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Breves
NOVO POSTO DA GNR
ASSALTADO DE MADRUGADA
VILA VERDE O novo posto da GNR de Vila Verde, que ainda não foi inaugurado por se encontrar na fase final de construção, foi assaltado na
madrugada de ontem. Do interior do edifício
terão sido levados diversos materiais, entre os
quais painéis solares.
Este caso está a ser investigado pela GNR local, cujas instalações provisórias ficam ao lado do
edifício assaltado.

REAIS ASSOCIAÇÕES REALIZAM
JANTAR DOS CONJURADOS
Viana As Reais Associações de Viana do Castelo e Braga realizam, hoje, dia 30, pelas 20h00,
o “Jantar dos Conjurados”. O evento tem lugar
na Quinta da Presa, na Meadela, Viana do Castelo, com a presença do coronel Américo José
Henriques, que fará uma intervenção sobre o
tema “A ocupação filipina e a Revolução do 1.º
de Dezembro de 1640”.
No decurso daquele jantar, terá lugar a cerimónia de entrega dos prémios dos Concursos
Escolares organizados pela Real Associação de
Viana do Castelo, no ano letivo 2015/2016, sobre o tema "O Primeiro de Dezembro de 1640
– A Restauração da Independência de Portugal”,
intitulados “Viagem no Tempo” para os alunos
do 1.º Ciclo e “Um Concurso Para Ti” para os
alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e que esteve aberto
aos alunos de todas as escolas do Alto Minho.

OBRAS NA ESTRADA NACIONAL 101
E NO RAMO DO NÓ COM O IC28
ARcos A Infraestruturas de Portugal vai concluir até final desta semana a obra de estabilização dos taludes na EN101 e no Ramo do Nó
com o IC28, no concelho de Arcos de Valdevez,
distrito de Viana do Castelo.
Segundo Infraestruturas de Portugal, esta
empreitada tem o valor de cerca de 74 mil euros.

Eurodeputado quer extensão do instrumento financeiro

José Manuel Fernandes
defende participação
das CCDR no Plano Juncker

O

eurodeputado José Manuel Fernandes defendeu ontem
que as Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional devem
ter um papel ativo na gestão dos fundos do Plano
Juncker para que os mesmos sejam melhor aproveitados pelo país.
O também correlator pela Comissão dos
Orçamentos do Parlamento Europeu (PE) para o "Plano Juncker"de
Investimento para a Europa lembrou ontem em
Bruxelas que este é um
instrumento que exige «a proatividade do
território».
Para o responsável, é
necessária uma plataforma que congregue os vários fundos disponíveis
(desde os fundos do Portugal 2020 ao fundo EFSI
do Plano Juncker) e junte
vontades e projetos que
assim podem ganhar escala e concorrer aos melhores instrumentos.
Para além das Comissões de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR), responsáveis
pela gestão dos programas operacionais regionais do 2020, José Manuel
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José Manuel Fernandes quer que os fundos sejam mais bem aproveitados

Fernandes destacou ainda que outras instituições
podem também agregar
projetos, desde a Instituição Financeira do Desenvolvimento ou mesmo
um banco, como a Caixa Geral de Depósitos.
Sobre o EFSI (Fundo
Europeu para os Investimentos Estratégicos do
Plano Juncker), criado há
cerca de ano e meio, assinalou que «funcionou»
e que «a prova disso» é
estar a ser considerada a
sua extensão.
«A prova do sucesso
mostra que devemos continuar», sublinhou o eurodeputado durante um

seminário sobre o Plano
de Investimento, acrescentando a necessidade
de haver uma extensão do
chamado Plano Juncker.
O eurodeputado realçou a necessidade de dar
«mais visibilidade» a este
instrumento financeiro
para que as empresas, ou
outros interessados, percebam que há verbas disponíveis e com garantia
da União Europeia.
Segundo dados ontem
divulgados em Bruxelas
pela Comissão Europeia,
foram já aprovados 27,5
mil milhões de euros dos
fundos EFSI – 19,8 mil
milhões de euros do BEI

e 7,7 mil milhões do FEI
–com os quais a CE espera alavancar 154 mil
milhões de euros, o que
corresponde a metade da
meta de 315 mil milhões
de euros até 2018 estipulada inicialmente.
Dos 27,5 mil milhões
de euros já aprovados,
e que correspondem a
385 projetos de 27 dos
28 países membros, foram já assinados os contratos relativos a 15,1 mil
milhões de euros.
A Comissão Europeia
espera assim apoiar mais
de 376 mil Pequenas e
Médias Empresas.
Redação/Lusa

Ponte de Lima

Chefe do Estado-Maior do Exército
visita Centro da História Militar

O

chefe do Estado-Maior do Exército Português, general Rovisco Duarte,
visita, hoje, às 16h00,
o Centro de Interpretação da História Militar de
Ponte de Lima. Recentemente inaugurado, o novo equipamento, instala-

do no Paço do Marquês,
enquadra-se numa estratégia de promoção de
uma rede de equipamentos de vocação cultural e
turística, de promoção
dos recursos endógenos,
do património histórico
e religioso local.
O novo espaço resul-

tou de um protocolo entre o Município de Ponte
de Lima e o Exército Português, com o objetivo de
criar um museu vivo, interativo, abordando a história militar no contexto
da região e do país, mas
com uma incidência especial sobre Ponte de Lima.

