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Fundador Adriano Lucas (1883-1950) | Director “in memoriam” Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas

Atentado com camião na capital
da Suécia causou quatro mortos
e 15 feridos Terrorismo | P21

Nesta
edição

Convento São Francisco gerou num ano
receita de 638 mil euros Espaço cultural de Coimbra | P3

BEIRAS COM 14 ALDEIAS
PARA AS 7 MARAVILHAS
Das 49 pré-finalistas anunciadas para o concurso são 14 as da região que irão estar a votação
nas várias categorias. Divulgação foi feita ontem na aldeia da Pena, S. Pedro do Sul Página 19

Cinco traficantes
com penas de
prisão efectiva
Tribunal | P13

Jovem ferido com
gravidade em
acidente no IP3
Penacova | P15

ANABELA SANTIAGO MARQUES

Camadas jovens da Briosa
cumprem época de “sonho”

16

Centro Norton
de Matos quer ir
ainda mais longe
Tomada de posse | P7

Recluso espanhol
fugiu da cadeia
de Viseu
Durante o recreio | P28

Michael Salgado
lança novo disco
dedicado ao fado
Academia, no Bolão, onde os jovens treinam tem vindo a sofrer vários melhoramentos Páginas 24 e 25

Montemor | P12
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João Rafael tomou posse
e prometeu equipa coesa
Estímulo O presidente do Centro Norton de Matos quer, para os próximos dois
anos, continuar a consolidar o selo de confiança e qualidade na gestão do clube
FERREIRA SANTOS

ORGÃOS SOCIAIS
Direcção
Presidente: João Rafael.
Vice-presidente: Ana Cristina Rafel Gomes; tesoureiro: Filipe Pereira da Rocha; 1.º secretário: Fernando
Carranca; 2.º secretário: Délio Oliveira Nunes; Vogais:
Fernando Duarte, Cláudia
Gomes, Odete Pires e Cláudia Rodrigues. Suplentes:
Carlos Oliveira, António Machado dos Santos, José Domingues e António Gomes
Silva
Assembleia Geral
Presidente: João Ferreira;
1.º secretário: Olga Quaresma; 2.º secretário: José
Rocha.
Conselho Fiscal
Presidente: Carlos Cunha;
secretário: Mário Dias; relator: Luís Pedro Reis; suplentes: Miguel Rocha, Fernando
Pereira e Paulo Gaspar.
Equipa liderada por João Rafael (2.º da esquerda) promete fazer mais e melhor no biénio 2017/19

Carlos Sousa
João Rafael tomou ontem posse para o 8.º mandato como
presidente do Centro Norton
de Matos (CNM), garantindo
que lidera uma equipa coesa
e com muita vontade de contribuir para a grandeza da colectividade. Os restantes órgãos sociais, eleitos no passado dia 31 de Março, tomaram também posse para o biénio 2017/19, numa cerimónia
que decorreu na sala de troféus da colectividade.
No discurso de tomada de
posse, João Rafael prometeu
que, no futuro, «se irá falar
muito mais da colectividade do

Bairro de Norton de Matos,
pois queremos ir mais longe».
«Este ciclo não é para manter
mas sim para crescer. Não
resta manter o que está. O
mandato que agora começa
aposta no crescimento», disse
João Rafael, afirmando que «o
barco é grande mas não chega
para manter, até porque temos
um enorme desafio pela frente
que passa por aumentar os desígnios de um clube que, exceptuando a Académica, é o
mais ecléctico, com mais associados, marcado por um orçamento que ultrapassa os
300 mil euros».
Com cerca de 850 atletas no
activo e oito centenas de asso-

