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MUNICÍPIO APOIA FREGUESIAS NA EXECUÇÃO DE OBRAS 

 

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, no passado dia 22 de maio, as propostas de acordos de 

colaboração pontuais com a União das Freguesias de Arcos e Mogofores, e com a de Amoreira da 

Gândara, Paredes do Bairro e Ancas, para apoio financeiro a obras que estas se propõem realizar, 

segundo o valor que foi atribuído em dotação própria e aprovado com o Orçamento para 2019. 

A União das Freguesias de Arcos e Mogofores irá receber uma comparticipação de 42.105 

euros, para proceder à requalificação da Capela de S. Bento, localizada no Cemitério do Monte Crasto, à 

construção de espaços para ecopontos na Rua da Escola, em Famalicão, e na rotunda do Filinto, em 

Mogofores. O apoio servirá também para a recuperação e pintura de muros e portões do Cemitério de 

Mogofores, bem como para uma intervenção no Parque de Merendas de Mogofores, designadamente a 

construção da cobertura do palco e bar, e a requalificação de caminhos e muro. Finalmente, será 

também feita a pintura de bancos e gradeamentos no Parque S. Sebastião e de bomba nas Ruas dos 

Olivais e de Trás, em Anadia. 

A União das Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas terá um apoio 

municipal de 43.013 euros, propondo-se requalificar o parque infantil do Largo do Cruzeiro, em Ancas, 

proceder à colocação de baloiço e de equipamentos de ginástica no parque de Amoreira da Gândara, 

instalar equipamentos de ginástica e bancos na Rua Dr. António Carvalho, em Paredes do Bairro, criar 

uma sala de atendimento ao público no edifício da Junta de Freguesia de Paredes do Bairro, cimentar 

valetas em Ancas, efetuar a pavimentação em betão e drenagem de águas na zona do edifício da Junta 

de Paredes do Bairro, e, ainda, arranjar e pintar o muro do cemitério de S. Martinho em Amoreira da 

Gândara. 

Os apoios serão atribuídos mediante a celebração de protocolo, ao abrigo da autorização 

genérica para a concessão de apoios às freguesias, aprovada pela Assembleia Municipal de Anadia, em 

sessão ordinária realizada a 23 de novembro de 2018. 
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