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ON COURT CADA PONTO CADA JOGO TUDO CONTA

1. Pedro Rebelo de Sousa e a filha Mariana; 2. Gustavo
Lima; 3. Dália Madruga e Bernardo Sousa; 4. Isaltino Morais
e João Lagos, estudando o projecto Lagos XXI; 5. Luis Mira
Amaral; 6. Marta Crawford.

SILVESTRE FESTAS
ESTRUTURAS ÚNICAS
A empresa líder de mercado em estruturas amovíveis também não
quis ficar de fora da maior prova do ténis português.
A Silvestre Festas volta a fornecer todas as tendas do evento
desde os restaurantes, ao Gabi
nete de Imprensa, bem como os
diversos stands dos patrocinadores do evento e, ainda, a impressionante ‘TFS’ (maior estrutura temporária da Península
Ibérica e uma das maiores da
Europa) que volta a acolher o
lugar de excelência do Jamor –
o Sponsors Village. Estas estruturas únicas também podem ser vistas em outros grandes eventos
nacionais e festivais de música. SC

VISITE OLIVEIRA DO HOSPITAL
É este o convite que o município faz a todos os visitantes do
Jamor. No ‘Break Point’ – além de ficar a conhecer a oferta de alojamento turístico disponível e o programa de comemorações do concelho, um dos mais belos do distrito de Coimbra e da Serra da Estrela
– admire o artesanato típico desta região (bonecas e chinelos de
trapo e peças de barro), ou compre os deliciosos produtos provenientes deste município: compotas, mel, frutos secos, enchidos,
azeite e queijos da serra. SC

TENISTAS À VELA EM CASCAIS
Rui Machado, Stanislas Wawrinka, Anabel Medina Garrigues e
Jarmila Gajdosova receberam um
baptismo de vela pela mão dos
olímpicos Sara Carmo, Gustavo
Lima, Rita Gonçalves, Diana
Neves, Mariana Lobato e Francisco Andrade - num passeio ao
largo da Baía de Cascais. SC

A conceituada marca de automóveis
alemã escolheu o Open português
para apresentar os seus mais recentes
modelos: ‘up’! quatro portas e ‘Passat
Alltrack’.
No quarto ano de parceria com
o Estoril Open, a Volkswagen foi
novamente eleita viatura oficial da
prova e volta a disponibilizar viaturas
à organização, sendo que o modelo
‘Sharan’ é o escolhido para conduzir –
proporcionando todo o conforto antes
dos encontros – as grandes estrelas
até ao Jamor.
É um ‘ás’ ao volante? Então a
marca tem um desafio diário para
si. Passe pelo stand da Volkswagen
no ‘Break Point’, apresente a sua
carta de condução e inscreva-se
no Eco-Challenge up! – terá que
percorrer 10Km, gastando o mínimo
de combustível possível. Por isso, seja
‘poupadinho’ e se no final do torneio
conquistar um lugar no pódio, ganha
um fim-de-semana com um up! Ainda
no stand da marca divirta-se com o
jogo up! – disponível em dois iPads
– e fique a conhecer toda a gama
Volkswagen.
À semelhança de anos transactos,
a Volkswagen também faz questão
de marcar a sua presença dispondo
sete modelos – dois ‘up!’, ‘CC’, ‘Passat
Alltrack’, ‘Golf Cabrio’, ‘Beetle’ e ‘Polo’ –
no recinto da prova. SC

