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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

Carlos Sousa

João Rafael tomou ontem pos -
se para o 8.º mandato co mo
presidente do Centro Norton
de Matos (CNM), garantindo
que lidera uma equipa coesa
e com muita vontade de con-
tribuir para a grandeza da co-
lectividade. Os restantes ór-
gãos sociais, eleitos no pas-
sado dia 31 de Março, toma-
ram também posse para o bié-
nio 2017/19, numa cerimónia
que decorreu na sala de tro-
féus 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 de-
sígnios de um clube que, ex-
ceptuando a Académica, é o
mais ecléctico, com mais as-
sociados, marcado por um or-
çamento 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 timo-
neiro 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 co-
laboração gratuita ao associa-
tivismo, de uma associação
com a grandeza que lhe é re-
conhecida», adiantou.

Nem alguns «rudes golpes
que colaboradores e amigos
nos infligiram nos últimos dois
anos nos fizeram recuar ou de-
sistir. Pelo contrário, essas pes-

soas deram-nos força e persis-
tência em conseguir atingir as
nossas metas. Vamos conti-
nuar 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», refe-
riu numa cerimónia que contou
com a presença, entre outros,
de Carlos Cidade, vereador do
Desporto da autarquia, Fran-
cisco Paz, director da cultura da
autarquia e Moura Távora, em
representação da Junta de Fre-
guesia dos Olivais.|

FERREIRA SANTOS

Equipa liderada por João Rafael (2.º da esquerda) promete fazer mais e melhor no biénio 2017/19

CEFA disponível para 
formar técnicos de Timor

AUTÁRQUICAS O candidato
da coligação PSD/CDS/PPM/
MPT à Câmara de Coimbra,
Jaime Ramos, acompanhado
pela candidata à Assembleia
Municipal, Teresa Anjinho, visi-
tou as instalações do Comando
Distrital da Polícia de Segurança
Pública, tendo-se reunido com
o comandante distrital, superin-
tendente Pedro Teles.

Numa nota de imprensa di-
vulgada após a iniciativa, re-
fere-se que naquela reunião
«foi possível discutir vários pro-
blemas 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 conse-
gue-se quando todos desejam
o mesmo. A cooperação é fun-
damental entre as vários forças,
PSP, GNR, Polícia Municipal, PJ,
ASAE mas também com os or-
gão de governação de um con-
celho como a Câmara Munici-
pal e as Juntas de Freguesia»,
afirmou a canditatura, defen-
dendo que «só com uma câ-
mara colaborante e partici-
pante na resolução dos proble-
mas que existem é possível ob-
ter resultados».|

AUTARQUIAS O presidente
da Associação Nacional de Mu-
nicípios Portugueses (ANMP)
disse ontem que o CEFA (Cen-
tro de Estudos e Formação Au-
tárquica) está disponível para
formar técnicos de Timor-Leste
e de outros países de língua ofi-
cial portuguesa.

«O CEFA pode servir de es-
cola de formação de quadros
para a administração local para
Portugal e países de língua ofi-
cial portuguesa, desde que isso
seja de interesse das adminis-
trações dos respectivos países»,
afirmou Manuel Machado, du-
rante um encontro, que decor-
reu na Câmara Municipal de
Coimbra, com o ministro de Es-
tado, coordenador dos Assun-
tos da Administração do Estado
e da Justiça e ministro da Ad-
ministração Estatal de Timor-
Leste, Dionísio Babo Soares.

Fundado em 1982, o CEFA
passou a ser gerido em 2016
pela ANMP, que anunciou a in-
tenção de o transformar numa

escola de altos estudos e de for-
mação da administração au-
tárquica para Portugal e países
de língua oficial portuguesa.

Para o efeito, a ANMP avan-
çou com a criação da Fundação
CEFA, que privilegia «a ligação
histórica aos países africanos de
língua oficial portuguesa», man-
tendo também relações de in-
tercâmbio e cooperação com
diversas instituições congéneres
internacionais.

A Fundação integra a rede
europeia de centros de forma-
ção autárquica, a união inter-
nacional da administração lo-
cal e a união das cidades capi-
tais luso-afro-américo-asiáti-
cas (UCCLA).

O ministro Babo Soares agra-
deceu 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
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