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Rui Moreira critica centralismo de 
Lisboa e exalta o Porto a não se vergar

Autarca que tem estado em guerra com Governo e Comissão de Coordenação Regional por causa 
dos fundos comunitários aproveitou cerimónia de entrega das medalhas da cidade para deixar recados

NELSON GARRIDO

Miguel Veiga foi um dos agraciados com a Medalha de Honra da cidade

O presidente da Câmara do Porto, Rui 

Moreira, disse ontem que é tempo de 

a “cidade estar unida nas suas mis-

sões e desígnios”. Numa altura em 

que a Câmara do Porto e os outros 

municípios da Área Metropolitana do 

Porto estão em guerra com o Gover-

no e a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte 

por causa dos fundos comunitários 

que lhes foram disponibilizados, Rui 

Moreira avisou: “Entre o centralis-

mo que diariamente inventa novos 

caminhos ínvios ou becos sem saída 

a partir de gabinetes aveludados e 

corporações, e o paternalismo dos 

que menosprezam a cidade e não 

entendem o desejo, há um Porto 

resiliente, empreendedor, capaz e 

sonhador”.

O autarca independente falava no 

encerramento da sessão solene de 

imposição de medalhas da cidade a 

27 personalidades e instituições, que 

decorreu nos jardins da Casa do Ro-

seiral, no Palácio de Cristal. “Há um 

Porto que tem brio, orgulho, nobre-

za e vontade. Há um Porto que não 

se verga ao destino de sucumbir aos 

directórios. Esse Porto manifesta-se 

de muitas de muitas e, por vezes, 

misteriosas formas”, declarou.

E desfi ou um conjunto de exem-

plos. “Vejo-o quando a Avenida dos 

Aliados se enche para cantar com os 

seus artistas. Vejo-o quando no Bair-

ro do Cerco se juntam jovens e, numa 

garagem, inventam novas melodias 

que se estendem até ao Rivoli. Vejo-o 

nas Fontainhas, no São João. Vejo-o 

na vontade férrea de se renovar e re-

nascer, no Bolhão que quer ressurgir, 

no Palácio de Cristal agora desafi ado 

a uma nova vida, em Campanhã, no 

Matadouro que agora sonha outro 

destino fundamental”, referiu

Falando para uma vasta plateia, o 

presidente trouxe para o seu discur-

so uma questão que é cara a Miguel 

Veiga, um advogado da cidade que a 

Câmara do Porto agraciou agora com 

a Medalha de Honra da Cidade - Grau 

Ouro, e que tem a ver com a natureza 

do portuense que “sempre preferiu 

ao tédio dos consensos as virtudes 

dos dissensos”. “Nesta cidade, nada 

nos é indiferente, tudo se discute e 

tudo se debate”, salientou.

D. Manuel Martins, bispo emérito 

de mulheres e homens como os que 

a cidade homenageia.

E foi a este propósito que defendeu 

que este é o tempo de a “cidade estar 

unida nas suas missões e desígnios”. 

“Sem trincheiras, mas sempre deter-

minada a unir-se pelas suas causas, 

contra qualquer cerco que seja. Por-

que os piores cercos, nestes anos de 

chumbo, não são sequer os físicos, 

são os cercos imateriais”.

Antes de voltar a atacar o centralis-

mo de Lisboa, o presidente da Câma-

ra do Porto aludiu ao “saber e querer 

resistir da cidade”, que considerou 

ser “um dos traços mais identifi cado-

res dos que nesta cidade ou a propó-

sito dela fazem história”. E terminou 

com uma mensagem de esperança: 

“Vamos ter dias melhores, vamos 

lutar por isso, por esse desejo para 

a nossa cidade e, portanto, para os 

portuenses. Por nós”.

Para além das medalhas de honra 

da cidade - Grau Ouro, o município 

agraciou personalidades e institui-

ções com a Medalha Municipal de 

Mérito - Grau Ouro, Medalha Muni-

cipal de Bons serviços- Grau Prata e 

Medalha Municipal de Valor despor-

tivo - Grau Ouro.

Adélio Miguel Mendes, professor 

universitário, Júlio Machado Vaz, mé-

dico e especialista na área da sexuali-

dade, Amélia Cupertino de Miranda, 

presidente da Fundação Cupertino 

de Miranda, Madalena Sá e Costa, 

violoncelista, Balleteatro, João de 

Sousa, director artístico da Compa-

nhia de Teatro Pé de Vento, Clube de 

Judo do Porto, Secção de Andebol do 

FC Porto foram algumas das fi guras e 

instituições da cidade agraciadas.

