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MUNICÍPIO DE ANADIA REFORÇA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS FREGUESIAS 
 

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, em reunião de executivo, no passado dia 23 de junho, 

mais três propostas de acordos pontuais de colaboração que apoiam financeiramente as 

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 2021. Desta vez, o executivo municipal 

aprovou um reforço financeiro superior a 100 mil euros, que irá contemplar as freguesias da 

Moita, da União das Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro e da União das Freguesias 

de Arcos e Mogofores. 

A Freguesia da Moita receberá uma verba de 28.475 euros, destinada a apoiar a execução da 

requalificação do Largo General Carmona, em Ferreiros. À Freguesia da União das Freguesias de 

Tamengos, Aguim e Óis do Bairro será atribuído um apoio de 44.572 euros, para execução de 

um cruzamento sobre-elevado em Aguim. A Freguesia da União das Freguesias de Arcos e 

Mogofores foi contemplada com 42.105 euros, valor que irá comparticipar a execução de 

trabalhos de águas pluviais, no Bairro São José, em Famalicão, o melhoramento e 

requalificação da sede da Junta de Freguesia, em Mogofores, e a construção de um abrigo 

fúnebre no cemitério de Mogofores.  

A Câmara Municipal de Anadia, através deste apoio, reconhece a importância destas obras para 

as freguesias, e tem em conta os condicionalismos financeiros para a sua realização. As verbas 

serão atribuídas 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 9 de dezembro de 2020. 
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