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“Miguel Cadilhe já se arrependeu de ter fechado a linha do Douro.
Agora defende a reabertura” Público

Ténis de Mesa: competição
de equipas sub 15

AE Latino Coelho de
Lamego é vice campeão

Campeonato Portugal Montanha JC Group 2019

Domingos Fernandes no Pódio
na Rampa Santa Marta
Domingos Fernandes ao
volante do seu já conhecido
Autobianchi A 112, subiu ao
pódio no passado fim de semana em mais uma jornada
do Campeonato Portugal de
Montanha JC Group , que
teve lugar na rampa de Santa
Marta, numa prova organizada pelo Clube Automóvel
da Régua.

Decorreu nos dias 14 e 15 de junho de 2019 na cidade
de Oliveira de Azemeis, a competição de Ténis de Mesa,
com especial destaque para a conquista do 2º lugar alcançado pela formação sub 15 masculina do Agrupamento
de Escolas Latino Coelho (AELC).
A formação sub 15 masculina do AELC Lamego,
detentores do título regional de norte alcançado no ano
anterior, constituída por André Melo (7º C), James Gonçalves (9º B), João Rocha (9º D) e Pedro Ferreira (8ºC),
demonstrou na Fase Final Regional do Norte um excelente desempenho, tendo cedido perante a formação que
no ano transato tinha perdido na final.

A correr “quase em casa”,
já que Domingos Fernandes
reside em Armamar, logo na
subida da warmup 1, faria
um tempo de 2.57.504, sendo o 34º mais rápido na classificação geral, e segundo na
Taça de Portugal Clássicos
de Montanha, tudo isto com
uma velocidade média de
64,89 km/h.
Já na primeira subida de
treinos, Domingos Fernandes
acabaria por conseguir melhorar de forma substancial ao rubricar um crono de 2.54.754 à
média de 65,92 km/h, sendo
o 33º melhor classificado na
geral, e de novo o segundo em
termos de Taça de Portugal
Clássicos de Montanha.Na se-

gunda subida de treinos o piloto do Autobianchi não consegue melhorar, fazendo nesta
subida o tempo de 2.57.328 à
média de 64,96 km/h, sendo
o 35º melhor tempo à geral e
de novo o segundo na Taça de
Portugal Clássicos de Montanha.
Para encerrar o primeiro
dia da rampa de Santa Marta, faltava apenas a 1ª subida oficial, onde Domingos
Fernandes faria um crono de
3.00.211, à média de 63,92
km/h, sendo o 33º melhor
tempo na classificação geral,
e de novo o segundo classifi-

Associação dos Amigos de Jorge Caride
Classificação Final: 1º EB António Alves Amorim
(Lourosa - Santa Maria da Feira), 2º AE Latino Coelho
(Lamego), 3º ES Resende, 4º EB Frei Bartolomeu Mártires (Viana do Castelo), 5º EB João Meira (Braga), 6º ES
Carrazeda de Ansiães, 7º EB Marques Leitão (Valbom
- Gondomar)
Em Fases Finais Regionais do Norte, o AELC detém
na modalidade de Ténis de Mesa o invejável número de
32 títulos por equipas.

Nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2019, decorrem as
Finais Nacionais na cidade de Setúbal, com a participação da equipa sub 15 feminina do Agrupamento de Escolas Latino Coelho de Lamego, campeã na Fase Final
Regional Norte realizado no dia 8 de junho de 2019 em
Carrazeda de Ansiães.

