
Informação do Presidente da Junta sobre a Mais Recente Atividade 

Nesta 4ª Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia de Meruge, vou informar os 

membros eleitos e o público, sobre a principal atividade desenvolvida pelo Executivo da 

Junta de Freguesia, desde a última reunião, em Setembro. 

Todas as questões trazidas por nós à última Assembleia, no que concerne a projetos, 

limpeza de ruas e caminhos e pequenos trabalhos prosseguiram. 

Destacava, por isso, algumas realizações mais relevantes: 

- Feira do Porco e do Enchido – como todos puderam verificar, a Feira do Porco e do 

Enchido constituiu mais um êxito de afluência de público, de expositores, de propostas 

culturais e lúdicas, com incorporação de participações das forças vivas locais, como o 

AEOH, o CAOH, a AJFM e a AAM, CLDS, a ADSCVC. O Espaço Criança esteve sempre cheio. 

Este ano, para além dos passeios de burro, das pinturas faciais, das histórias lidas, 

instalou-se um insuflável, que foi o delírio das crianças. Atletismo, Passeio Pedestre, 

Bôlas no Forno, Exposição de Fotografias Antigas, Mostra do Porco Bísaro, Espaço 

Adoção de Animais de Companhia. A beleza e encanto do espetáculo do GEFAC, no 

Sábado, que antecedeu o Magusto na Lage e o espetáculo de luzes, música e dança do 

Grupo Almanach. Durante a tarde de Sábado, já tinha atuado o Grupo de Bombos e Gaita 

de Foles “Bardoada” e se tinha realizado a prova de 1º Eco Run, no Concelho. 

- O Almoço para convidados, também mereceu rasgados elogios, tal como as Sopas, o 

Porco no Espeto, o Arroz de Suã, os Pianos, os Torresmos na Caçoila, colocados pelas 

Associações à disposição dos visitantes. Um agradecimento aos trabalhadores do 

Município, que se incorporaram com dedicação e empenho no esforço geral para ter um 

grande evento. Um agradecimento que é extensivo ao Executivo Municipal, presidido 

pelo Dr. Francisco Rolo. 

A cobertura pela comunicação social, antes e depois da Feira, projetou a nossa Freguesia 

por toda a região Centro e pelo país. E até o S. Pedro ajudou, aguentando a chuva até à 

noite. 

A nossa Feira é única, pela sua genuinidade, pela diversidade de propostas culturais e 

lúdicas, pela mostra e promoção dos valores etnográficos, da cultura popular, dos jogos 

tradicionais. Que em 2023 a Feira do Porco e do Enchido decorra com o brilho e dinâmica 

conseguida este ano. 

Bastaria a realização da Feira, para justificar a atividade da Junta desde a última 

Assembleia. Contudo, a resposta aos problemas não abrandou.  

- No âmbito dos trabalhos para a edificação da Feira, os serviços municipais, a nosso 

pedido, fabricaram vários cavaletes para as mesas e também os recipientes para recolha 

seletiva de lixo, em forma de porcos. A Sonae, ofereceu, a nosso pedido, 20 placas de 

aglomerado, que foram transformadas em mesas. 

- Reconstruiram-se os muros do Sr. Amadeu Seabra, no Velale e do Sr. Chico Parrana 

em Nogueirinha, caídos há vários e cuja responsabilidade pela sua reparação era da 



Câmara. Foi possível resolver este problema, com uma parceria com a Câmara, que 

forneceu os materiais e a Junta pagou a mão de obra. 

- Colocação de Manilhas, para encaminhamento de águas pluviais, na Cortelhinha, 

reclamação do Sr. Francisco, da GNR, que foi possível resolver.  

- Colocação de Espelhos à Rigueira, à Capela de Nogueirinha e à casa da Srª Rosário, em 

Nogueirinha. 

- Instalação de Suportes de Caixotes de Lixo – ao Victor Cândido, à Bete e à Lisete. 

- Valeta, à Belita, em Nogueirinha, foi cimentada, a pedido desta;- Colocação de Banco 

em pedra, no Bairro da Ciência, junto à Tileira; Arranjo da Valeta, frente à Junta, que 

permitiu alargar o espaço de circulação; colocação de balcão no Polidesportivo, na saída 

para a Rua do Monumento; Pintura dos muros adjacentes ao espaço do Polidesportivo; 

sinalização dos aquedutos na Rua Mata da Joana; corte de cipreste no Largo Dr. Simões 

Pereira; Arranjo de bancos de madeira, pintura das grades, da Bomba, na Escola de 

Nogueirinha; Remoção das derrocadas no Caminho do Vale da Cabral, Velale, Vinhas, 

etc;  

