PARQUES DE MERENDAS DA FREGUESIA DE
SANTA CATARINA DA SERRA E CHAINÇA

30 DE ABRIL DE 2014

PARQUE DE MERENDAS DO VALE MOURÃO (LOUREIRA)
Área: 11.000 m2 (conforme a matriz predial).
Coordenadas: 39º 39' 27,70'', norte, 8º 40' 59,13'', oeste, e 349 metros de altitude.
Acesso: Rua Casal da Cabeça.
Tipos de veículos: motorizadas, motas, automóveis, autocarros, etc.
Equipamentos:


















1 parque reservado às crianças (com baloiços, escorrega, etc.);
1 charco com fauna e flora;
1 campo de jogo de petanca;
1 campo de chinquilho;
1 campo de futebol de 5;
1 estrutura para assar alimentos;
1 estrutura para servir de bar, com casas de banho;
6 mesas retangulares, com respetivos bancos;
1 mesa sem bancos;
1 circuito de manutenção (inaugurado a 1.7.2009);
2 máquinas de ginástica;
1 campo de mini-golfe;
1 palco para espetáculos diversos;
Mais de 50 árvores de sombra, sem considerar as do circuito de manutenção;
1 espaço para estacionamento de viaturas;
1 contentor de lixos domésticos;
8 postes com iluminação pública.

Nota histórica: a criação do Parque de Merendas do Vale Mourão ocorreu no ano de 2007. A 26
de julho, a Junta de Freguesia informa da apresentação, por parte da Associação para o
Desenvolvimento Social da Loureira, ADSL, de um plano para um parque de merendas no sítio
do Vale Mourão e da realização do respetivo contrato. A cedência de superfície foi feita sobre a
matriz rústica número 303. Os trabalhos foram tratados entre a autarquia e a Comissão do
Património Rústico e Lazer da Loureira, que foi criada expressamente para cuidar do Parque.

PARQUE DE MERENDAS DAS TRÍSIAS (CHAINÇA)
Área: 183 m2 (cálculo aproximado).
Coordenadas: 39º 40' 09,46'', norte, 8º 42' 31,66'', oeste, e 374 metros de altitude.
Acesso: Rua das Trísias (EM1.249) e Rua das Campinotas.
Tipos de veículos: motorizadas, motas, automóveis, autocarros, etc.
Equipamentos:







1 caixa de areia de diversão infantil;
1 parque reservado a viaturas;
1 conjunto de ecopontos (2 amarelos, 2 azuis e 2 verdes);
1 contentor de lixos domésticos;
1 árvore de sombra;
2 candeeiros para iluminação pública.

Nota histórica: trata-se de um parque recente que foi edificado num local que era, até há poucos
anos, uma parcela de terreno público junto à Rua das Trísias (EM1.249).

PARQUE DE MERENDAS DA CHAINÇA
Área: 718 m2 (cálculo aproximado).
Coordenadas: 39º 39' 58,67'', norte, 8º 42' 31,86'', oeste, e 399 metros de altitude.
Acesso: Rua Nossa Senhora de Fátima (EM1.249) e Rua Valinho do Outeiro.
Tipos de veículos: motorizadas, motas, automóveis, autocarros, etc.
Equipamentos:











2 espaços de areia para a prática de chinquilho;
1 parque reservado a viaturas;
1 conjunto de ecopontos (2 amarelos, 4 azuis e 2 verdes);
1 contentor de lixos domésticos;
1 oleão;
8 árvores de sombra de grande porte;
4 candeeiros para iluminação pública;
3 mesas retangulares com 6 bancos (2 por cada uma);
4 bancos de jardim, sob uma pérgola;
1 bebedouro.

Nota histórica: é um parque que foi construído recentemente num local que faz parte da mesma
matriz predial onde se encontra o edifício da Associação de Promoção Social da Chainça. A
parcela de terreno, que foi prolongada em direção ao vale, é atravessada hoje pela Rua Valinho
do Outeiro. Ela separa o Parque da sede da sobredita Associação, cujo terreno está inscrito e
conservado em nome da Freguesia de Santa Catarina da Serra e Chainça.