Algumas das distinções foram atri-

buídas a título póstumo, como acon-

teceu no caso de Isabel Alves Costa, 

que foi programadora cultural do 

Teatro Municipal Rivoli.

Polémica
Margarida Gomes

tras distinções, como “nossos guias”. 

“São referências da sociedade civil, 

da Igreja, do associativismo, das artes 

e das letras, do desporto e do traba-

lho. São exemplos. E muitos anda-

mos precisados de exemplos nestes 

tempos instáveis que colectivamente 

atravessamos”, afi rmou.

O presidente da câmara não se es-

queceu daqueles que disseram que a 

lista dos homenageados era grande. 

E para esses a resposta que deixou 

foi: “Ainda bem que são muitos, é 

sinal que a cidade bem reconhece 

entre os seus estas referências de 

cidadania, que nunca serão em ex-

cesso ou demasia”.

E de novo citou Miguel Veiga para 

dizer que “a verdadeira pátria dos 

homens é o desejo”. “E, se é da con-

quista que nasce a pátria, é também 

na conquista que se inspiram e con-

cretizam o desejo e o carácter”, dis-

se, elogiando o carácter individual 

Rui Moreira 
insurgiu-se contra 
“o centralismo 
que diariamente 
inventa novos 
caminhos ínvios ou 
becos sem saída a 
partir de gabinetes 
aveludados”

de Setúbal, e o Instituto Politécnico 

do Porto foram também agraciados 

com a mesma distinção. O presidente 

da Câmara do Porto referiu-se aos 

três homenageados com a Medalha 

de Honra da Cidade, mas também ao 

conjunto dos cidadãos e instituições 

que, pelo seu mérito, recebem ou-
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A6 Universíadas: terceiro jogo e terceira vitória de Portugal
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de-portugal

 
Desta vez, a vítima da eficiência portuguesa foi o Japão, que se mostrou incapaz para contrariar o
poderio português, perdendo por 32-24.
 
 A Seleção Nacional Universitária (SNU) de Portugal venceu hoje o Japão por 32-24, em jogo da
terceira jornada da fase preliminar - grupo B - do torneio de andebol das Universíadas de Verão, que
estão a decorrer em Gwasgju, na Correia do Sul.
 Ao intervalo, Portugal já vencia por 11-9, e como sucedeu nas partidas anteriores, acabou por
aproveitar o segundo tempo para ampliar a vantagem, acabando por vencer por oito golos (32-24),
mantendo assim a invencibilidade na prova.
 No final do jogo, que teve lugar no Gochang County Gymnasium, o seleccionador nacional Rolando
Freitas fez a habitual apreciação à partida.
 "Voltamos a fazer uma boa entrada mas a meio da primeira parte encontrámos algumas dificuldades
perante a defesa do Japão e mostramo-nos algo precipitados" , começou por referir Rolando Freitas.
 "A segunda parte trouxe um jogo mais esclarecido da nossa parte. Acabámos por encontrar as
melhores soluções para f inalizar e posso dizer que ganhámos bem" , finalizou o seleccionador
nacional.
 Fábio Vidrago, com sete golos (eficácia de 100%) foi o melhor marcador de Portugal, seguido de
Belone Moreira, com seis golos em oito remates.
 Nos outros jogos do grupo B, o Brasil venceu a Hungria por 34-26, enquanto Suíça e Israel
empataram a 27 golos.
 Na classificação, Portugal lidera o grupo B, com seis pontos, seguido do Brasil e Hungria (próximos e
últimos adversários dos portugueses), com quatro pontos.
 Amanhã, Portugal defronta a Hungria, sábado descansa, e domingo mede forças com o Brasil.
 EURICO E  IVAN NO SÉRVIA-COREIA
 Eurico Nicolau e Ivan Caçador, a dupla de árbitros portuguesa que se encontra na Coreia do Sul,
dirigiu hoje o Turquia-Rússia (21-31).
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Braga disputa final do torneio de Ténis com cidade da Maia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-07-2015

Meio: Braga TV Online

URL:: http://www.bragatv.pt/artigo/4275

 
Publicado em: 2015-07-09 15:54:00
 
 A equipa de Ténis que está a representar o Município de Braga na XI edição dos Jogos do Eixo
Atlântico, disputa amanhã, dia 10 de Julho, a final do torneio da modalidade. No Andebol, a equipa
Bracarense irá disputar com Pontevedra um lugar na meia-final da competição.
 
