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Ténis de Mesa: 
DISTRITAL de sub 10 feminino

2º Lugar 
para AV Lamego

Realizou-se no dia 8 de março de 2020, no pavilhão 
da Escola Básica 2,3 de Mundão (Viseu), a fase Final do 
campeonato distrital referente ao escalão sub 10 femini-
no, com a jovem formação da “Associação Voluntária 
de Lamego – Ténis de Mesa” a conquistar o 2º lugar. 

A formação sub 10 feminina da “Associação Volun-
tária de Lamego – Ténis de Mesa” foi constituída pelas 
atletas Leonor Alves e Margarida Sabença.

Parabéns às atletas lamecenses pelo excelente desem-
penho durante a competição. É de destacar os 6 títulos 
distritais conquistados pela Associação Voluntária de 
Lamego – Ténis de Mesa, referente ao escalão de sub 10 
feminino  de 2011/2012 a 2016/2017.

O piloto de  Armamar, 
Domingos Fernandes ao vo-
lante do seu Autobianchi A 
112 estiveram ao seu melhor 
nível no passado fim de se-
mana na Rampa  de Murça, 
que foi a primeira jornada 
do Campeonato Portugal de 
Montanha JC Grou 2020, or-
ganizado sob a égide do Cami 
Motorsport.

 Logo na subida da warm 
up faria toda a extensão da 
Rampa de Murça em 3.18.08 
à média de 76,3 km/h, para na 
primeira subida oficial de  trei-
nos ter conseguido melhorar o 
seu tempo em 3.14.95 à média 
de   77,5 km/h, para na subida 
seguinte de treinos conseguir 
fazer mais e melhor, fazendo 
um tempo de 3.15.158 à mé-
dia de  77,4 km/h, consolidan-
do assim a sua 1ª posição em 
termos da Taça de Portugal de 

Clássicos de Montanha.
Na primeira subida oficial 

de prova, Domingos Fernan-
des não se fez rogado e rubrica 
um tempo de 3.15.955 à mé-
dia de 77,0 km/h, consolidan-
do a liderança em termos da 
Taça. No domingo de manhã, 
Domingos Fernandes logo na 
subida da warm up acaba por 
fazer um tempo de 3.31.217 à 

média de 71,5 km/h. Na últi-
ma subida de treinos, o pilo-
to de Armamar ao volante do 
“ diabólico” Autobianchi A 
112, onde fez toda a extensão 
da rampa em 3.21.360 à mé-
dia de 75,0 km/h, no entanto 
na segunda subida oficial de 
prova, Domingos Fernandes 
pulveriza os tempos anteriores 
com 3.12.731 à média de 78,4 

km/h, sendo o seu melhor cro-
no de todo o fim de semana.

Domingos Fernandes ain-
da faria a última subida de 
prova, no entanto  fruto do 
acidente ocorrido, a mesma 
seria anulada. Assim Domin-
gos Fernandes dizia-nos “ 
quero expressar a minha so-
lidariedade com as famílias 
das pessoas que infelizmente 
nos deixaram, e espero que 
ao feridos recuperem rapida-
mente, esta prova teve um fim 
triste que ninguém esperava. 
Quero expressar toda a mi-
nha solidariedade com o Luís 
Silva, neste momento difícil, 
e que regresse junto da “famí-
lia da Montanha”, o mais rá-
pido quanto possível .Quanto 
à minha prova em si, correu 
até muito bem sem problemas 
alguns, o Autobianchi esteve 
à “altura”, e venci a Taça de 
Portugal”.
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Domingos  Fernandes vence categoria 
na rampa de Murça

O piloto de Mesão Frio 
estreou no passado fim de 
semana um Honda Integra 
na Rampa de Murça, jorna-
da inaugural do Campeona-
to Portugal de Montanha JV 
Grou 2020, organizado pelo 
Cami Motorsport.

