
 

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE SOBRE A MAIS RECENTE ATIVIDADE 

 

Esta será a segunda Reunião Ordinária do Ano de 2018. Vamos dar conta a 

esta Assembleia da Atividade Desenvolvida pelo Executivo de Abril a 

Junho. 

Pedido de gambiarras – O executivo deliberou emprestar as gambiarras á 

União das Freguesias de S. Paio de Gramaços e Oliveira do Hospital. 

Férias Ocupadas – Já se deu início ao programa das férias ocupadas e das 

Férias + Solidárias. É sempre um momento importante para as crianças, 

pelo facto de sentirem que com a sua ajuda, estão a contribuir para ajudar 

os idosos,as crianças ou a emblezarem os espaços públicos da sua 

freguesia.  

Férias Ativas – Em parceria com a ADSCVC, está a ser elaborado um 

programa de férias ativas, que comtempla atividades no exterior, 

atividades lúdicas e de entretinimento. 

Marcha – Realizou-se a apresentação da marcha da freguesia de Meruge e 

da ADSCVC, no dia 22/06/2018, no Polidesportivo em Meruge,  com jantar 

e lanche no final para toda a população que desejou participar, 

participação da marcha em Oliveira do Hospital, no desfile de marchas 

populares, convite para a marcha desfilar em Lagares da Beira no dia 

30/06/2018. 

Limpeza de Ruas e Caminhos – Prosseguiu a limpeza de ruas, caminhos e 

espaços públicos, com intervenção do corta sebes nas valetas da estrada 

principal. Cura com herbicida e corte de arbustos. 

Torneio Damas – Realizou-se o 15º Torneio Nacional de Damas no dia 

14/07/2018, em parceria com a Associação dos Amigos de Meruge, 

decorreu dentro dos objetivos pré defenidos, os participantes foram 

satisfeitos com a iniciativa. 

 



Aquisição de imóveis – Foram feitas as escrituras de compra e venda, do 

Moínho, do Lagar e da Casa do Moleiro no dia 02/05/2018, pelas 15 horas, 

pelo valor de 15 000 €. A Gecivelt está a fazer o projeto, com o apoio da 

PROMOVER consultores e da EON industrias criativas, lda 

Pedido de apoio técnico – O executivo deliberou enviar para a câmara 

municipal, o pedido técnico para avaliar a situação de uma casa que se 

encontra em estado de ruína, na rua 25 de abril com o nº 3. Estamos a 

aguardar pelo parecer. 
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