 No Voleibol feminino, a equipa que representa o Município nesta modalidade, obteve o 9.º lugar da
classificação geral.
 
 Recorde-se que o Município de Braga já alcançou duas medalhas de Ouro e duas de Bronze em
Natação e ainda cinco medalhas no Atletismo, uma de Ouro, duas de Prata e duas de Bronze.
 
 Os Jogos do Eixo Atlântico, que terminam amanhã, são organizados pelo Eixo Atlântico e decorrem,
pela primeira vez, em três cidades do Eixo Atlântico - Porto, Gaia e Matosinhos.
 
 A delegação Bracarense está representada com 101 elementos, competindo nas modalidades de
Andebol, Atletismo Pista e Cross, Basquetebol Feminino e Masculino, Futebol, Natação, Ténis e
Voleibol.
 
 Nesta competição, Braga proporciona uma nova experiência competitiva a mais de uma centena de
jovens atletas promissores e mostra, mais uma vez, o seu valor na vertente desportiva. O evento
reúne mais de 1.700 desportistas portugueses e espanhóis de doze modalidades.
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ATLETISMO
| Francisco Ferreira | 

O desporto bracarense continua
em grande destaque nos XI Jo-
gos do Eixo Atlântico. Desta fei-
ta, à semelhança da modalidade
de natação, o atletismo arreca-
dou mais um considerável nú-
mero de medalhas para o muni-
cípio de Braga. Uma medalha de
ouro, duas de prata e duas de
bronze foi o saldo do atletismo
bracarense nas provas disputa-
das nesta competição.

O principal destaque tem mes-
mo que ir para o ouro alcançado
por Mariana Machado, na prova

dos 1000 metros, com a prata al-
cançada no Corta Mato indivi-
dual e no Corta Mato por equi-
pas, onde participaram, também,
as atletas bracarenses Adriana
Costa, Loane Pinto e Lara Costa,

De destacar, também, o tercei-
ro lugar e respectivo bronze ob-
tido por Isabel Soares, na prova
feminina de Lançamento de Pe-
so. Na prova de 4x100 metros
por equipas, o conjunto compos-
to pelos atletas João Oliveira,
João Maranhão, João Aguilar e
Bruno Oliveira alcançou, tam-
bém, a medalha de bronze.

Esta cinco medalhas juntam-
se, assim, às quatro medalhas

conquistadas na modalidade de
natação. 

De lembrar que a delegação do
Município de Braga está, nestes
XI Jogos do Atlântico, represen-
tada por 101 atletas, competindo
nas modalidades de andebol,
atletismo de pista e cross, bas-
quetebol feminino e masculino,
futebol, natação, ténis e volei-
bol, num evento realizado nas
cidades do Porto, Gaia e Matosi-
nhos, que reúne mais de 1700
atletas. Trata-se de uma compe-
tição que proporciona uma nova
experiência competitiva a vários
atletas promissores, e potencia
as suas qualidades.

XI Jogos do Eixo Atlêntico

Bracarenses conquistam cinco medalhas 
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Depois de São Pedro de Moel,
segue-se a Nazaré. A Associação
Externato Dom Fuas Roupinho
realiza nos dias 10, 11 e 12 de Ju-
lho, no campo de jogos de praia
da Nazaré, a XIX edição do Na-
zaré Cup Beach, segunda etapa
do Circuito Regional de Ande-
bol Praia.

De acordo com a organiza-
ção, cerca de 750 atletas em re-
presentação de várias dezenas
de equipas, participam nesta
etapa do circuito regional, nas
categorias em masters e roo-
kies, masculinos e femininos.

Os jogos terão início às 18h00
de sexta-feira, decorrendo pelo
fim-de-semana, e terminando
pelas 19h00 de domingo, com
a entrega dos prémios. |

Nazaré recebe segunda
etapa do circuito 
de andebol de praia
Andebol
Praia da Nazaré
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andebol

Seleção de juniores
estagia em Guimarães

A 
seleção nacional de 
juniores A mascu-
linos em andebol, 
que se encontra a 

estagiar em Guimarães, 
prepara-se para rumar 
a Espanha onde, ama-
nhã e sábado, disputa 

dois jogos particulares 
frente à sua congénere 
espanhola. 

