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Município de Freixo de Espada à Cinta conta com um orçamento de 14
milhões de euros para 2022
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Intervenção na praia da Congida e envolvente do castelo, bem como iniciativas de promoção do concelho são alguns dos
projectos em destaque no município para este ano

A autarquia de Freixo de Espada à Cinta vai ter um orçamento com uma dotação de cerca de um milhão de euros a menos em
relação ao do ano de 2021.
O documento contempla os compromissos relativos à dívida do município, explicou o presidente da câmara, Nuno Ferreira. “Este
orçamento tem previsto compromissos assumidos dentro daquilo que é expectável de dívida do município, embora não tenhamos
chegado ainda ao final da dívida. À data de 13 de Outubro aquilo que conseguimos aferir é que a dívida do município já supera os
13 milhões de euros e já foi aprovada, em reunião de câmara, uma auditoria externa às contas”.
Obras na praia da Congida e na envolvente do castelo são alguns dos projectos contemplados no orçamento municipal de Freixo.
“Já está a ser levado a cabo, apesar de um esforço tremendo do executivo, a requalificação das praia fluvial da Congida porque
queremos apostar nela, tornando-a num ex-libris de Freixo de Espada à Cinta e da região norte do país. Tem paisagens impares e,
nesse sentido, estamos já a levar a cabo um projecto que visa dota-la de infraestruturas, nomeadamente a colocação de uma piscina
flutuante, construção de um campo de jogos de futebol e vólei de praia. Podemos também destacar a obra que iremos levar a cabo
na Misericórdia, que já está candidatada, e a envolvente do castelo, que foi um projecto reformulado, acabando com a colocação
das famosas torres de aço”.
Projectos de cariz social e iniciativas na área da promoção do concelho são outras das marcas das grandes opções do plano para o
município. “Nomeadamente o Rece Nature, que será nos dias 1, 2 e 3 de Abril. Prende-se com um evento de BTT que vai acolher
cerca de 400 pessoas. O campeonato nacional de vólei de praia, que acontece em Julho, na praia fluvial da Congida. A Flor da
Amendoeira, que será revitalizada. Entre outros projectos que estão em curso e estão plasmados no orçamento”.
O orçamento foi aprovado por maioria com três votos a favor e duas abstenções na reunião de câmara e recebeu 14 votos a favor e
4 abstenções em sede de assembleia municipal.
No ano passado, o município tinha sido governado com base no orçamento do ano anterior já que o documento para 2021 tinha sido
chumbado.