Facebook: www.facebook.com/douro.hoje

Assinatura de protocolo

cado na Taça de Portugal de
Clássicos de Montanha.
Depois duma noite de descanso para os pilotos e máquinas logo no domingo de
manha na subida da warmup
2, Domingos Fernandes ao
volante do seu inconfundivel
Autobianchi A 112, faria um
tempo de 2.58.253, à média
de 64,92 km/h, sendo o 31º
mais ´rapido na classificação
geral, passando a liderança na
Taça de Portugal de Clássicos
de Montanha.Já na derradeira
subida de treinos, Domingos
Fernandes acabaria por conseguir melhorar o tempo anterior com 2.56.196 à média
de 65,38 km/h, sendo o 32ª
classificado à geral, e de novo
o segundo na Taça de Portugal de Clássicos de Montanha.
Faltando apenas as duas
subidas oficiais de prova, , assim na segunda subida de pro-

va, o piloto de Armamar faria
um tempo de 2.56.198à média de 65,38 km/h, correspondendo ao 34º melhor tempo na
classificação geral, e o segundo em termos de Taça de Portugal Clássicos de Montanha.
Para a derradeira subida
oficial de prova, Domingos
Fernandes acabaria por ser
autor dum “tempo canhão”,
fazendo o percurso da Rampa
de Santa Marta em 2.54.220, à
média de 66,12 km/h, sendo o
34º mais rápido na classificação geral, e de novo o segundo
na Taça de Portugal Clássicos
de Montanha.
Depois de ter subido ao
podio para receber os prémios,
Domingos Fernandes fez-nos
um resumo desta prova dizendo “ correu bem, sem problemas com o carro, fomos evoluindo aos poucos, tive uma
ou outra quebra, sem grandes
diferenças, mas nesta ultima
subida foi mesmo feita com
“a faca nos dentes”, mas correu bem, fui ao podio, pontuei
para a Taça, que mais poderia
querer.Agora vou para uma
semana de férias, e depois há
logo que pensar na prova seguintes.Ah…. já me esquecia,
este foi mais um, excelente fim
de semana em que estive com
os amigos, num convivio são,
diverti-me e é isso que interessa levar desta vida, e destes
momentos”, terminou.

DIA A DIA

O seminal central

No passado dia 19 de junho, decorreu no Auditório
Carlos Costa sede da Associação de Futebol de Viseu (AF
Viseu) a cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a
Associação dos Amigos de
Jorge Caride, a Associação de
Futebol de Viseu (AF Viseu) e
o Município de Lamego.
A assinatura deste protocolo, no Segmento de Recreação e Lazer, visa assegurar a

segurança dos atletas, participantes dos diversos torneios
e provas de futebol e futsal,
e fortalecer a credibilidade
das entidades organizadoras.
Ademais, tem também como
objectivo valorizar e fomentar
estas modalidades desportivas
a nível distrital.
O presidente da Associação dos Amigos de Jorge Caride, Zé Coelho, realçou a importância da assinatura deste
protocolo de colaboração para
a realização do Torneio de Futsal Jorge Caride.

A Lei de Bases da Saúde é o espermatozóide no Bloco Central. Pode ou não fecundar um novo ser. Essa nova
realidade política que se concebe prematuramente a quatro meses das eleições está destinada a ser um nado-morto?
A resposta a esta questão pode condicionar decisiva
mente as intenções de voto para outubro. Não acredito que
nenhum socialista, nem nenhum social-de- mocrata (à parte
da equipa que rodeia Rui Rio e o próprio Rio) seja adepto
de umà solução de bloco central. Os dois grandes partidos
são, historicamente, alternativa de poder e só assim conseguem revelar o melhor (e o pior) dos seus recursos humanos.
Os sociais-democratas estão numa situação aflitiva. Veja-se os resultados do último barómetro CM/Axi- mage.
Viabilizar uma Lei da Saúde socialista pode trazer alguma
ajuda em termos de financiamento partidário, mas trará
mais votos?
Fora desta equação ba- fienta estão as restantes forças
partidárias com o Bloco e o PAN a aguardar os votos de
protesto, dos novos eleitores que sublimam as questões ambientais. O CDS e PCP podem também aproveitar colocando-se como alternativa à falta de alternativa.
Miguel Alexandre Ganhão

