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Mobilidade elétrica é aposta do executivo municipal
carregadores elétrico na Praça do Al-

mada. Tudo isto a pensar em fatores

económicos e ambientais. O presi-

dente da Câmara revelou que a pos-

tura da autarquia também passa pelo

incentivo ao uso de viaturas elétricas.

Aaposta na mobilidade elétrica é uma

certeza na Póvoa de Varzim. A pro-

pósito deste tema, o vereador socia-

lista Miguel Fernandes apresentou ao

executivo uma proposta ligada aos

taxistas que passa pela colocação de

Fórum Cultural Eça de Queirós
e Casa do Associativismo já têm verbas

estudos queirosianos e outra para

utilização das coletividades locais

com fins diversos.

O autarca entende que este investi-

mento vai também ajudar a dinamizar

aquela zona da cidade, sobretudo à

noite e ao fim de semana. A vereação

socialista também concordou com

esta proposta e Miguel Fernandes

destacou a escolha do arquiteto res-

ponsável pelo edifício. A Assembleia

Municipal aprovou a revisão orça-

mental, propondo o executivo uma

dotação de quase 237 mil euros para

este ano 2018.

O projeto do novo Fórum Cultural Eça

de Queirós e da criação da Casa do

Associativismo Local levou a Câmara

da Póvoa de Varzim a aprovar a se-

gunda revisão às Grandes Opções do

Plano e Orçamento. Tal como já tinha-

mos avançado anteriormente, o pre-

sidente Aires Pereira confirma que a

autoria do projeto será do conceitua-

da Siza Vieira.

A empreitada vai decorrer num terre-

no disponível nas traseiras da Biblio-

teca Municipal e terá uma dupla ver-

tente: uma parte dedicada a expo-

sições e à instalação de um centro de

rocráticas ligadas à empresa conces-

sionária.A ideia do autarca é financiar

e instalar em breve carregadores elé-

tricos nas zonas do Mercado, Passeio

Alegre e Escola Secundária Rocha

Peixoto.

Aires Pereira aponta a renovação que

está a ser feita na frota municipal e

acrescente a ideia de isentar de pa-

gamento esses carros estacionados

em via pública. O projeto global ainda

não avançou devido a questões bu-

Novidades para quem mora em Barreiros, Rates e Balasar
PEDU, uma empreitada no montante

de 415 mil euros para recuperação

daquele bairro municipal. Foi ainda

aprovado um conjunto de despachos

relativamente a concursos que estão

a decorrer, como por exemplo o das

obras de saneamento na freguesia de

Rates (em que foi preciso alterar a

adjudicação porque a primeira em-

presa não apresentou a garantia ban-

cária em tempo útil) e a suspensão

parcial do Plano Diretor no que diz

respeito à freguesia de Balasar de-

pois do parecer positivo da Comissão

de Coordenação e Desenvolvimento

Regional.

O executivo da Câmara Municipal da

Póvoa de Varzim decidiu abrir um

concurso público para a reabilitação

do Bairro Social de Barreiros no âm-

bito das candidaturas das comunida-

des desfavorecidas em sede de






































