ciclistas fez-se à estrada, para
cumprir os 123 km da etapa, com partida de Oliveira de
Azeméis, passagens por Vale de Cambra, S. João da Madeira, Lourosa, Vila da Feira, Castelo de Paiva, Alvarenga,
Arouca e chegada à Serra da Freita.
O 2º Troféu Liberty Seguros/Serras Míticas de Portugal, como o nome indica trata-se dum troféu disputado em tipologia de prova aberta, composto pr 10 provas,
sendo uma delas (7ª), a X Clássica Lamego-Serra das
Meadas,que será organizada no dia 1 de setembro pela
ALB Lamego Bike, numa parceria estabelecida com a
ROIACM Concept.
A próxima prova, Torres Vedras-Serra do Montejunto,
realizar-se-à no dia 1 de junho e contará novamente com
a presença da equipa lamecense.

Futebol de rua

Torneio da Fervi 2013
começa esta sexta-feira
A Alproder – Associação Lamecense Promotora
do Desenvolvimento Regional – em estreita parceria
com a Fervi e a Câmara Municipal de Lamego organiza
mais um torneio de Futebol de Rua. O torneiro começa
esta sexta-feira.
O torneio futebol de rua, mais conhecido pelo torneio
da Fervi vai já na sua 15ª edição. No ano transato participaram no torneio 40 equipas, masculinas e femininas,
que durante de dois meses disputaram os lugares no pódio do torneio.
O torneio tem lugar no Parque Isidro Guedes, Alameda, durante os próximos fins de semana [dos meses de
maio e junho], véspera de feriados e feriados, a partir das
20 horas e 30.
Os últimos jogos e o encerramento do torneio estão
marcados para o dia 28 de junho.
Na sexta-feira, 10 de maio, dá-se o pontapé de partida para mais um torneio de futebol de rua na cidade de
Lamego.
Sara Alves

Alcançado nesta época
o título Distrital da Divisão
de Honra da Associação de
Futebol de Viseu, na próxima época o Sporting Clube
de Lamego Futsal sobe à 3ª
Divisão Nacional de Futsal.
Com responsabilidades
acrescidas, a equipa de Lamego reconhece desde já as
dificuldades que irá encontrar
numa época em que vai defrontar equipas de enorme
valor nas regiões mais no litoral como Maia, Porto, Paredes e ou Sta. Maria da Feira.
O Sporting Clube de Lamego Futsal que logo na sua
primeira época (2010/2011)
alcançou o seu primeiro título, ao conquistar a 1ª Divisão
da AFViseu, subindo à Divisão de Honra. Alcançando
na sua segunda época a 6ª
posição.
Toda a equipa, patrocinadores, apoiantes e a cidade
de Lamego estão de PARABÉNS!
Os responsáveis, a equipa e todos os seus apoiantes e seguidores dirigem um
“agradecimento” a todos os
seus patrocinadores, sem
deixar de destacar o seu principal apoio, a Iberoenergia,
Lda – Lamego.

Aqui ficam os que ao
longo da época trabalharam para mais este feito do
Sporting Clube de Lamego
– FUTSAL:
Jogadores – Pedro; Trator; Tibum; João Paulo (GR);
Valter; Toni; André; Jovito;
Cruz; Cristiano; Márcio; Rui;
Fábio; Mauro; Fonseca; Daniel; Rato; Gil; Portela; Roncha e Morais
Treinador: Ivo Pinto
Preparador Físico: Roberto Sabença
Técnico Guarda-redes:
Carlos Gonçalves
Massagista: Luís Oliveira
e Gisela Sousa
Diretores: Paulo Oliveira

Efemérides
9 de maio – Dia da Europa

10 de maio – Dia Mundial do Doente de Lúpus
11 de maio – Dia Internacional do Comércio Justo
12 de maio – Dia Mundial do Enfermeiro
14 de maio – Dia Europeu do Melanoma

email: dourohoje@gmail.com

15 de maio – Dia Internacional das Famílias

e André Moura
A Secção de Futsal não
pode deixar de agradecer a
todos aqueles que já passaram e ajudaram de alguma
forma este projecto ficando
aqui alguns dos nomes que

já por aqui passaram entre directores, treinadores e
atletas:
Diamantino Ribeiro, Paulo F., Jorge Portela, Rogério,
Fausto, Octávio, entre, muitos outros…

Vila Real

Exposição e venda de livros
de autores Transmontanos
acontece na UTAD
A livraria Traga-Mundos irá realizar uma exposiçãovenda de livros de autores e com a temática de Trásos-Montes e Alto Douro no Complexo Pedagógico da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Estarão presentes obras de autores locais e regionais
com projeção nacional e universal – Alexandre Parafita,
A.M. Pires Cabral, Amadeu Ferreira, António Borges Coelho, António Cabral, António Fontes, António Modesto Navarro, Bento da Cruz, Camilo Castelo Branco, Domingos
Monteiro, Francisco José Viegas, Graça Pina de Morais,
J. Rentes de Carvalho, João de Araújo Correia, Luísa Dacosta, Miguel Torga, Otílio Figueiredo, Rui Pires Cabral,
Teixeira de Pascoaes, Vítor Nogueira, etc...
Obras em prosa ou poesia; romances, novelas e contos; livros técnicos e revistas temáticas; álbuns infantojuvenis e de banda-desenhada; de edições de bolso a
álbuns de fotografia; de guias turísticos a cd’s e dvd’s; de
edições de autor a edições de associações e outras instituições; em português e an mirandés; num esforço para
se reunir e apresentar num mesmo local a riqueza cultural e literária da região de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Esta 1.ª Exposição-venda de livros de Trás-os-Montes
e Alto Douro irá decorrer nos dias 13 (segunda-feira) e 14
(terça-feira) de Maio de 2013, no Complexo Pedagógico
da UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real – e resulta de uma parceria com o Ciclo
Cultural da UTAD.

