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Nogueirense celebra aniversário e pede apoio para obras
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A União Nogueirense celebrou sábado, o seu 87.º aniversário, com a realização de um jantar na sua
sede, que juntou perto de uma centena de pessoas, entre associados, amigos e população em geral. O
repasto serviu também para Bruno Costa, presidente da direcção daquela colectividade pedir apoio às
entidades competentes para “concretizar pequenas obras que acabam por beneficiar bastante a aldeia”,
apontando como exemplos a construção de um parque de estacionamento, junto à sede da colectividade,
e de um parque de merendas, na aldeia. O dirigente explicou que “gostaríamos de fazer o
aproveitamento das antigas fossas da aldeia para fazer um parque de estacionamento porque ficam
mesmo à porta da União”, frisando que “este espaço está sem utilização de momento e conseguimos
fazer um parque suficiente para os dias de hoje”. Solicitando também apoio, para “a abertura de uma
estrada, por cima da povoação”, quer á Câmara Municipal de Arganil, representada no jantar pela
vereadora Erica Castanheira, quer á Junta de Freguesia de Arganil, representada pelo seu presidente
João Travassos, o regionalista sustentou que essa via para além de “servir de contra fogo, vai dar acesso
à escola mais velha da Nogueira” e, acrescentou, “futuramente, gostaríamos de construir lá um parque
de merendas”. O alcatroamento da estrada das Eiras foi outro dos pedidos do jovem dirigente, uma vez
que, sublinhou, “é uma entrada que existe mais ou menos a meio da aldeia e muita gente vem por lá mas
ainda é em terra”, adiantando que, além destes melhoramentos, pretendem também construir uma
churrasqueira na sede da colectividade
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