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II divisão
Xico Andebol
regressa esta semana
aos trabalhos
Os vimaranenses do Xico Andebol, que com o penúltimo lugar
no Grupo B da época 2012/2013,
baixaram ao escalão secundário,
regressaram esta semana aos
trabalhos com vista à próxima
temporada.
Ontem, principiaram os trabalhos da época desportiva os seniores masculinos e hoje é a vez
de começarem os trabalhos os
junores e os juvenis masculinos.
Para Setembro, está programado
o início dos treinos para iniciados, infantis, minis e bambis.
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Concerto na Feira

Campeonato Mundial
de Full Contact em Lamego

Mara Pedro, jovem fadista viseense, actua pelas 22h00 no
palco 1 da Feira de São Mateus.

No próximo sábado, terá lugar em Lamego o XIX Campeonato Mundial
Ultimate Full Contact organizado pela Federação Portuguesa de Full Contact. O evento terá início às 16h00 com uma cerimónia de abertura.
DR

Exposição
de fotografia
No âmbito do projecto de Saúde
em Português sobre a participação das mulheres na vida política
denominado ‘EmPoder Delas’, é
inaugurada, pelas 11h00, na Loja
Ponto JA de Viseu, a exposição de
fotografia reescrita de Pedro Medeiros.

“Cabras” no Museu
A escultura em bronze e pedra denominada “Cabras”, de João da
Silva, é a peça do mês de Agosto no
Museu Grão Vasco.

gráfica composta por algumas das
suas obras, poemas, textos e fotografias.

“Silício: da pré-história ao futuro”
é o nome da exposição patente ao
público no Museu do Quartzo..

Até ao fim do mês há mais Férias de
Verão na Casa dos Livros, tempo de
brincar e aprender com histórias e
muitos livros na Biblioteca Municipal, através de um conjunto de atividades de animação e promoção
da leitura dirigidas a crianças do préescolar e do 1.º CEB.

Mostra assinala
125 anos de Pessoa
A Biblioteca Municipal Dom Miguel da Silva associa-se às comemorações dos 125 anos do nascimento do escritor Fernando Pessoa, através de uma mostra biblio-

Period.: Diária

Área: 26,67 x 32,67 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Comboio turístico
em Vouzela

rida, a partir das 10h30.

Até ao próximo dia 1 de Setembro,
o município de Vouzela vai disponibilizar o serviço do comboio turístico para os visitantes que procurem o concelho e para a população em geral. O comboio circulará
às sextas, sábados e domingos, das
9h00 às 18h00, e efectuará os percursos Vouzela - Parque de Campismo - Nª Sr.ª do Castelo e no domingo à tarde o circuito da Penoita.

Inauguração de igreja

Exposição de fósseis
marinhos

Mortágua vai receber no próximo
dia 29 de Agosto o programa Verão Total da RTP, com emissão em
directo. O palco do programa será
o Montebelo Lake Resort da
Aguieira.

Exposição de fotos
em Resende
Gala do Andebol

Encontram-se abertas as inscrições para o curso “Planeta Azul”,
que será ministrado por Galopim
de Carvalho e que terá lugar no
Museu do Quartzo a 11, 12 e 13 de
Setembro.

A relíquia do mês na Capela de
Santo António é o painel de azulejos “O Milagre da Libertação do
pai de Santo António da Forca”.

NOS PRÓXIMOS DIAS
Férias de Verão
na Casa dos Livros

Cores: Cor

sábado, pelas 22h00, no palco 1 da
Feira de São Mateus.

Inscrições abertas

Relíquia do mês
Exposição de silício
no Museu do Quartzo

País: Portugal

Está patente ao público, no Museu
Municipal de Carregal do Sal, uma
exposição de fósseis marinhos. O
conjunto de 21 peças da colecção
de António Monteiro pode ser visitado até final do mês.

Salão de Banda
Desenhada
Está a decorrer até dia 22 de Setembro, no âmbito da Feira de são
Mateus, o XVIII Salão Internacional de Banda Desenhada de Viseu,
no pavilhão Multiusos da Feira de
São Mateus.