Os encontros vão ter 
lugar em Leon, frente a 
uma seleção que, tal co-
mo Portugal, também vai 
marcar presença no 20.º 

campeonato do Mundo 
de Sub-21, que se dispu-
ta no Brasil entre 19 de 
julho e 2 de agosto. Por-
tugal integra o grupo B, 
juntamente com a Espa-
nha, Roménia, Sérvia, Qa-
tar e Angola.

Em Guimarães, a for-
mação orientada por Luís 
Monteiro já cumpriu vá-
rias sessões de trabalho 
e, antes de rumar a Espa-
nha, o selecionador nacio-
nal deu conta da manei-
ra como está a decorrer 
o estágio.

«Os jogadores estão 
muito motivados para es-
te mundial e para agarrar 
bem esta oportunidade 
que lhes foi dada e para a 
qual também tiveram mé-
rito. Fizeram o trabalho 
de casa, temos aqui cinco 
jogadores que estiveram a 
disputar o 10.º European 
Open de sub-19 masculi-
nos, que decorreu entre 
29 de junho a 5 de julho, 
na Suécia, prova com um 
nível competitivo elevado, 
enquanto os outros fica-
ram a trabalhar em Por-
tugal, com duas semanas 
de trabalho com seis ses-
sões e treino», disse Luís 
Monteiro.

Seleção treina em Guimarães
D
R
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Andebol: Goleadora da CPVV na seleção para o mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-07-2015

Meio: Região de Águeda Online

URL:: http://www.regiaodeagueda.com/site/andebol-goleadora-da-cpvv-na-selecao-para-o-mundial/

 
3 horas atrás
 
 Nadia Gonçalves (Casa do Povo de Valongo do Vouga) foi convocada para o estágio da seleção
nacional de juniores B femininos (nascidas entre 1998 e 2000) que se realiza entre 7 e 10 de julho no
pavilhão da Juventude de Lis (Leiria).
 
 A selecionadora, a aguedense Ana Seabra, convocou ainda três jogadoras do Alavarium, campeão
nacional (a CPVV foi vice-campeã): Ana Ursu, Neide Duarte e Corolina Monteiro. Foram convocadas 17
atletas.
 
 O estágio visa a preparação para o campeonato da Europa de sub17 femininos, na Macedónia, de 13
a 23 de agosto próximo.
 
 Nadia Melisa Medeiros Gonçalves nasceu em 28 de julho de 1999 e tem sido consecutivamente a
melhor marcadora da CPVV. Mesmo na fase final do campeonato nacional marcou 10 ou mais golos
por jogo: 12 com o Alcanena, 10 com o Alpendorada e 12 com o Alavarium. Foi a melhor marcadora
do campeonato nacional de juvenis femininos, com 168 golos em 16 jogos (média de 10,5 por jogo).
 
 A atleta iniciou-se na CPVV em 2008/09, no escalão de minis, tendo já participado nas seleções
nacionais de infantis, iniciados e juvenis, escalão onde se mantém na próxima época.
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ANDEBOL
RAMÔA CONTINUA
NA AC VERMOIM

O treinador Paulo Ramôa renovou o seu vinculo com o an-
debol da Associação Cultural de Vermoim. O treinador,
que chegou ao clube na época passada, vai assumir a
equipa sénior feminina, bem como cuidará da captação
de jovens para o clube. Paulo Ramôa é licenciado em
Desporto, pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo,
tendo trabalhado no gabinete de desporto da Câmara de
Braga, no ABC e Manabola Lusitano.
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PRAIAS DA VAGUEIRA, LABREGO E AREÃO

A Câmara Municipal ter-
minou, recentemente, uma 
obra de requalificação da 
defesa aderente da Praia da 
Vagueira, que contempla 
um “calçadão” construído 
sobre a defesa aderente e 
um passadiço até à Praia do 
Labrego. São cerca de 2kms 
de espaços de que os visi-

tantes podem usufruir. 

O valor total é de cerca de 1 
milhão de euros, sendo que 
destes, 150 mil euros corres-
pondem a uma reparação na 
defesa aderente, junto ao Bar 
Casablanca. A estas obras 
ainda temos que somar o 
valor das obras no âmbito 
do Polis da Ria de Aveiro, 
que contemplaram o refor-
ço do cordão dunar na área 
do município, que signifi-
cou a deposição no cordão 
dunar de cerca de 750.000 
m3 de areia.

