Nota de imprensa / Press release

MUNICÍPIO DE ANADIA APOIA FREGUESIAS NA EXECUÇÃO DE OBRAS
Na sua reunião do passado dia 25 de setembro, a Câmara Municipal de Anadia aprovou as
propostas de acordos de colaboração pontuais para apoio financeiro às freguesias, de acordo com as
obras que se propõem realizar, segundo o valor que foi atribuído em dotação própria e aprovado com o
Orçamento para 2019.
Desta feita, a Freguesias da Moita e a União das Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do
Bairro (UFTAOB) foram as contempladas, pelo Município de Anadia, com um reforço da sua capacidade
financeira.
A Freguesia da Moita irá receber uma comparticipação de 28.475 euros, destinada a apoiar a
construção de uma faixa lateral para circulação de peões, na Rua Poeta Cavador, na localidade da
Moita.
À UFTAOB, serão atribuídos 44.572 euros para comparticipar a aquisição de uma máquina
limpa bermas com aplicação a trator agrícola, a construção de um nicho na Rua das Escolas/Rua do
Barreiro, em Aguim, e a construção de dois muros de suporte de terras, na Rua das Camélias, em
Tamengos. Irá também apoiar a construção de valetas na Estrada da Lomba, em Aguim, a cimentação
de valetas e o assentamento de lancil na Rua do Centro Paroquial, em Horta, bem como a reconstrução
de valetas na Rua da Lomba e na Estrada dos Poços, em Aguim, e a reparação de barracão no Edifício do
Município de Anadia, na Curia.
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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