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16 de novembro de 2016

Nacional
despedida : histórico do PSD ovacionado pela cidade onde nasceu

breves :
Porto Vereador responde às acusações feitas
por Rui Rio sobre a falta de oposição a Moreira
v As duas entrevistas de Rui Rio, na semana passada,

perfilando-se à sucessão na liderança do PSD, continuam a provocar estragos. O vereador da Câmara do
Porto Ricardo Valente, independente eleito pela lista
do PSD, insurgiu-se, ontem, contra as declarações do ex-autarca, que o acusou de não fazer oposição ao executivo de Rui Moreira e
de se ter vendido. À edição online do “Expresso”, o economista que em julho assumiu o pelouro de desenvolvimento económico e social afirmou que “só se vende
à política quem dela precisa para ser alguém”. E tratou Rui Rio por “ilustre politiqueiro”. Recorde-se que Rio apoiou Moreira em 2013, mas não perdoou a auditoria ao Fundo Imobiliário do Aleixo pedida
pela atual Câmara. A partir daí, tornou-se
inimigo de quem antes apoiara.

Politécnicos Saber o
que valem para o país

Surdos Governo quer
mais língua gestual

v Os presidentes dos conse-

v A secretária de Estado da In-

lhos gerais dos politécnicos
promovem, na próxima terçafeira, um encontro para analisar o contributo dos politécnicos para o desenvolvimento do
país. O seminário, que contará
com a presença do presidente
da República, surge por ocasião dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa.

clusão das Pessoas com Deficiência reforçou, ontem, numa
mensagem alusiva ao Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa (LGP), o compromisso
do Governo de “continuar a fazer tudo” para que a LGP seja
promovida” e acessível a todas
as pessoas surdas. Marcelo
também assinalou este dia.

Mar Plataforma
continental avança
v A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, disse ontem que,
ainda esta semana, será enviada para resolução em Conselho de Ministros, uma proposta
de renovação da missão da extensão da plataforma continental, que determina a “fase
decisiva” do processo. A nova
resolução pretende, segundo a
governante, dar um novo impulso ao processo da extensão.
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mil milhões de euros é o financiamento do Banco
Europeu de Investimento para projetos em várias
áreas, aprovado ontem. Portugal é contemplado
nos setores do clima e da educação.

Parlamento Criação
de cadastro rústico

Reflexão Papel das
mulheres na política

v A Assembleia da República

v O Instituto de História Con-

recomendou ao Governo a
criação urgente de um cadastro rústico em Portugal, de
acordo com uma resolução publicada ontem em “Diário da
República”. Na resolução, os
deputados recomendam que o
Governo “avalie, com urgência,
as experiências-piloto no âmbito do cadastro predial”.

temporânea, em colaboração
com a Assembleia da República, vai assinalar o 40.º aniversário da Constituição da República Portuguesa de 1976 com
um congresso, nos dias 21 e 22
de novembro, na Sala do Senado. Durante estes dias, os deputados vão refletir sobre o
papel das mulheres na política.

Miguel Veiga Centenas de pessoas despedem-se do “príncipe do Porto”

v Miguel Veiga não queria missa nem cerimónias fúnebres. O advogado despediu-se da cidade onde nasceu,
ontem, no Palacete Visconde de Balsemão, na Praça Carlos Alberto, no Porto. E centenas de pessoas, da cidade e do partido que cofundou, o PSD, despediram-se também do “homem livre”. Primeiro na Baixa, onde foi
longamente ovacionado, e depois na Boavista, no Cemitério de Agramonte. Rui Moreira, amigo e presidente
da Câmara, fez, a pedido da família, o discurso que marcou o momento. O colega de escritório Luís Neiva
Santos também discursou. Entre os presentes estiveram companheiros de sempre, como Artur Santos Silva,
Francisco Pinto Balsemão ou Henrique Granadeiro. Marcaram presença também políticos de todas as fações,
como Manuel Pizarro, Rui Rio, António Lobo Xavier ou José Pedro Aguiar Branco. Miguel Veiga tinha 80 anos.
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