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MUNICÍPIO DE ANADIA APOIA OBRAS DE CINCO FREGUESIAS  
 

Valor ultrapassa os 120 mil euros 
 

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na sua reunião do passado dia 8 de maio, as 

propostas de acordos de colaboração pontuais para apoio financeiro às freguesias, com vista à 

realização de obras segundo o valor que foi atribuído em dotação própria e aprovado com o Orçamento 

para 2019. 

Avelãs de Caminho, Avelãs de Cima, Sangalhos, São Lourenço do Bairro e Vila Nova de 

Monsarros são as freguesias que o Município de Anadia contempla com este reforço da sua capacidade 

financeira. 

Assim, o executivo confirmou a atribuição de 15.658 euros à Freguesia de Avelãs de Caminho, 

para a execução de passeios na Avenida das Laranjeiras e na Rua dos Enforcados, e para a requalificação 

do Jardim do Castelo e dos Largos dos Andores e da Senhora dos Caminhos. 

A Freguesia de Avelãs de Cima receberá 30.298 euros para colocação, no Pardeeiro, de um 

reservatório de apoio aos bombeiros, pintura do cemitério de São Pedro, colocação de lancil e 

cimentação de valetas na Rua das Almas da Areosa, na Cerca, construção de muro na Rua Manuel 

Lourenço de Melo, em Ferreirinhos, construção de infraestruturas na Alameda da Igreja, em São Pedro, 

colocação de placa toponímica no Parque Dália Tomé, na Candieira, bem como para aquisição de 

material para o estaleiro e de software para um computador instalado no edifício sede da junta de 

freguesia. 

À Freguesia de Sangalhos serão concedidos 29.602 euros, com vista a apoiar o restauro da 

Fonte de Guimarães, no lugar de Sá. 

A Freguesia de São Lourenço do Bairro foi contemplada com uma verba de 23.238 euros 

destinados à reabilitação e reparação de passeios em São Mateus, na Rua Principal, bem como de 

valetas em Outeiro de Baixo, na Rua Principal. Estão também previstas a reabilitação do talude da 
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regueira, em Levira, a reparação de muros de suporte e valetas, em Espairo, na Rua do Vale Verde, e a 

reabilitação de valetas em Couvelha, na Rua Principal. 

Finalmente, à Freguesia de Vila Nova de Monsarros foram atribuídos 23.915 euros que se 

destinam a apoiar os arranjos exteriores na Rua Nossa Senhora das Neves/Rua Cosme Ramos Dias, em 

Vila Nova de Monsarros, e junto à Ermida, no lugar de Monsarros. Estão ainda previstas a beneficiação e 

colocação de mobiliário urbano no Largo Júlio José de Almeida, em Vila Nova de Monsarros, e a 

beneficiação de assentos de ecopontos e de contentores nos vários lugares da freguesia. 

A atribuição dos referidos apoios será efetuada mediante a celebração de protocolos e ao 

abrigo da autorização genérica para a concessão de apoios às freguesias, aprovada pela Assembleia 

Municipal de Anadia na sua sessão ordinária do passado dia 23 de novembro. 
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