
Depois de 2016 ter trazido 
surpresas como a vitória do 
Brexit, no Reino Unido, e a 
eleição de Donald Trump, nos 
Estados Unidos, vive-se hoje 
um período de forte agita-
ção política na União Euro-
peia. Neste ano, estão agen-
dadas eleições presidenciais 
ou legislativas em sete Esta-
dos: na Holanda, França, Ale-
manha, Bulgária, Eslovénia, 
França, Hungria e República 
Checa. Os equilíbrios demo-

cráticos podem vir a ser pos-
tos em causa. 

Na Holanda, hoje, dia 15 
de março, em França, em 
maio, e na Alemanha, em 
setembro, está muita coisa 
em causa nas eleições e deve 
seguir-se com especial aten-
ção, devido a dois fatores 
fundamentais: por um lado, 
estes são países com grande 
influência nas decisões 
sobre as políticas europeias; 
por outro, na Holanda e em 

França, as sondagens apon-
tam para resultados muito 
expressivos, senão vitórias, 
de candidatos de extrema-
-direita. Ao contrário destes 
dois países, a Alemanha tem 
na frente das sondagens dois 
candidatos de partidos com 
tradição governativa: Angela 
Merkel, da Direita (33%) e 
Martin Schulz, da Esquerda 
(32%).

Ora, o avanço de partidos 
da extrema-direita deve pre-

ocupar todos os europeus. Se 
na Holanda e na França ven-
ceram os candidatos radicais, 
nacionalistas e populistas, 
creio que a Europa pode ficar 
mergulhada numa crise exis-
tencial profunda.

Desejo uma União Euro-
peia democrática e não de 
extrema-direita, de união e 
não de divisão, de solidarie-
dade e igualdade e não de 
descriminação.

António José Gonçalves
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Vila do Conde: Concelho em Movimento no Jornal de TODOS os Vilacondenses!

Há 5 anos que a Santa 
Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde, em colabo-
ração com a Paróquia de 
São João Baptista, realiza 
a Majestosa Procissão do 
Senhor dos Passos. No pró-
ximo dia 26 de março, IV 
Domingo da Quaresma, 
pelas 14h30, será realizada 

mais uma edição desta tra-
dição religiosa que a Insti-
tuição muito preza. Mar-
cará presença o Cónego 
José Paulo Abreu, Vigá-
rio geral da Arquidiocese 
de Braga. Importa referir 
o mérito do corpo de figu-
rados da procissão, consti-
tuído por pessoas que tra-

balham na Santa Casa.
A Santa Casa da Mise-

ricórdia aproveita ainda 
a oportunidade, para con-
vidar toda a população a 
assistir a este evento e, 
juntamente com as Insti-
tuições do concelho, man-
ter presentes as tradições 
religiosas.

Procissão do Senhor dos Passos 
pelo quinto ano consecutivo

O Munic ípio de 
Vila do Conde cele-
brou em julho de 
2008 um contrato de 
concessão com a Indá-
qua Vila do Conde-
-Gestão de Águas de 
Vila do Conde, S.A., 
referente à explora-
ção e gestão dos sis-
temas municipais de 
abastec imento de 
água para consumo 
público bem como a 
recolha, tratamento 
rejeição de efluentes.

Do universo de clien-
tes consumidores de 
água, está sinalizado 
um conjunto de famí-
lias, particularmente 
as que se encontram 
em situação de carên-
cia socioeconómica, 
relativamente às quais, 
para além dos apoios 
já em curso, nomeada-
mente o fundo de emer-
gência social, se pre-
tende agora propor a 
instituição de um apoio 
social para o consumo 
de água. No sentido de 
regulamentar a atribui-
ção deste auxílio, é pro-

posto um conjunto de 
normas que, a verifi-
carem-se nos agrega-
dos em causa, levarão 
à atribuição de um sub-
sídio que permita fazer 
face às dificuldades 
sentidas pelas famílias 
com menores recursos.

Em comunicado, a 
Câmara informa que 
aprovou na sua reunião 
de 2 de março, o “Pro-
jeto de Regulamento 
de Apoio Social para 
Consumo de Água vem 
definir as normas que 

deverão ser adotadas 
pelo Município no que 
concerne à atribuição 
desse subsídio, ado-
tando critérios de equi-
dade e de maior jus-
tiça social, na linha 
dos apoios sociais que 
são devidos ao Estado 
e que são considera-
dos prioritários pelo 
Município de Vila do 
Conde”.

“A Câmara Muni-
cipal continua total-
mente devotada à 
minimização dos pro-
blemas sociais do Con-
celho, alargando as 
medidas através das 
quais auxilia as famí-
lias, focando particu-
lar atenção no acesso 
a bens e serviços con-
siderados de primeira 
necessidade, como é 
o caso do consumo de 
água”, diz o comuni-
cado da Autarquia.

Esta medida ficará 
em discussão pública 
nos próximos 30 dias 
úteis, seguindo pos-
teriormente para a 
Assembleia Municipal.

Câmara cria Apoio Social 
para o Consumo de Água

“Uma Justiça Supe-
rior” é o tema da Via 
Sacra ao Vivo, que será 
realizada pelos Uten-
tes e Colaboradores 
do Centro de Apoio e 
Reabilitação para Pes-
soas com Deficiência de 
Touguinha, no dia 18 de 
março, às 21h00, no Tea-
tro Municipal de Vila do 

Conde. Tem a organiza-
ção da Misericórdia de 
Vila do Conde e a cola-
boração da Paróquia 
de São João Baptista. A 
encenação será repre-
sentada por 44 utentes 
e 8 colaboradores que 
subirão palco para dar 
vida à representação da 
Via Sacra de Jesus.

I n for ma- se que 
para assistir ao espe-
táculo é obrigatório 
efetuar reserva de 
bilhetes. Informações: 
252290370, 252249100, 
gera l .toug u i n ha@
scmvc.pt, geral@scmvc.
pt, paroquiavilado-
conde@arquidiocese-
-braga.pt.

Via Sacra ao Vivo
“Uma Justiça Superior”