Pág: 6

Académico joga
amanhã no Funchal
Em jogo a contar para a 3.ª
jornada da Liga 2 Cabovisão, o
Académico joga, às 16h00, contra o Marítimo B, na Madeira.

tome nota
HOJE EM VISEU

Tiragem: 5000

A Federação de Andebol de Portugal realiza no próximo sábado, a
partir das 21h15, no Teatro Viriato, a
III Gala do Andebol.

Bárbara Guimarães
apresenta livro
Bárbara Guimarães desafiou e entrevistou alguns dos melhores espíritos do nosso tempo. Conversou
com grandes escritores, pintores e
músicos e cada um trouxe os livros
que mais os apaixonaram. Das
conversas nasceu o livro Páginas
do Páginas Soltas, que a autora
apresenta no próximo domingo,
pelas 16h00, na Fnac Viseu.

A_gosto da Cidade
No âmbito da iniciativa A_gosto da
Cidade, no próximo sábado, às
21h00, a Amarelo Silvestre promove um concerto na varanda, na
Praça D. Duarte.

Académico recebe
Tondela no Fontelo
Em jogo da 4.ª jornada da Liga 2
Cabovisão, o Académico recebe o
Tondela no próximo domingo, pelas 16h00, no Estádio do Fontelo.

Andebol no Inatel
As supertaças masculina e feminina em andebol disputam-se no
próximo sábado, a partir das
15h00, no pavilhão do Inatel

Represas na Feira
Luís Represas actua, no próximo

Está patente até Setembro no Museu Municipal de Resende a exposição de fotografia ‘Sensibilidades’, da
autoria de Eduardo Pinto.

Fernando Mendes
em Sátão
No âmbito das Festas de São Bernardo, que terminam hoje, Fernando Mendes está hoje no Satão,
pelas 22h00, para um espectáculo.

Verão Total em directo
a partir de Mortágua

Marcha nocturna
em Vouzela
Numa organização da Câmara de
Vouzela, vai realizar-se no próximo
sábado a décima edição da Marcha
Nocturna.O início é junto ao Posto
de Turismo, pelas 17h45.

Prova de vinhos
em Penalva do Castelo
“A Diversidade
da Arte” em Sátão
A exposição “A Diversidade da Arte”,
de Hugo Almeida, está patente na
Casa Municipal da Cultura de Sátão.

A Câmara de Penalva do Castelo
realiza no prósimo sábado, pelas
17h00, na adega cooperativa, a XII
Prova Técnica de Vinhos do Dão
produzidos no município.

“De preto e branco”
em Mangualde

Vindouro regressa a
São João da Pesqueira

Pinturas a lápis, carvão, esfuminho e borracha estão expostas na
Biblioteca Municipal de Mangualde, Dr. Alexandre Alves até dia
29 de Agosto. Intitulada "De preto
e branco" esta exposição é da autoria da pintora Fátima Rodrigues.
Caras, olhares, crianças, atitudes,
mulheres e corpos são as principais inspirações da artista.

A 11.ª edição da “VINDOURO –
Festa Pombalina”, realiza-se em
São João da Pesqueira, de 30 de
Agosto a 1 de Setembro. Destaque
para a estreia de “O Tesouro”,
curta-metragem filmada em São
João da Pesqueira, que acontecerá dia 30 de Agosto, pelas
21h00, no Cineteatro João Costa.

NOS PRÓXIMOS DIAS
HOJE NA REGIÃO

A nova Igreja da Imaculada Conceição de Resende vai ser inaugurada no próximo domingo, pelas
16h00, numa cerimónia que contará com a presença do bispo de
Lamego, D. António Couto.

Festa do Mel
no Caramulo
Pelo sétimo ano consecutivo, a Associação de Apicultores da Serra do
Caramulo, irá promover a Festa do
Mel no Caramulo. O evento decorre no próximo domingo, no
Parque de Festas de Santa Marga-

TRC ZigurFest
em Lamego
O TRC ZigurFest prepara-se para
a sua terceira edição e para dois
dias de muita música pela cidade
de Lamego. O Teatro Ribeiro Conceição já confirmou os cabeças
de cartaz e alguns até já “conhecem os cantos à casa”: no dia 30
de Agosto vão estar no palco Memória de Peixe, Loosers e Ermo.
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Alavarium regressa
aos treinos a pensar
na Supertaça

ARQUIVO.

