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ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE MOGOFORES FOI ALVO DE MELHORAMENTOS 

 

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Arcos e Mogofores levou a efeito a 

requalificação de dois espaços da antiga Escola Primária de Mogofores: a sala poente e a zona 

exterior (espaço de recreio). No hall de entrada da sala, foi criado um recanto onde se encontra 

exposto o espólio do Grupo Desportivo de Mogofores. Esta intervenção, que representa um 

investimento superior a 20 mil euros, contou com o apoio do Município de Anadia, no âmbito 

dos acordos pontuais de colaboração que apoiam financeiramente as freguesias.  

Segundo o presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Arcos e Mogofores, 

Fernando Fernandes, as obras realizadas, para “preservar e melhorar as condições de 

utilização”, eram necessárias e urgentes, tendo em conta o estado de degradação do espaço. 

Esta reabilitação, além de ajudar a preservar um edifício secular, vai também, por agora, 

solucionar a carência de espaço e permitir a realização de mais atividades lúdico-culturais. No 

entanto – adiantou – o edifício da antiga Escola Primária de Mogofores “vai necessitar de 

outras intervenções”: “ao nível do primeiro andar, do telhado, madeiras e pinturas”. Na 

cerimónia simbólica de abertura do renovado espaço, que se realizou no passado sábado (dia 

17), Fernando Fernandes fez questão de enaltecer a importância dos acordos pontuais e de 

execução entre as juntas de freguesias e o Município de Anadia, que têm possibilitado dar 

resposta a necessidades dos munícipes e das associações. 

A presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, destacou a importância da 

realização da intervenção: “um investimento que é, sem dúvida, uma mais-valia para toda a 

freguesia e para as pessoas que, assim, poderão utilizar estes espaços com mais conforto e 

maior dignidade, permitindo uma utilização polivalente”. 

A sala da antiga Escola Primária de Anadia, que foi recuperada, é utilizada pela ADABEM – 

Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Mogofores, que dinamiza aquele espaço com 

diversas atividades. A ADABEM conta, atualmente, com várias secções, designadamente grupo 

de cantares, running team, arte dance, turma de música, lãs, cavaquinhos e teatro. Esta 

associação desenvolve também atividades em parceria com o Centro Social Maria Auxiliadora e 

a Bem-Me-Quer – Serviços de Apoio Domiciliário. Segundo o presidente da direção da 

ADABEM, João Alves, “todas estas atividades têm como principal objetivo a promoção da 

dádiva de sangue. Criando sinergias entre associações e utilizadores do espaço, é também um 

http://www.cm-anadia.pt/


 
 
 

 
 
 

Nota de imprensa / Press release 

 
 
 
 
 

2 # 2 

 

Praça do Município – Apartado 19 -  3781-909 Anadia  |  nif: 501 294 163 

tel: +351 231 510 730  |  fax: +351 231 510 739  |  e-mail: geral@cm-anadia.pt 
www.cm-anadia.pt  |  www.facebook.com/municipioanadia/ 

comunicacao.cmanadia@gmail.com 

 

 

convite para conhecerem todo o trabalho desenvolvido pela associação e captar novos 

voluntários que se entreguem com espírito altruísta na dádiva de sangue”.  
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