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APITIL – Lamego

Fim de temporada nas Piscinas Municipais do Peso da Régua

Amarelos iniciaram
época de boccia

Centenas de pessoas em atividade

Durante o mês de junho, os “Amarelos” iniciaram
a sua participação nos IX Jogos Desportivos do Município de Lamego, na modalidade de Boccia.

Múltiplas atividades encerraram a temporada das
Piscinas Municipais do
Peso da Régua.

Após uma fase eliminatória interna, que contou com
a presença de três equipas da Instituição, foram apurada
da 9.ª edição dos jogos desportivos que abrangem todo o
concelho de Lamego.
O dia 20 de junho foi o dia escolhido para dar início
aos Jogos Desportivos de Lamego, a nível da modalidade
de Boccia. Esta é já a nona edição deste evento desportivo, caraterizado por ser o maior do género do concelho
de Lamego, sendo organizado em conjunto pela Câmara
Municipal de Lamego, contando também com o apoio de
várias associações desportivas e clubes do nosso concelho
e região, com o objetivo de promover a prática desportiva
entre os lamecenses.
Dezenas de atletas participaram nesta competição, quer
a nível de Boccia, quer também a nível das outras nove
modalidades que constituem estes jogos tão importantes
para o convívio, no seio do concelho de Lamego.
No que concerne à modalidade de Boccia, o arranque
da edição deste ano, ou seja, do ano de 2014, decorreu
no Pavilhão do Complexo Desportivo de Lamego, reunindo
algumas instituições do nosso concelho que trabalham no
âmbito da solidariedade social. O mais importante a destacar neste evento desportivo consiste na fantástica participação de dezenas de atletas, sendo também um momento
recheado de muito convívio e confraternização, que junta
todos atletas num grande ambiente de festa.
Os “Amarelos” demonstraram uma vez mais um excelente empenho no desenrolar dos seus jogos disputados,
seus treinos semanais realizados na Instituição.

Dance kids/Contos com
dança foi o projeto apresentado no emblemático Teatrinho. Esta iniciativa resultou
do trabalho coordenado ao
longo do ano por Joana Cardoso, com crianças entre os
três e os dezasseis anos. Em
palco, quarenta e duas crianças mostraram, através da
dança, diferentes estados de
espírito. Centenas de pessoas aplaudiram o espetáculo.
O festival de encerramento contou com inúmeros
participantes, os quais, ao
longo dia, disputaram jogos
sem fronteiras e jogos aquáticos, participando ainda em
kidsSurprise, afrodance, danças latinas, treino funcional,
de massagens.
A caminhada de encerramento cumpriu-se ao longo
de 10 km`s. Com início nas
Piscinas Municipais, a caminhada prosseguiu em direção
à zona histórica, num cenário de vales preenchidos por
vinhas, continuando pela li-

do Dia da CPCJ dearmamar
Acontece na tarde deste sábado, dia 5, no jardim
junto ao Posto de Turismo,
a quarta edição do Dia da
CPCJ em Armamar, uma organização da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Armamar.
O programa do evento
contempla palestras temáticas em torno das problemáticas dos padrões comportamentais das crianças
e respetivas estratégias de
atuação, com a presença de
-

nais para falar e debater estas questões.
Para além da componenhaverá momentos teatrais,
de canções, jogos inter-geracionais, danças, entre outros.
Merece destaque a ação de
Zumba Color, que certamente vai atrair muita gente.
Após o Zumba Color os
participantes são convidados a desfrutar de um lanche
convívio onde não vão faltar
os petiscos e iguarias locais.
minar, a conhecida cantora

Micaela apresentar-se-á em
palco em duas versões distintas: uma mais dirigida para
as músicas que a tornaram
conhecida e outra parte da
atuação, especifica para o
público infantil.
Também para as crianças
haverá ao longo da tarde inces, moldadores de balões e
este ano uma novidade é a
apresentação de uma animadora de afetos. Isto e muito
mais para viver neste sábado
à tarde em Armamar.

nha do comboio, em direção
ao rio Corgo, zona ribeirinha,
terminando junto à linha de
partida.
A iniciativa contou com o
apoio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e da G.N.R. do Peso da
Régua. A organização agradece ainda aos proprietários
das Quintas da Cerdoeira e
Campanhã a colaboração
prestada.
Novembro de 2011 marca
a abertura das Piscinas Mu-

nicipais do Peso da Régua.
A fruição deste equipamento tem sido plena, deixando
claro que o mesmo veio dar
resposta a uma necessidade
premente da população.

modo a que Peso da Régua
seja um concelho de referência pela qualidade de vida
que oferece aos seus habitantes.