Andebol Feminino O clube aveirense manteve o grupo
que alcançou o histórico título nacional e reforçou-o
com a talentosa atleta Rita Alves
Alexandre Silva
Depois de uma época verdadeiramente histórica, com a
conquista do título de campeão
nacional de Andebol Feminino,
algo também inédito emAveiro,
o Alavarium/Love Tiles regressa, hoje, ao trabalho. O
grupo que garantiu o sucesso
da última época continuará a
ser liderado por Ulisses Pereira
e regista apenas a entrada de
uma jogadora.
Mónica Soares, ex-Madeira
SAD, regressa, assim, ao distrito

de Aveiro após ter sido formada
no Clube do Povo de Valongo
do Vouga, emblema do concelho de Águeda de onde saiu
para representar o conjunto insular, ao serviço do qual conquistou a Taça de Portugal na
época passada.
A jovem atleta chega ao Alavarium ainda com outro título, o de melhor marcadora
do recente Campeonato da
Europa de Sub/19, tendo marcado a impressionante marca
de 50 golos em apenas sete
jogos. A entrada da lateral, que

pode jogar tanto do lado esquerdo como do direito, supre
a saída de Rita Alves, que foi
em busca de mais minutos de
jogo.
O treino inaugural acontece
hoje, às 19.30 horas, numa semana que culmina com a disputa, no próximo sábado, do
primeiro troféu da época,
quando, em Viseu, as atletas
de Ulisses Pereira entrarem
em campo para defrontar o
Madeira SAD, para disputar,
pelas 15 horas, a Supertaça de
Portugal. |

Rita Alves é reforço do Alavarium/Love Tiles
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Artística de Avanca derrotada pelo Benfica
A equipa sénior masculina de andebol da Artística de Avanca perdeu, ontem,
o segundo encontro da pré-epoca, desta feita frente ao Benfica, no Torneio Cidade
de Pinhel (Guarda). O jogo terminou com um 32-21 (19-10 ao intervalo).
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Mara Pedro actua
na Feira de São Mateus
A jovem fadista Mara Pedro
actua amanhã, a partir das
22h00, no palco 1 da Feira
de São Mateus.

HOJE EM VISEU

tome nota

Festa do Mel no Caramulo

Comboio turístico
em Vouzela

mónia de abertura.

Pelo sétimo ano consecutivo, a Associação de Apicultores da Serra
do Caramulo, irá promover a Festa do Mel no Caramulo. O evento
decorre no próximo domingo, no Parque de Festas de Santa
Margarida, a partir das 10h30.

Até ao próximo dia 1 de Setembro,
o município de Vouzela vai disponibilizar o serviço do comboio turístico para os visitantes que procurem o concelho e para a população em geral. O comboio circulará
às sextas, sábados e domingos, das
9h00 às 18h00, e efectuará os percursos Vouzela - Parque de Campismo - Nª Sr.ª do Castelo e no domingo à tarde o circuito da Penoita.

Inauguração de igreja

Exposição de fósseis
marinhos

Mortágua vai receber no próximo
dia 29 de Agosto o programa Verão Total da RTP, com emissão em
directo. O palco do programa será
o Montebelo Lake Resort da
Aguieira.

Concerto na Feira
O Real Tunel Académico actua
pelas 22h00 no palco 1 da Feira de
São Mateus.

ARQUIVO / ZÉ BEIRÃO

Exposição
de fotografia
No âmbito do projecto de Saúde
em Português sobre a participação das mulheres na vida política
denominado ‘EmPoder Delas’, é
inaugurada, pelas 11h00, na Loja
Ponto JA de Viseu, a exposição de
fotografia reescrita de Pedro Medeiros.

Está patente ao público, no Museu
Municipal de Carregal do Sal, uma
exposição de fósseis marinhos. O
conjunto de 21 peças da colecção
de António Monteiro pode ser visitado até final do mês.

Salão de Banda
Desenhada
Está a decorrer até dia 22 de Setembro, no âmbito da Feira de são
Mateus, o XVIII Salão Internacional de Banda Desenhada de Viseu,
no pavilhão Multiusos da Feira de
São Mateus.

“Cabras” no Museu
A escultura em bronze e pedra denominada “Cabras”, de João da
Silva, é a peça do mês de Agosto no
Museu Grão Vasco.

gráfica composta por algumas das
suas obras, poemas, textos e fotografias.

