
NOS ÚLTIMOS ANOS ABRAVESES TEM PROCURADO CRESCER E ACOMPANHAR AS EXIGÊNCIAS DOS TEMPOS 
E DA SUA COMUNIDADE. É UM TRABALHO VISÍVEL NAS ÁREAS SOCIAL, EDUCATIVA E DESPORTIVA, MAS TAMBÉM
EM INVESTIMENTOS ESTRUTURANTES E DE PROXIMIDADE

ESPECIAL ABRAVESES

UMA FREGUESIA DE OLHOS
POSTOS NO FUTURO

Abraveses é 
um território 
de tradições, 
que abraça 
novos desafios
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A Freguesia de Abraveses
emerge na área periurbana
do concelho. Ainda que a
uns meros três quilómetros
da cidade, o lado urbano de
Viseu não interfere com o
sentimento de tranquilidade
deste território, onde uma
vasta oferta de serviços e
comércio se cruza com ou-
tras fortes componentes
identitárias da Freguesia,
nomeadamente o seu patri-
mónio e cultura, e a sua ver-
tente social e associativa. 
A aposta nos últimos sete
anos tem sido inequívoca:
Abraveses procura oferecer
mais e melhores condições
para fixar pessoas, mas
também para atrair e radi-
car os fluxos industriais, co-
merciais, turísticos e sociais
do concelho. E há um con-
junto de fatores que não são
indiferentes na potencializa-
ção deste território: as boas
acessibilidades, nomeada-
mente no eixo rodoviário
A24 e A25; ou a proximidade
ao Aeródromo Municipal de
Viseu, uma porta de entrada
privilegiada no concelho. 
São significativos os investi-
mentos concretizados ou
em curso, que também aqui
destacamos. Da requalifica-
ção do Largo do Arraial, já
concluída, ao Bairro de
Santa Rita, obra já no ter-
reno, Abraveses cresce, res-
peitando o passado, mas de
olhos postos no futuro.  

JUNTA DE
FREGUESIA
Morada:
Avenida Aquilino Ri-
beiro, n.º 125, 3515 - 114
Abraveses 
Contactos:
232 459 249
geral@jf-abraveses.pt 
Horário:
Secretaria: 2.ª a 6.ª feira|
9h00 – 12h30; 14h00 –
17h30
Executivo: 6.ª feira |
17h30 – 19h30 
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Seja na área das aces-
sibilidades, das zonas
de lazer e espaços de

convívio intergeracionais,
nos parques escolar ou des-
portivo, na vertente social
ou outras, a Freguesia de
Abraveses procurou, ao
longo dos últimos sete anos,
lançar no terreno um con-
junto de investimentos para
benefício e incremento da
qualidade de vida da sua co-
munidade.  

Quando falamos na me-
lhoria dos acessos viários, é
incontornável referir a obra
de prolongamento da Ave-
nida António José de Al-
meida – um investimento
municipal superior a um mi-
lhão de euros -, atualmente
em curso, mas com prazo de
conclusão estimado para o
mês de novembro. A cons-
trução e reconstrução da
rede viária permitirá a liga-
ção a Santo-Estêvão e po-
tenciará também o acesso à
Escola Básica Rolando de
Oliveira. 

Também neste contexto,
em andamento, está a em-

preitada de requalificação
da Rua das Minas, num va-
lor que ascende a 220 mil
euros. O objetivo é o seu
alargamento, repavimenta-
ção, execução de passeios e
de redes de drenagem de
águas pluviais e residuais.
Prevista no projeto está
ainda a implementação de
ilhas ecológicas, reforçando
os equipamentos de deposi-
ção de resíduos e reciclagem
nesta zona, que não só serve
habitações, como se assume
como uma importante liga-
ção entre a Estrada Velha de
Abraveses e a Escola Básica
Dr. Azeredo Perdigão. 

Por outro lado, há que
destacar, neste conjunto de
investimentoso Bairro de
Santa Rita, um dos mais an-
tigos bairros de Viseu, que
nos faz recuar 50 anos na
história da Freguesia. Neste
momento, ultimam-se os
preparativos para o arran-
que da obra de requalifica-
ção, para satisfação dos mo-
radores, que aguardavam há
muito esta intervenção. 

O investimento, superior a
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ABRAVESES 
COM VÁRIOS 
INVESTIMENTOS
PREPARA 
NOVAS 
APOSTAS

PROJETOS A requalificação da Rua das Minas já está em an-
damento e a obra do Bairro de Santa Rita terá em breve o seu
arranque.  Dois exemplos de investimentos significativos para
o bem-estar e qualidade de vida da comunidade

Requalificação da Rua das Minas já está no terreno e representa um investimento de 220 mil euros

Queremos
requalificar
todos os bairros

Rui Pedro
Almeida
Presidente da Junta

Que efeitos teve na freguesia
o programa de reabilitação
dos bairros urbanos?
Atendendo ao da Barrosa, que
já está concluído, permitiu
conferir-lhe maior urbani-
dade. Permitiu resolver um
conjunto de situações que ti-
nha a ver com a drenagem
das águas pluviais e que veio
resolver esse problema. Per-
mitiu também tratar de ques-
tões de mobilidade, de jardins
e do parque infantil.

