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“Neymar eleito o melhor jogador de novembro
” – A BOLA

Armamar

Campeonato Distrital de Juvenis da AF de Viseu

Férias Desportivas
entre os dias 21 e 23

Cracks consente mais um empate

A Câmara Municipal de Armamar tem prontos três
dias de muita diversão para a edição deste ano do
Natal Férias Desportivas. As inscrições podem ser
feitas na Câmara Municipal ou nas Piscinas Cobertas
a partir da próxima segunda feira, dia 7.
O programa decorre entre os dias 21 e 23 de Dezembro e destina-se a crianças e jovens entre os sete e os
14 anos de idade. Das atividades propostas contam-se
jogos de grupo, andebol, jogos aquáticos, futsal, zumba,
aulas no ginásio e na piscina e ainda uma ida ao cinema
para ver o filme Hotel Transylvania 2.
As férias desportivas têm lugar nos três períodos de
interrupação escolar, natal, páscoa e verão, e são um
projeto que já se enraizou no calendário de pais e filhos
em Armamar. Tem por objetivo proporcionar aos mais
novos momentos de diversão depois de um período inteiro de escola e ajuda os pais a resolver o eterno problema de não ter onde deixar os filhos em tempo de férias.

Lamego

GDR de Cepões reativa Futebol

Fruto das excelentes condições agora disponíveis para a pratica desportiva no Complexo Desportivo 1º de Julho em Cepões, o Grupo Desportivo
local reativou a sua secção de Futebol.
No passado domingo dia 6 de Dezembro, realizou-se
um jogo amigável entre os locais e a equipa dos Bombeiros Voluntários de Lamego. O dia estava frio mas nem
isso impediu os locais de se deslocarem ao Complexo
para ver um bom espetáculo de Futebol.
Saúda-se desta forma a Direção do Grupo Desportivo
local por esta sua iniciativa.

Notícias desportivas Lamecenses

Moimenta da Beira
Cracks C. Lamego

0
0

Em mais uma jornada do
campeonato distrital de Juvenis, tendo o Cracks Clube
de Lamego se deslocado ao
reduto da equipa de Moimenta da Beira, não tendo conseguido mais que um empate a
zero golos, atrasando-se assim na luta pelo título de série
e ou do de distrital.
Para este jogo, o Cracks
apresentou a seguinte formação: Cracks C. de Lamego: Bruno, Ratinho, Almeida

(cap), Rafa, e Henrique, António, Falcão, Didi, David,
Edgar e Jota.
Suplentes: Júnior, Bernardino, Alexandre, Sérgio,

Fonseca, Fábio e Simão.
Treinador: Rui Santos e
Diamantino Ribeiro.
Jogo numa bela tarde de
sol, perante uma boa assis-

tência em que o Cracks entraram apáticos, sem garra
e muito desconcentrados.
O Moimenta fazendo o seu
jogo, mais de contenção
criava alguns lances de contra ataque perigosos para a
baliza de Bruno. No segundo
tempo mais do mesmo, em
que o empate foi o resultado
mais justo, premiando o Moimenta pela luta e vontade e
penalizando os Lamecenses
pela apatia e falta de ideias.
Arbitragem razoável.
Diamantino Ribeiro
Carlos Magalhães

Andebol Club de Lamego

Nova direção biénio 2015-2017
No passado dia um de
Dezembro, o Andebol Club
de Lamego, clube que recentemente festejou o seu 25º
aniversário e sempre com o
mesmo presidente (António
Frias Manso digníssimo funcionário das Caves Murganheira), mais uma vez elegeu os seus corpos gerentes
para o biénio de 2015/2017,
cujos elementos tomaram
posse para os seguintes cargos:
Presidente da assembleia geral: António Gonçalves Ferreira. Vice-presidente:
Joaquim Jorge Osório Rodrigues. 1º e 2º Secretário: Luís
Manuel Pinto Ferreira Gomes
e Vitor Nuno Gomes Santos,
respetivamente. Secretário
suplente: José António Oliveira Manso.

Os três presidentes da esquerda para a direita, Manuel
Ferreira, Conselho Fiscal, António Ferreira, Assembleia-geral
e António Frias Manso, presidente da direção

Presidente do conselho
lo Ferreira. Secretário: Aurélio Paulo da Costa Henriques
Barradas. Relator: Jaime Lopes Gonçalves. Suplente:
Anibal Cid Oliveira.
Presidente da direção:
António Alberto Frias Manso,

Vice-Presidentes: Rui Tomas
Ribas Reis e Telma Fonseca
da Silva.
Secretário: Manuel Fernando Tavares de Oliveira
Tesoureiro: António Manuel Magalhães R. Lourenço.
Vogais – Adriano Coutinho Miranda, Tânia Lau-

ra Marrafa Gomes Taveira,
Carlos Manuel Costa Pereira, João Jesus Reis, Jorge
Manuel Almeida, Leonardo
Manuel Cardoso da Silva,
Carlos Manuel Costa Pereira,
Daniel Joaquim Cardoso Taveira, Manuel Joaquim Anunciação Cardoso, Manuel Jorge Queirós Lopes, Rui Sérgio
Martinho Silva, Eduardo Correia Luís, Óscar Miguel Pereira Furtado.
Nesta cerimónia, além
dos corpos gerentes empossados, estiveram presentes,
na qualidade de convidadas
outras personalidades Lameato, foi servido um delicioso
lanche noturno acompanhado do também delicioso espumante das Caves da Raposeira e Murganheira.
Carlos Magalhães

Ganhar é mesmo o Nosso Destino

O S C de Lamego, no passado fim-de-semana, foi
vencer ao Sezurense por 3.0.
Quanto aos juniores, consentiram um empate 3-3,
frente à equipa do Sátão.
Atualmente, na 1ª divisão distrital da AF de Viseu, o
Sporting Clube de Lamego, ocupa o 1º lugar da tabela.
Quanto à equipa de Juniores do S C de Lamego,
após um futuro promissor, atualmente, ocupa o 3º posta
com 16 pontos, a três pontos do 1º classificado, e que
é o Oliveira de Frades.

debol de 5.
Note que a equipa de Lamego em 10 jogos, conta
com 10 vitórias, e todas elas
por uma margem considerada de golos.
Grande época que está
a fazer o Andebol Club de
Lamego.
Andebol Club de Lamego: Octávio, Ivo, Guilherme,
Maçãs, Avelino, João OliveiA.C. Lamego A
NA Penedono
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A.C. lamego A
NA Penedono
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0

Mais dois jogos deste escalão de Minis, mais duas

vitórias marcadas pela qualidade dos jovens lamecenses.
Tem sido uma constante
a s boas exibições que estas
equipas do Andebol Club de
Lamego têm realizado neste
campeonato regional de An-

ra, João Barreira, João Andrade, José lamelas, José
Nuno, Francisco Pinto, Francisco Alves, Daniel Gomes,
Daniel Paiva, Martin, Rafael
Silva, Rafael Rebelo, Rui
Rodrigues, João Almeida e
Eduardo Vieira.
Treinador: Luís Machado
Diretores: Manuel Oliveira, Eduardo Luís e Tânia
Taveira