“Silício: da pré-história ao futuro”
é o nome da exposição patente ao
público no Museu do Quartzo..

Gala do Andebol
Encontram-se abertas as inscrições para o curso “Planeta Azul”,
que será ministrado por Galopim
de Carvalho e que terá lugar no
Museu do Quartzo a 11, 12 e 13 de
Setembro.

A relíquia do mês na Capela de
Santo António é o painel de azulejos “O Milagre da Libertação do
pai de Santo António da Forca”.

NOS PRÓXIMOS DIAS
Férias de Verão
na Casa dos Livros
Até ao fim do mês há mais Férias de
Verão na Casa dos Livros, tempo de
brincar e aprender com histórias e
muitos livros na Biblioteca Municipal, através de um conjunto de atividades de animação e promoção
da leitura dirigidas a crianças do préescolar e do 1.º CEB.

Mostra assinala
125 anos de Pessoa
A Biblioteca Municipal Dom Miguel da Silva associa-se às comemorações dos 125 anos do nascimento do escritor Fernando Pessoa, através de uma mostra biblio-

Exposição de fotos
em Resende

Inscrições abertas

Relíquia do mês
Exposição de silício
no Museu do Quartzo

sábado, pelas 22h00, no palco 1 da
Feira de São Mateus.

A Federação de Andebol de Portugal realiza no próximo sábado, a
partir das 21h15, no Teatro Viriato, a
III Gala do Andebol.

Bárbara Guimarães
apresenta livro
Bárbara Guimarães desafiou e entrevistou alguns dos melhores espíritos do nosso tempo. Conversou
com grandes escritores, pintores e
músicos e cada um trouxe os livros
que mais os apaixonaram. Das
conversas nasceu o livro Páginas
do Páginas Soltas, que a autora
apresenta no próximo domingo,
pelas 16h00, na Fnac Viseu.

A_gosto da Cidade
No âmbito da iniciativa A_gosto da
Cidade, no próximo sábado, às
21h00, a Amarelo Silvestre promove um concerto na varanda, na
Praça D. Duarte.

Académico recebe
Tondela no Fontelo
Em jogo da 4.ª jornada da Segunda
Liga, o Académico recebe o Tondela no próximo domingo, pelas
16h00, no Estádio do Fontelo.

Andebol no Inatel
As supertaças masculina e feminina em andebol disputam-se no
próximo sábado, a partir das
15h00, no pavilhão do Inatel

Represas na Feira
Luís Represas actua, no pr´´oximo

Está patente até Setembro no Museu Municipal de Resende a exposição de fotografia ‘Sensibilidades’, da
autoria de Eduardo Pinto.

Rui Veloso nas Festas
de São Bernardo
No âmbito das Festas de São Bernardo, que terminam amanhã, Rui
Veloso está hoje no Satão, pelas
22h00, para um concerto.

Verão Total em directo
a partir de Mortágua

Marcha nocturna
em Vouzela
Numa organização da Câmara de
Vouzela, vai realizar-se no próximo
sábado a décima edição da Marcha
Nocturna.O início é junto ao Posto
de Turismo, pelas 17h45.

Prova de vinhos
em Penalva do Castelo
“A Diversidade
da Arte” em Sátão
A exposição “A Diversidade da Arte”,
de Hugo Almeida, está patente na
Casa Municipal da Cultura de Sátão.

A Câmara de Penalva do Castelo
realiza no prósimo sábado, pelas
17h00, na adega cooperativa, a XII
Prova Técnica de Vinhos do Dão
produzidos no município.

“De preto e branco”
em Mangualde

Vindouro regressa a
São João da Pesqueira

Pinturas a lápis, carvão, esfuminho e borracha estão expostas na
Biblioteca Municipal de Mangualde, Dr. Alexandre Alves até dia
29 de Agosto. Intitulada "De preto
e branco" esta exposição é da autoria da pintora Fátima Rodrigues.
Caras, olhares, crianças, atitudes,
mulheres e corpos são as principais inspirações da artista.

A 11.ª edição da “VINDOURO –
Festa Pombalina”, realiza-se em
São João da Pesqueira, de 30 de
Agosto a 1 de Setembro. Destaque
para a estreia de “O Tesouro”,
curta-metragem filmada em São
João da Pesqueira, que acontecerá dia 30 de Agosto, pelas
21h00, no Cineteatro João Costa.