PARQUE DE MERENDAS DO VALE MAIOR (PRESINHA)
Área: 1841 m2 (conforme a matriz predial).
Coordenadas: 39º 40' 56,20'', norte, 8º 42' 39,07'', oeste, e 277 metros de altitude.
Acesso: Rua do Parque de Merendas e Rua do Casal de Cima.
Tipos de veículos: motorizadas, motas e automóveis.
Equipamentos:








1 estrutura com assadores e balcão;
1 edifício com casas de banho;
2 mesas retangulares com respetivos bancos;
2 mesas circulares com respetivos bancos;
32 árvores de sombra (oliveiras, etc.);
1 fonte pública (inaugurado a 9.6.2002);
1 contentor de lixos domésticos.

Nota histórica: o parque de merendas do Vale Maior, localizado em terreno da Freguesia de
Santa Catarina da Serra e Chainça, no sítio da Presinha, a 200-300 metros da senecta fonte do
Peixe – que em períodos de maior seca chegou a abastecer de água as populações da Chainça e
da freguesia do Arrabal, que aí se deslocavam com carros de bois e dornas – foi criado em 1999.
No solo onde se acha implantado o parque existiam, outrora, covas destinadas à produção de
carvão.
Responsável: Salustiano Vieira Antunes. Contacto: 918111273.

PARQUE DE MERENDAS DO ULMEIRO
Área: 215 m2 (cálculo aproximado).
Coordenadas: 39º 40' 25,18'', norte, 8º 39' 29,62'', oeste, e 250 metros de altitude.
Acesso: Rua da Fonte Pública.
Tipos de veículos: motorizadas, motas, automóveis, autocarros, etc.
Equipamentos:




6 mesas sem bancos;
8 árvores de sombra;
1 candeeiro de iluminação pública.

Nota histórica: situado entre a fonte pública de Ulmeiro, projetada na década de 40 do século
XX e o lavadouro da roupa, erigido mais tarde e uns metros mais abaixo, o parque encontra-se
inserido no terreno que a Freguesia de Santa Catarina da Serra e Chainça possui nessa zona,
onde, aliás, também se encontra o pavilhão da ASSUL, Associação do Ulmeiro. Anualmente, é
feita aí a festa em honra de São Pedro, o padroeiro da povoação.

PARQUE DE MERENDAS DO CERCAL
Área: 270 m2 (cálculo aproximado).
Coordenadas: 39º 42' 28,53'', norte, 8º 42' 12,03'', oeste, e 188 metros de altitude.
Acesso: Rua José Alves, Rua da Portelinha e Rua de Roma.
Tipos de veículos: motorizadas, motas, automóveis, autocarros, etc.
Equipamentos:



1 mesa sem bancos;
7 árvores de sombra e 3 arbustos.

Nota histórica: o parque de merendas do Cercal, no centro da localidade, edificou-se num sítio
que é ainda hoje pertença da Freguesia de Santa Catarina da Serra e Chainça. A iniciativa, que
ocorreu nos anos 80 do século XX, partiu da população, que solicitou à Junta de Freguesia que
não procedesse à venda, em hasta pública, daquela parcela daquela, mas que fosse zelada para
servir de ponto de encontro para os habitantes do lugar e das aldeias confinantes.

PARQUE DE MERENDAS DOS SETE RIOS
Área: 528 m2 (cálculo aproximado).
Coordenadas: 39º 42' 40,29'', norte, 8º 41' 15,55'', oeste, e 150 metros de altitude.
Acesso: Travessa dos Sete Rios.
Tipos de veículos: motorizadas, motas, automóveis, autocarros, etc.
Equipamentos:



2 mesas sem bancos;
7 árvores de sombra.

Nota histórica: o espaço onde se encontra o parque de merendas resultou do embelezamento do
sítio efetuado em meados dos anos 90 do século XX, quando se limpou o entulho que aí havia e
se apurou, junto de alguns moradores e com documentação apropriada, que o local não se
encontrava inscrito em favor de nenhum privado. Entre as atividades que se efetuaram nesse
espaço é de mencionar os leilões para a obtenção de verbas para a capela de Vale do Sumo, a
serem aplicadas, como ocorria com as outras aldeias, na festa do Sagrado Coração de Jesus.