Logo na subida da warm 
up Alberto Pereira faria um 
tempo de 2.42.033 para fazer 
toda a extensão da Rampa 
de Murça, à média de 93, 3 
km/h, sendo o 4º classificado 
entre os participantes no Cam-
peonato Portugal Legend´s de 
Montanha. Para a primeira 
subida de treinos, o Integra 
faria um crono de 2.38.965 à 
média de 95, 1 km/h, sendo 
o terceiro classificado entre os 
participantes no Campeonato 
Portugal Legend´s de Monta-
nha .Já na segunda subida de 
treinos, Alberto Pereira conti-
nua a baixar os seus tempos, 
fazendo desta vez um crono 
de 2.31.294 à média de 99,9 
km/h , sendo o 2º classifica-
do no Campeonato de Por-
tugal Legends de Montanha. 

Chegados à primeira subida 
oficial de prova, isso no final 
da tarde de sábado, baixa de 
novo fazendo 2.30.210 à mé-
dia de  100,6 km/h, sendo 
de novo o 2º classificado no 
Campeonato Portugal Legen-
d´s Montanha.

No domingo de manhã á 
com o piso molhado, Alberto 
Pereira não faria a subida da 
warm up, no entanto na ulti-
ma subida de treinos ficaria 
pelos 2.53.653 à média de 87 
km/h, sendo o 6º classificado 
entre os participantes do Cam-
peonato Portugal Legend´s  de 

Montanha. Para a segunda su-
bida oficial de prova Alberto 
Pereira “passa ao ataque”, e 
faz um tempo de 2.31.866 à 
média de  99, 5 km/h, sen-
do o 2º classificado no Cam-
peonato Portugal Legend ´s  
Montanha.

A terceira e ultima subida 
de prova infelizmente já não 
se realizou, isso motivado 
pelo grave acidente, na qual 
Alberto Pereira disse-nos “ la-
mento profundamente tudo o 
que se passou e quero expres-
sar a minha solidariedade com 
as vitimas das famílias, e es-

pero que  os feridos consigam 
recuperar de forma rápida. 
Quero deixar um abraço para 
o Luís Silva, esperando que 
em breve regresse às provas 
do Campeonato de Montanha 
“.Sobre a prova disse-nos “ 
correu bem, esta foi a primei-
ra vez que conduzi este carro, 
por isso as primeiras subidas 
foram feitas com alguma cau-
tela, e aos poucos fui me adap-
tando ao seu comportamento 
e fruto disso são os tempos 
que fui fazendo. Temos ain-
da muito para evoluir, vamos 
lá ver como irá ser a prova se-
guinte “ disse-nos o autarca de 
Mesão Frio.

Classificação final
1º Luís Silva – BMW M 3;
2º Alberto Pereira – Hon-

da Integra;
3º Carlos Oliveira – Ford 

Sierra Cosworth.
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Alberto Pereira estreou honda integra 
na rampa de Murça

Se nos deseja contactar 
faça-o através dos telefones:

 254 313 122 | 254 313 059
ou 

email: dourohoje@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/jornaldourohoje

A Escola Básica N.° 1 de Castro Daire acolheu, no 
dia 5 de março, a caravana do programa "O Ciclismo 
Vai À Escola". A iniciativa foi dinamizada pela Federa-
ção Portuguesa de Ciclismo e pela Associação Regional 
de Ciclismo de Viseu (ARCV).

Em declarações ao Jornal do Centro, o presidente da 
ARCV, Pedro Martins, explicou que o programa “é uma 
forma de captar mais crianças para as nossas escolas de 
ciclismo".

“Começamos pelo Agrupamento de Castro Daire. Te-
mos lá uma escola de ciclismo na Casa do Benfica e eles 
precisam de fazer captação.

Segundo Pedro Martins, o objetivo também passa por 
aumentar o número de atletas nas escolas de ciclismo da 
região, de praticantes infantis e das próprias escolas da 
modalidade.

Crianças vão poder 
conhecer o ciclismo
em Castro Daire