NOS PRÓXIMOS DIAS
HOJE NA REGIÃO

A nova Igreja da Imaculada Conceição de Resende vai ser inaugurada no próximo domingo, pelas
16h00, numa cerimónia que contará com a presença do bispo de
Lamego, D. António Couto.

Full contact
em Lamego
Já no próximo sábado, terá lugar
em Lamego o XIX Campeonato
Mundial Ultimate Full Contact organizado pela Federação Portuguesa de Full Contact. O Evento
terá início às 16h00 com uma ceri-

TRC ZigurFest
em Lamego
O TRC ZigurFest prepara-se para
a sua terceira edição e para dois
dias de muita música pela cidade
de Lamego. O Teatro Ribeiro Conceição já confirmou os cabeças
de cartaz e alguns até já “conhecem os cantos à casa”: no dia 30
de Agosto vão estar no palco Memória de Peixe, Loosers e Ermo.
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HÓQUEI EM PATINS  Utilização do Pavilhão da Lavandeira em causa

“Há um entendimento
com o Feirense e as regras
são respeitadas”

O Pavilhão da Lavandeira é repartido pelo Feirense e o Académico da Feira.
As relações entre o Futsal do
Feirense e o Académico da Feira
nem sempre foram as melhores
nos últimos tempos, mas Amadeu Pinto garante que as divergências estão sanadas. Em causa esteve a discórdia pela utilização repartida do pavilhão da
Lavandeira.
O dirigente considera que tudo
está ultrapassado e que nos dias
de hoje o pavilhão é utilizado
sem sobressaltos. “O Académico da Feira entende-se com o Feirense. Com o futsal houve uns
pequenos atritos, mas não foi por
não querermos que o Feirense
utilize o pavilhão. Já se sabe
como decorreu a história do futsal, com a passagem da modalidade do Académico da Feira para
o Feirense. Isso não foi bem conversado, até porque as pessoas
não tiveram capacidade para dialogar connosco. No entanto,
isso faz parte do passado” – revela.
Amadeu Pinto diz ainda que
ainda antes do futsal do Feirense, o clube dialogava em harmonia com os responsáveis do an-

debol, lembrando que as regras
são para respeitar e não foram
impostas pelo Académico da Feira. “Em relação ao Feirense, julgo que estamos perfeitamente
compatibilizados com a secção
de andebol que tem sido excelente. Quanto ao futsal, todos nos
limitamos a cumprir as regras
estabelecidas. A ocupação está
definida e o Feirense continua a
utilizar o pavilhão. O Académico da Feira não está disponível
para ceder mais tempo, até porque o tempo para as nossas camadas jovens é escasso. Por isso,
estamos a pensar na utilização
do pavilhão do União de Lamas
para alguns escalões, já que existe
uma sobrecarga evidente na utilização do pavilhão da Lavandeira. Nos últimos três meses da
época passada tivemos que fazer
isso e agora, com mais o escalão
de juniores, o pavilhão da Lavandeira não chega para todos os
escalões” – sublinha.
O Académico da Feira vai mesmo regressar com o escalão de
juniores na próxima época. O
presidente do clube considera

que as dificuldades financeiras
obrigam a que se aposte ainda
mais nos escalões de formação
para dotar o plantel com a prata
da casa. “É um escalão de transição para os seniores e, por isso,
faz sentido que volte a existir no
Académico da Feira. O clube não
tem capacidade para pagar aos
jogadores, nem ter jogadores de
elite. Provamos que daqui têm
saído bons jogadores e com a criação deste escalão será possível
fazer um aproveitamento melhor para a equipa sénior” – garante.
Quanto ao futuro, um pavilhão com melhores condições
continua nos planos de Amadeu
Pinto, lembrando que os obstáculos continuam a ser o mesmos
do passado. “Voltamos ao velho
problema. O Académico da Feira precisa mesmo de um pavilhão com melhores condições, sobretudo quando reparte a sua utilização com outras modalidades.
Tem que haver mais respostas e
até a cidade de Santa Maria da
Feira merece uma estrutura melhor para o efeito” – conclui.
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ANDEBOL

