
Informação do Presidente sobre a mais Recente Actividade 

Esta é a segunda Reunião Ordinária, do ano de 2022. Procederei de seguida à leitura resumida 

da Informação da Actividade Mais Relevante da Junta de Freguesia, desde Abril último. 

Procurando manter a operacionalidade dos caminhos vicinais e florestais, foi possível, com 

recurso a homens e máquinas, assegurar o seu bom estado, desobstruindo manilhas e valetas 

e cortando e curando as ervas e arbustos marginais, com regularidade. 

- No âmbito da solicitação feita à Câmara Municipal, o tractor limpa sebes e a Motoniveladora 

da ADESA, estiveram na Freguesia, intervindo nos caminhos mais distantes, nomeadamente no 

caminho atrás da fábrica de blocos, até ao limite de Stª Eulália. No Caminho do Picão e 

Corujeiras, até ao limite de Várzea e Arcozelo, no caminho do S. Bento até à Póvoa das Quartas 

e do Alto da Relva até Lagos. O circuito não ficou completo, estando prometida a vinda das 

máquinas para concluir esta intervenção; 

- Foi limpo todo o recinto do Polidesportivo de Nogueirinha e os muros adjacentes que viram 

para o Sr. Pestana. 

- Foram limpas as heras e carvalhos nos muros do quintal que ladeia a Rua do Pires Pires e a 

Rua da Fonte do Ferreiro e cortada a erva no Parque das Entre-as-Águas; 

- As Fontes de Meruge e Nogueirinha foram de novo limpas, bem como o Cemitério e zona 

circundante à Igreja Matriz e parte do Parque de S. Bartolomeu; 

- Os Jardins do Polidesportivo de Meruge, das escadas ao Largo da Capela Velha, da Associação 

Nª Srª do Rosário, da estátua Dr. Simões Pereira, foram limpos e replantados com flores  

novas; 

- Reuniões Efectuadas: 

- 19/05 – Gabinete de Apoio às Freguesias da Câmara Municipal, com o Prof. Daniel Dinis 

Costa. Foram passados em revista os ofícios enviados à Câmara e ainda não respondidos. Foi 

assumido pela Câmara, apoio à pintura do Cemitério e da Capela. Estão aprovados 

alargamentos da Rede Pública de Electricidade, nomeadamente na entrada Oeste de Meruge, 

no Caminho das Vinhas em Nogueirinha, mas a EDP não avança com as obras. Foi aprovado no 

Executivo Municipal, apoio ao Projecto de Reordenamento do Largo Dr. Simões Pereira e de 

intervenção na reparação do piso da Variante Sol Nascente. Houve acordo para a instalação de 

pelo menos uma lomba em Nogueirinha.  

- A QUERQUS – solicitou uma reunião à Junta, para falar da poluição do Rio Cobral, que será 

marcada em breve; 

- 24 de Junho – Foi efectuada a pedido da Junta, uma reunião com o Sr. Padre Pedro e os 

Mordomos da Festa a Nª Srª da Conceição, a que compareceu igualmenbte a Comissão da 

Capela, com vista a desbloquear a coincidência de datas com a Festa de Nª Srª do Rosário. 

Num espírito construtivo e de diálogo, os Mordomos da Festa a Nª Srª da Conceição, aceitaram 

mudar a data para 13 e 14 de Agosto, pondo desse modo fim a um potencial conflito e divisão 

população. A Junta de Freguesia, quer publicamente agradecer esse gesto de boa vontade e de 



civismo demonstrados pelos Mordomos da Festa a Nª Srª da Conceição. A Junta 

comprometeu-se a ajudar na concretização do evento. 

- Marchas – decorreu com brilho e grande alegria de todos a nossa participação no desfile das 

Marchas, realizado em Oliveira do Hospital. Posteriormente a marcha participou no desfile de 

Lagares da Beira e dançou em Nogeirinha e em Meruge, no dia 25 de Junho, após um salutar 

convívio entre marchantes, população e convidados.  A Junta de Freguesia propõe à 

Assembleia que aprove um voto de louvor à marcha da Freguesia de Meruge e a todos os que 

a tornaram possível; 

- Já temos os levantamentos topográficos para o alargamento da Variante Sol Nascente, para 

a construção da Variante à Igreja Matriz e para o reordenamento do largo da Capela Velha; 

- Estamos a aguardar a entrega dos orçamentos para o arranjo da parte envolvente ao 

polidesportivo de Nogueirinha e para a beneficiação do espaço Rua Principal, em 

Nogueirinha; 

- Inauguração do Polidesportivo de Nogueirinha – será marcada após a realização das obras 

de beneficiação da zona envolvente; 

- Ribeiro de Nogueirinha/Ponte Rio Cobral – foi feito o ajuste para a limpeza destes dois 

espaços; 

- Estão em fase de entrega pela Srª Engª Alzira os projectos da casa do Moleiro, do Moinho, 

do Lagar e da ampliação da Sede da Junta; 

- Casa da tio Artur/Tia Aida – está em andamento o processo legal de transferência da posse 

do imóvel para a Junta, para posteriormente se proceder à demolição e arranjo do Largo; 

- Torneio Nacional de Damas – vai realizar-se a 23 de Julho, o 17º Toeneio Nacional de Damas, 

inserido no calendário da Federação Portuguesa de Damas; 

- LAR – foi assinado em Coimbra, com a Srª Ministra da Solidariedade Social, o contrato para a 

construção do Centro Comunitário da ADSCVC, com Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário, no 

valor de 1.978.000 euros. Está a decorrer a fase de preparação para o lançamento do Concurso 

Público, para adjudicação da obra; 

OFICÍOS: Foram enviados à Câmara Municipal, desde Maio, os seguintes ofícios: 

- Reforço de Muro na Rua da Cabine; sobre a instalação do Balcão do Cidadão; sobre 

Projectos/Candidaturas do S. Bartolomeu e das Entre-as-Águas; pedido de informação sobre 

Casa do tio Artur/tia Aida; colocação de Grade no Muro do Adro da Igreja Matriz; Declaração 

de Parceria com a Câmara no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, pedido de 

esclarecimento sobre candidaturas à ADIBER. 

Meruge, 30/06/2022 

    O Presidente da Junta de freguesia de Meruge 

                    João Alberto Garcia de Abreu 