PARQUE DE MERENDAS DA BEMPOSTA (SANTA CATARINA DA SERRA)
Área: 349 m2 (cálculo aproximado).
Coordenadas: 39º 40' 15,90'', norte, 8º 41' 01,36'', oeste, e 327 metros de altitude.
Acesso: Rua Central (atual EM357).
Tipos de veículos: motorizadas, motas, automóveis, autocarros, etc.
Equipamentos:




5 mesas com 10 bancos corridos (2 por mesa);
2 contentores de lixo doméstico;
5 árvores de sombra de grande porte.

Nota histórica: inaugurado nos finais dos anos 90 do século XX, este parque está no local onde
se encontra ainda a casa dos cantoneiros, que foi pertença da Junta Autónoma de Estradas, JAE,
e hoje é propriedade do EP. O parque é bastante frequentado pelos inúmeros peregrinos apeados
que, vindo pela estrada de Santa Catarina da Serra, se deslocam à Cova da Iria.

PARQUE DE MERENDAS DO JARDIM DAS OLIVEIRAS (PINHEIRIA)
Área: 847,05 m2 (conforme a matriz predial).
Coordenadas: 39º 41' 00,99'', norte, 8º 41' 20,39'', oeste, e 313 metros de altitude.
Acesso: Rua de Santa Catarina (EM593).
Tipos de veículos: motorizadas, motas, automóveis, autocarros, etc.
Equipamentos:








1 estrutura que serve de sala de convívio / bar. Possui casas de banho;
1 parque para crianças, com escorrega, baloiços, cordas, etc.;
1 espaço ajardinado com 15 oliveiras;
4 candeeiros de iluminação pública;
1 palco, com grades de proteção;
1 espaço com 2 assadores, 1 mesa com 2 lavatórios, 2 bebedouros, 4 mesas retangulares
com respetivos bancos corridos (2 por cada uma), 4 caixotes do lixo;
1 contentor de lixos domésticos.

Nota histórica: o Jardim das Oliveiras, situado na localidade da Pinheiria, compunha-se, desde
os anos 90 do século XX, de um parque público, havendo aí um espaço ajardinado para uso da
população local e peregrinos em direção a Fátima. Em 2012, porém, foi objeto de obras de
requalificação e de acrescento de casas de banho públicas, etc. A moderna estrutura inaugurouse a 14 de julho do sobredito ano, servindo não só a população local, mas também os inúmeros
peregrinos que se dirigem à Cova da Iria. A construção é muito útil aos devotos de Nossa
Senhora, na medida em aproveitam para aí tomar as suas refeições, descansar e até refrescar-se.
Entidade responsável: Junta de Freguesia. Contacto: 244 741 314.

PARQUE DE MERENDAS DA FONTE DA PINHEIRIA
Área: 1.700 m2 (incluindo o parque e uma parte da zona envolvente).
Coordenadas: 39º 40' 41,11'', norte, 8º 41' 20,32'', oeste, e 330 metros de altitude.
Acesso: Rua da Fonte.
Tipos de veículos: motorizadas, motas, automóveis, autocarros, etc.
Equipamentos:










1 forno com 2 grelhadores / banca com lava-louça;
1 estrutura senecta, pertencente à fonte que se procurou erigir nos anos 40;
1 estrutura similar à anterior, mas construída recentemente. Tem 1 bomba de água,
manual;
1 estrutura com casas de banho;
3 mesas retangulares com bancos corridos;
6 mesas circulares com bancos individuais a toda a volta;
1 contentor de lixos domésticos;
Mais de 70 árvores de sombra (oliveiras, carvalhos, sobreiros, etc.);
2 postes com candeeiros de iluminação pública.

Nota histórica: a fonte da Pinheiria é referida em documentação de finais da centúria de
Oitocentos, a propósito da criação, em 1889, de uma feira de gado mensal. Contudo,
discordâncias relativamente à localização da mesma fizeram com que nunca tivesse passado à
prática. Mais tarde, nos inícios da década de 40 do século XX, procurou-se edificar uma
estrutura para captar a água da mina aí existente, através da construção de um equipamento que
deveria incluir bicas, tanques e lavadouros para a roupa. A escassez de água ditou, no entanto, o
fim do projeto, ficando, no terreno, apenas alguns elementos de caráter arqueológico, que
perduraram até à atualidade.