FC Gaia
reforça-se
A equipa sénior do andebol do FC Gaia vai-se
reforçando aos poucos.
Assim na próxima
época o treinador Cláudio Alves vai poder contar com o regresso do
guarda redes Nuno
Costa e com o pivot Rui
Rodrigues, ex SC Espinho.
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A10

ID: 49312870

15-08-2013

Tiragem: 5000

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,17 x 8,66 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A11

ID: 49313051

14-08-2013

Tiragem: 2600

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Quinzenal

Área: 28,10 x 15,29 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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ID: 49313051

14-08-2013

Tiragem: 2600

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 20,24 x 13,49 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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A13

ID: 49284646

08-08-2013

Tiragem: 4990

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 17,82 x 18,79 cm²

Equipa de andebol do Benfica
estagia em Vouzela

 Lurdes Pereira

A equipa sénior de Andebol do Benfica está em
Vouzela até amanhã, dia 9 de
Agosto, a realizar um estágio
de preparação para a época
2013 / 2014.
Este é o quarto ano consecutivo que o estágio decorre na vila vouzelense com
treinos físicos que ajudarão a
preparar a nova época, sendo
também uma forma de promover a vila e o concelho,
associando-os a uma das
maiores marcas desportivas
do país.
«Queremos que este projecto seja um dos pilares
desportivos do concelho e
é objectivo dar continuidade ao protocolo com o
Benfica»
A comitiva é constituída
por 24 elementos, entre atletas e equipa técnica.
O programa inclui uma
visita à Feira Social e do
Associativismo e um treino
aberto ao público.
O vice-presidente e vereador do Pelouro do Desporto, Rui Ladeira, salientou
que a presença dos atletas
permite «promover o concelho e trazer a Vouzela uma
equipa de um clube que tem

uma projecção institucional
como o Benfica. Promove
o território e traz pessoas ao
comércio nesta altura em
que há mais turismo. O balanço é muito positivo pelo
número de praticantes de
andebol no concelho e pelo
impacto que esta presença
cria na vila».
Ao longo de quatro anos
foi criada uma estrutura de
andebol através da Associação Social, Cultural e
Desportiva de S. Miguel do
Mato e que vai continuar
a ter mais praticantes e «o
estágio tem contribuído para
que a Escolinha de Andebol
seja um projecto de futuro.
Começou com 20 atletas,
esta época terminou com 30
que já estão federados e têm
prática regular da modalidade nos treinos e nos jogos
e na próxima temporada
prevê-se ter mais um escalão com Bambis, Minis e
Infantis dos oito aos 13 anos
de várias freguesias como S.
Miguel do Mato, Figueiredo
das Donas, Queirã e Fataunços. O estágio permite
que as crianças contactem
com os seus ídolos, criando
motivação e permitindo que
os pais interiorizem a sua
importância, até porque Vouzela tem história alicerçada
no andebol», frisou.

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

A equipa de andebol do Benfica e elementos do Município.
(Foto: Câmara de Vouzela)

«Queremos que este projecto seja um dos pilares
desportivos do concelho e é
objectivo dar continuidade
ao protocolo com o Benfica,
visto que também queremos
envolver a comunidade. Ano
após ano temos conseguido
parcerias, nomeadamente
com empresas para apoio
financeiro e logístico à equipa, permitindo que o esforço
do orçamento do Município
seja o mais reduzido possível, criando condições para
a preparação física e desportiva do andebol do Benfica»,
realçou.
O director desportivo do
Benfica, Luís Gomes, evidenciou que «a fase de preparação é muito importante
e as condições de trabalho
com instalações e a qualidade que é proporcionada à

equipa para treinar durante
praticamente uma semana
são excelentes. Já são quatro
anos que estagiamos em
Vouzela, sentimo-nos em
casa e sentimos a amabilidade das pessoas».
«O que mais desejamos
é que sejamos campeões
e nesta fase é muito importante estarmos juntos
e podermos contar com a
ajuda da Câmara de Vouzela
para aquilo que lutamos
diariamente e que se pode
proporcionar no final do
ano», adiantou.
Houve troca de lembranças com o Benfica a receber
algumas publicações do Município e a Câmara a receber
duas camisolas autografadas
por todos os elementos da
equipa de andebol.
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ID: 49284646

08-08-2013

Tiragem: 4990

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 6,58 x 1,07 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Equipa de andebol do Benfica estagia
em Vouzela
Pág. 4>
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