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Karting: Bom regresso do jovem
piloto de Lamego ao Troféu Rotax

Estabelecimento Prisional de Lamego

Apresentação do livro Reintegr’arte da autoria
Pedro Rilhado no pódio
de Fernando Branco Marado & Amigos Detidos

O piloto lamecense Pedro Rilhado alcançou um
brilhante e merecido 3º lugar, na 2ª prova do Troféu
Rotax, categoria Micro-Max, que decorreu no Kartódromo Internacional de Braga.
Ausente na primeira prova em Palmela, o piloto lamecense (em Birel Art) correu pela primeira vez esta época,
apresentando-se em competição com uma nova equipa
técnica, liderada por Nuno Maia.
Mesmo fisicamente debilitado, devido a uma virose,
Pedro Rilhado não desistiu, não baixou os braços, deu
tudo em pista, demonstrando, mais uma vez, a sua garra
e determinação, ao longo das quatro mangas de qualificação, durante as quais mostrou um excelente andamento.
A prova organizada pelo Motorsport Viana Clube foi
ganha por Adrian Malheiro, que venceu as três Finais.
A imprensa da especialidade saudou o regresso de
Pedro Rilhado ao Troféu Rotax: “um bom regresso do
jovem piloto de Lamego”, escreveu a revista “Vroom”.
A terceira jornada está agendada para os dias 28
e 29 de Maio no Kartódromo Internacional do Algarve.
“Vamos para Portimão com a certeza de que podemos
lutar pela vitória”, referiu Pedro Rilhado.
O piloto lamecense agradece aos seus patrocinadores: Raposeira / Murganheira; Município de Lamego; SM
- Laboratório de Análises Clínicas; Nascar’s bar; Inove
–publicidade; DouroTV; Clínica Dr. António Guimarães.
E aos parceiros técnicos Rotax; Korridas e Nuno Maia
KartRace.
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O Estabelecimento Prisional de Lamego, no âmbito do projeto de voluntariado de intervenção cultural
intitulado Reintegr’arte,
em parceria com o Município de Lamego e o escritor Prof. Fernando Branco
Marado, promoveu a arte
como instrumento de reinserção social dos reclusos,
através da realização de atividades de escrita criativa.
Os trabalhos de escrita e
dramatização ocorreram ao
longo do ano de 2014 e culminaram com a elaboração
e publicação do livro Reintegr’arte da autoria do Prof.
Fernando Branco Marado &
Amigos Detidos.
Este foi apresentado ao
público, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, no dia
27 de Abril de 2016, pelas

15:00, no âmbito das Comemorações do 67º Aniversário
da inauguração da Cadeia
Comarcã de Lamego – atual
Edifício do Estabelecimento
Prisional de Lamego.
Todos os reclusos intervenientes fizeram uma breve interpretação de excertos
do livro, tendo como parte
integrante a participação es-

pecial do Sr. Gabriel Osório,
que nos presenteou com belíssimos momentos musicais,
que integram o livro através
de um CD que o acompanha.
Fazem parte deste CD 4
canções, cujas letras são da
autoria de Fernando Marado
& amigos detidos, as músicas
e vozes ficaram a cargo de
João Simões, Zé Tó Teixeira,

Gervásio Pina, Paulo Paradela e Gabriel Osório.
A mesa foi composta pelo
Sr. Dr. Vítor Rebelo, responsável da biblioteca Municipal, pela Dra. Teresa Adão
Diretora literária da Editora
Edições Esgotadas, pela
Sra. Dra. Andrea Santiago,
Vereadora do pelouro da
Cultura Educação e Desporto da CML e pela Sra. Dra.
Maria José Ferreira, Diretora
do Estabelecimento Prisional
de Lamego.
Na cerimónia estiveram
presentes representantes
de instituições civis e militares, professores e alunos
do Agrupamento de Escolas
latino Coelho, assim como
funcionários e ex-funcionários do EPL e população em
geral.
Carla Alexandra
Neves Silva

Armamar celebrou a festa dos cravos
de uma forma especial
A Câmara Municipal de Armamar, distrito de Viseu quis
louvar os 13 Militares Combatentes na Guerra do Ultramar
que tombaram no campo da
batalha, em defesa da Paz e
os combatentes que regressaram com ou sem saúde.
Quarenta e dois anos
depois e para preservar os
valores morais da ética e da
solidariedade aos olhos dos
mais jovens, aquela edilidade mandou erigir um MONUMENTO AO COMBATENTE
DO ULTRAMAR, na zona
nobre daquela vila Duriense.
À Cerimónia associara-se
o Presidente do Núcleo de Lamego da Liga dos Combatentes Artur Pombinho de Lucena,
em representação do General
Chito Rodrigues, Presidente
da Direção Central da Liga dos
Combatentes e o respectivo
Gião do daquele núcleo.
Usaram da palavra o Presidente da Câmara Municipal

de Armamar e o Presidente
do Núcleo de Lamego da Liga
dos Combatentes.
Pombinho exaltou a sublime e nobre decisão do Presidente da Câmara Municipal
de Armamar pela inauguração de tão significativo Monumento em louvor dos que
deram a vida pela sua Pátria,
cumprindo um dever sagrado,
que tinha como objetivo semear a Paz.
O Presidente da Câmara
agradeceria a nobre presen-

ça da Delegação de Lamego
e também às centenas de
ex-combatentes e a toda a
gente anónima que comungava daquela louvável e ilustre
cerimónia.
Registaram a sua notável
presença o Presidente da Assembleia Municipal da Câmara
Municipal de Armamar, os ilustres vereadores e os Presidentes das Juntas de Freguesia.
Registe-se também a nobilíssima presença do Reverendo
Padre Pontes, que abençoou,

em nome de Deus o Monumento aos Combatentes,
pedindo ao Redentor que os
guarde junto a Si, no Paraíso,
como prémio da sua superior
conduta, naquele flagelo.
Tratou-se de uma Notável Cerimónia que perpetuará
não só os mortos pela Pátria
mas também aqueles que tiveram a felicidade de ficar, dos
que tiveram a sorte de voltar,
ainda que muitos a sofrer de
doença pós – traumática e daqueles que depois passaram a
viver uma vida real, numa sociedade Democrática respeitadora dos direitos humanos
do cidadão.
Parabéns a todos quantos
tornaram possível a implantação e inauguração de tão
Justo e Emblemático Monumento. Que Deus continue a
iluminar os seus caminhos,
para que O possam vir a contemplar um dia, no Paraíso.
Dr. Manuel Fernandes
Ribeiro
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