- Casa da Tia Aida/Tio Artur – já está na conservatória, em Seia, para resolução do 

problema da posse; Casa do Canto – que ardeu em 2017 – efetuada reunião na Câmara 

com os proprietários, para desbloquear solução; 

- Rua da Cabine, em Nogueirinha, vai ser alargada, numa parceria com a Câmara, que 

fornece os materiais e nós damos a mão de obra. Vamos solicitar que, aproveitando o 

alargamento, se coloque o Saneamento Básico na Rua; 

- Colocação de Mini Ecopontos, no Bairro da Ciência, em Meruge e ao Corgo, em 

Nogueirinha, que vêm alargar a possibilidade de recolha seletiva de papel, plástico, vidro 

e metal; 

- Polidesportivo de Nogueirinha – adquirido todo material necessário á criação do 
Parque de Lazer adjacente ao Polidesportivo; 
- Grade na Igreja Matriz – está acordado com a Câmara, colocar uma grade em toda a 

extensão do Adro da Igreja Matriz; 

- As Portas do Cemitério, como previsto, vão ser arranjadas, logo que o tempo melhor, 

tal como a pintura da Igreja da Capela de Meruge e do Cemitério; 

- Ribeira da Fervença – ao Corgo. Vai ser emanilhada numa extensão de 150 metros, 

igualmente vão colocadas manilhas para encaminhamento de águas, na Rua da Jariça, 

também ao Corgo; 

- Na Rua Principal, em Nogueirinha – estamos à espera dos orçamentos para iniciar as 

obras de beneficiação;  

- Sinais de Trânsito – está decidida pela Câmara o seu fornecimento, estamos nós 

apenas a aguardar a entrega dos sinais, para os colocar onde estão a fazer falta; 



- Variantes – à Igreja Matriz – foi decidida a cedência do terreno pela Diocese de 

Coimbra. Vai ser aberta logo que tenhamos máquina. Variante Sol Nascente, foi 

entregue o levantamento topográfico aos herdeiros do Dr. Joaquim Emílio, para decisão 

sobre a cedência de terreno; 

- Caixa Multibanco – negociações com o Banco Santander, para possível instalação de 

terminal ATM; Correios a funcionar com novo horário, por imposição dos CTT. Sobre o 

assunto, foram efetuadas algumas reuniões infrutíferas com dirigentes do CTT; 

- Projeto do Centro Social Comunitário – Lar. Está na fase de ultimação, a aguardar 

parecer favorável da Segurança Social, para ser colocado na Plataforma para 

Adjudicação Pública; 

- Saneamento da Rigueira, Boco, Cortelhinha, Rua do Pombal, em Meruge e Rua da 

Cabine, Bº da Tapada e Estrada Municipal, em Nogueirinha, irão entrar na próxima 

candidatura da Empresa Águas da Serra da Estrela;   

- Natal – pelo segundo ano consecutivo, foi implementado um Programa diversificado 

de reanimação das tradições, com as Fogueiras, com a instalação de Presépios, pelo 

CLDS, em Meruge e Nogueirinha, com a distribuição do Postal de Boas Festas a toda a 

população, a distribuição de prendas às crianças do Jardim e ás auxiliares, a realização, 

com boa participação, da Missa do Galo, com distribuição de lembranças (um presépio) 

aos participantes na Missa. Envolvimento da AJFM e da AAM, na dinamização do 

Convívio da Fogueira. 

- Jantar de Natal – na Pousada do Desagravo – para o qual foram convidados, os 

membros da Assembleia de Freguesia e do Executivo, os representantes das 

Coletividades e das Irmandades e os que têm colaborado com a Junta, nas Marchas, 

Ciclo do Pão e outras iniciativas. A comida e o serviço estavam excelentes e elogiados 

por todos os participantes e o Convívio Musical, complementou a alegria e boa 

disposição vivida por todos. 

- Ofícios Enviados – Adiber sobre candidaturas a decorrer; Câmara, solicitação de Apoio 

ao Polidesportivo de Nogueirinha; Falhas na Freguesia da Rede Móvel; Colocação de dois 

Parques Infantis, um em Meruge e outro em Nogueirinha; Casa em Ruínas na Rua 25 de 

Abril, em Nogueirinha; Pedido de Calceteiros, para repor calçada junto ao 

Polidesportivo, depois do levantamento para impermeabilizar as águas da chuva; 

Aparelhos de Ginástica para Polidesportivo de Nogueirinha; Proteção Civil - Abate do 

Cedro junto à Estátua; Muro da Cabine, cedência de materiais. 

 

Meruge, 30 de Dezembro de 2022 

O Presidente da Junta 

João Alberto Garcia de Abreu 
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