ciados que pagam uma quota
mensal de dois euros, o timoneiro do CNM fez questão de
referir que «não temos um
plano de acção, mas somos
uma equipa ambiciosa e coesa
para levar a bom porto este
projecto». «É enorme orgulho
trabalhar em prol do CNM,
com uma equipa de amigos
que, como eu, despendem colaboração gratuita ao associativismo, de uma associação
com a grandeza que lhe é reconhecida», adiantou.
Nem alguns «rudes golpes
que colaboradores e amigos
nos infligiram nos últimos dois
anos nos fizeram recuar ou desistir. Pelo contrário, essas pes-

soas deram-nos força e persistência em conseguir atingir as
nossas metas. Vamos continuar a trabalhar com o mesmo
vigor de sempre e, a entrada
de Paula Pires e Délio Nunes,
colmatam as saídas de Jorge
Sales e Maria João Marques
que se mantinham na direcção
desde 2009», afiançou.
«A hora é de pensar no futuro,
de trabalhar e de ganhar», referiu numa cerimónia que contou
com a presença, entre outros,
de Carlos Cidade, vereador do
Desporto da autarquia, Francisco Paz, director da cultura da
autarquia e Moura Távora, em
representação da Junta de Freguesia dos Olivais.|

CEFA disponível para
formar técnicos de Timor
AUTARQUIAS O presidente
da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP)
disse ontem que o CEFA (Centro de Estudos e Formação Autárquica) está disponível para
formar técnicos de Timor-Leste
e de outros países de língua oficial portuguesa.
«O CEFA pode servir de escola de formação de quadros
para a administração local para
Portugal e países de língua oficial portuguesa, desde que isso
seja de interesse das administrações dos respectivos países»,
afirmou Manuel Machado, durante um encontro, que decorreu na Câmara Municipal de
Coimbra, com o ministro de Estado, coordenador dos Assuntos da Administração do Estado
e da Justiça e ministro da Administração Estatal de TimorLeste, Dionísio Babo Soares.
Fundado em 1982, o CEFA
passou a ser gerido em 2016
pela ANMP, que anunciou a intenção de o transformar numa

escola de altos estudos e de formação da administração autárquica para Portugal e países
de língua oficial portuguesa.
Para o efeito, a ANMP avançou com a criação da Fundação
CEFA, que privilegia «a ligação
histórica aos países africanos de
língua oficial portuguesa», mantendo também relações de intercâmbio e cooperação com
diversas instituições congéneres
internacionais.
A Fundação integra a rede
europeia de centros de formação autárquica, a união internacional da administração local e a união das cidades capitais luso-afro-américo-asiáticas (UCCLA).
O ministro Babo Soares agradeceu a disponibilidade da
ANMP, dizendo que o CEFA
pode vir a ter um «papel muito
importante» no objectivo de
criar as bases necessárias ao
estabelecimento de um poder
local democrático e forte em
Timor Leste.|

Candidato Jaime Ramos
visitou Comando da PSP
AUTÁRQUICAS O candidato
da coligação PSD/CDS/PPM/
MPT à Câmara de Coimbra,
Jaime Ramos, acompanhado
pela candidata à Assembleia
Municipal, Teresa Anjinho, visitou as instalações do Comando
Distrital da Polícia de Segurança
Pública, tendo-se reunido com
o comandante distrital, superintendente Pedro Teles.
Numa nota de imprensa divulgada após a iniciativa, refere-se que naquela reunião
«foi possível discutir vários problemas que preocupam não só
a PSP mas também ambos os
candidatos».
«Jaime Ramos defende que
os cidadãos devem sentir-se se-

guros em casa mas também na
rua, de dia mas também de
noite, qualquer que seja o
ponto da cidade. Não pode
existir medo numa cidade
como Coimbra. E isso consegue-se quando todos desejam
o mesmo. A cooperação é fundamental entre as vários forças,
PSP, GNR, Polícia Municipal, PJ,
ASAE mas também com os orgão de governação de um concelho como a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia»,
afirmou a canditatura, defendendo que «só com uma câmara colaborante e participante na resolução dos problemas que existem é possível obter resultados».|