 

Sim. Apesar de haver vá-
rios motivos de visita ao 
concelho de Vagos, as nos-
sas praias, nomeadamente 
a Vagueira, são os grandes 
cartões de visita. Tentamos 
dinamizar a praia, com uma 
mescla cultural, recreativa 
e desportiva, por forma a 
atrair o maior número de 
visitantes.

A Praia da Vagueira tem 
características de praia mais 
urbana, com elevada ofer-
ta de serviços; o Labrego é 
uma praia magnífica para 
a prática de surf e a Praia 
do Areão é uma praia enor-
me, com extenso areal, ideal 
para as famílias.

Por fim, não poderia dei-
xar de referir o marco icó-
nico que é a nossa Arte 

Xávega, que apoiámos bas-
tante nos últimos anos, com 
a construção dos apoios e do 
Posto de Vendagem. De des-
tacar que, mais uma vez este 
ano, iremos promover a re-
criação da pesca artesanal, 
com as tradicionais juntas 
de bois.

Muito já foi feito, mas há 
ainda coisas por fazer. Na 
próxima fase queremos in-
tervir no Largo Parracho 
Branco, dando-lhe a digni-
dade que merece, como es-
paço de acolhimento e re-
ceção de quem nos visita. É 
importante manter as dinâ-

micas criadas naquele es-
paço, mas acredito que para 
isso é necessário reforçar al-
gumas das condições exis-
tentes.

Além disso é necessário 
continuar a construção de 
ciclovias e vias pedonais, 
nomeadamente a recons-
trução do Caminho do Ca-
nal ou a ligação da Praia da 
Vagueira à Praia do Areão. 
Isto sem esquecer uma obra 
fundamental, já projetada 
no quadro da atual Polis da 
Ria de Aveiro, que é a dra-
gagem dos nossos troços 
de ria.

Para isso é fundamental 
que se constitua uma nova 
Sociedade Polis, projeto 
que teve sucesso e que foi 
um bom modelo de Ges-
tão da nossa Laguna, com 

consequências positivas 
também na proteção da nos-
sa costa.

No próximo fim de sema-
na, teremos o Vagueira Surf 
Fest, um evento que começa 
a marcar o calendário dos 
amantes da modalidade e 
da Praia da Vagueira.

Em julho e agosto teremos 
diversos eventos que pro-
curarão dinamizar a Praia, 
como Torneios de Andebol 
e Futebol de Praia, Feira 
da Saúde, Municípios Sem 
Fronteiras, Feira à Moda 
Antiga, Festival de Folclore, 
Encontro de Bandas. Tere-
mos também atividades que 
visam promover os artistas 
e as associações locais.

Aproveito para convidar 
desde já todos os bairradinos, 
território do qual Vagos faz 
orgulhosamente parte, a es-
tarem atentos ao calendário 
das nossas atividades que es-
tará disponível na nossa pá-
gina de internet ou na página 
de facebook da Câmara.

Temos muito orgulho 
que as nossas praias sejam 
as eleitas pelos bairradinos 
para passar as suas férias e 
fazer os seus investimentos. 
Espero e acredito que conti-
nuará a ser assim.

“As nossas praias são os nossos cartões de visita”
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Andebol de praia: Milton 
Estrelinha no Europeu sub-19

o nazareno Milton Estrelinha ajudou a se-
leção nacional de andebol de praia a con-
quistar o 6.º lugar no campeonato da Euro-
pa de sub-19 da modalidade, que teve lugar 
em lloret del Mar, em Espanha. o guardião, 
que representa as cores do sismaria, esteve 
ao serviço da equipa das quinas. a próxima 
edição da competição já tem data marcada 
para o mês de julho do próximo ano, na praia 
da nazaré. 
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…revisão

…a fechar

…antevisão

> Memórias do  
Asilo de Alcobaça

> Frederico Santos 
nomeado

> CDU apresenta 
candidato amanhã

nesta edição contamos-lhe 
a história de quatro dos nove 
últimos utentes que viveram 
no Antigo Asilo da Mendici-
dade de lisboa em Alcobaça. 
Conheça as memórias destas 
pessoas.

o alcobacense Frederico San-
tos, que levou o Sporting até 
à final do campeonato da 1.ª 
Divisão de andebol, é candi-
dato ao prémio de técnico do 
ano, prémio da Federação de 
Andebol de Portugal.

A CDu apresenta, amanhã, 
pelas 18:30 horas, o primeiro 
candidato às eleições legisla-
tivas de 2015 pelo círculo elei-
toral de leiria. o ato público 
decorre no Centro Cívico Eça 
de queirós, em leiria.
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