Quais os projectos que gos-
taria de ver concretizados? 
Eu gostaria que todos os mo-
radores pudessem ser benefi-
ciários de intervenções nos
seus bairros. Nomeadamente,
gostaria de requalificar o
Bairro de Santa Rita, que já
está em curso, gostaria de re-
qualificar o Bairro de Santo
Estevão e o Bairro do Vale. Es-
tamos a trabalhar em outras
intervenções, mas estas já es-
tão mais adiantadas.

Como vê a aposta que de-
fende a transformação da
Estrada Nacional 2 num dos
eixos estratégicos de desen-
volvimento do concelho?
No que diz respeito à estrada
em si, o troço que passa na
nossa freguesia já foi requalifi-
cado. Em termos de pavimen-
tos, por exemplo, as coisas es-
tão mais ou menos bem. Fu-
turamente, estamos à espera
de um operador que vá lá fa-
zer algumas intervenções. Em
termos de acessibilidade, a via
está mais ou menos requalifi-
cada. Pode haver ali algum
ajuste em termos de sinaliza-
ção, que poderia ser refor-
çada. Como eixo estruturante,
é extremamente importante,
se pensarmos nos parques in-
dustriais, na zona industrial de
Abraveses e naquela zona do
aeródromo, tanto para Abra-
veses como para a zona norte
do concelho. 
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940 mil euros, inserido no
programa municipal “Eu
Gosto do Meu Bairro”, con-
templa um conjunto de me-
lhorias estruturantes ao ní-
vel das acessibilidades, das

infraestruturas de água, sa-
neamento, elétricas e de te-
lecomunicações, da ilumi-
nação pública, dos equipa-
mentos e mobiliário urbano,
entre outras. 

A obra do Largo do Arraial de Abraveses e da sua envolvente é uma das que se
destaca no conjunto de investimentos. Inaugurada em julho de 2018, a interven-

ção permitiu criar uma nova centralidade social e urbana na Freguesia, cumprindo um
desejo de décadas da população. O investimento de 360 mil euros foi integralmente as-
segurado pelo Município, ao abrigo do programa VISEU LOCAL.

Largo do Arraial: “O Rossio de Abraveses” 

Números

8539
é o número de habitantes da
Freguesia (dados dos Censos
2011)

11,95
quilómetros quadrados é a
área territorial da Freguesia

155
contratos-programa, protoco-
los de delegação de compe-
tências, contratos para elabo-
ração de projetos e outros 
celebrados entre Município 
e Freguesia

3,11
milhões de euros é o valor
global de investimento nesta
Freguesia desde 2013

Avenida da Europa, em breve, representará uma importante ligação a Santo Estêvão. 

Novos pisos de recreio em todas as escolas e jardins-de-infância da freguesia, no âmbito 
do Orçamento Participativo e com comparticipação da Junta

Bairro da Barrosa tem concluída a sua 3.ª fase de requalificação, incluindo do parque infantil 

Póvoa de Abraveses tem concluída a reabilitação integral da escola básica, num valor superior a 126
mil euros. Uma infraestrutura de referência na freguesia

Uma rede social 
e associativa coesa
Inclusiva, ativa e empreen-
dedora, a Freguesia de Abra-
veses orgulha-se de acolher
uma importante rede de
instituições de grande rele-
vância para a cidade-região.
São disso exemplo a Asso-
ciação de Solidariedade So-
cial de Abraveses, a Associa-
ção Cultural, Recreativa e
Social de Pascoal, a Casa do
Povo de Abraveses, o Centro
de Apoio ao Deficiente de
Santo Estêvão – UMP, o
Grupo Típico Regional In-
fantil “Os Pauliteiritos de
Abraveses”, a APPDA Viseu,

o Centro Cultural, Despor-
tivo e Recreativo  de Moure
de Carvalhal, o Grupo Coral
de Abraveses, a Associação
Académica de Viseu, a FOR-
JOV,  Federação de Defesa
Pessoal Jinha Kenpo, a Fe-
deração dos Clubes de Caça
e Pesca do Distrito de Viseu,
a CEKS Karaté, o Departa-
mento de Psiquiatria e
Saúde Mental do Hospital
de São Teotónio, o Co-
mando Territorial da GNR e
a Fábrica da Igreja Paro-
quial da Freguesia de Abra-
veses.  
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↑ Espaço 
Cidadão
Balcão único
de serviços,
que entrará
em funciona-
mento em
breve, junto
ao edifício 
da Junta de
Freguesia

↘ Polides-
portivo 
de Santo 
Estêvão
Rede de poli-
desportivos
reabilitada,
com inter-
venções em
Santo Estê-
vão, Bairro do
Vale e Bairro
da Barrosa

→ Rua das
Pedrinhas
Pavimenta-
ção está con-
cluída, assim
como a obra
de execução
do coletor de
águas pluviais
entre a Tra-
vessa da
Nossa Sr.ª do
Crasto, esta
via e a estrada
que liga
Monte Meão
a Quintela de
Orgens.

↑ Monte de Santa Luzia
Um espaço de natureza e lazer privilegiado

↓ Capela de Santa Luzia do Alto
Um dos cartões-de-visita do património religioso da freguesia

← Rua da Capela
Moure de Carvalhal. Está concluída a pavimentação em 
calçada da Rua das Oleiras e Rua do Tanque. Parte da Rua 
da Capela também já foi intervencionada.


