
JÁ COM UM PÉ NO MUNDO RURAL, A CERCA DE 10 QUILÓMETROS DO CENTRO URBANO, BODIOSA NÃO SE DEIXOU 
ESTAGNAR NO TEMPO, MUITO PELO CONTRÁRIO. O PATRIMÓNIO E O DESPORTO SÃO DUAS GRANDES BANDEIRAS DA
FREGUESIA, MAS HÁ UMA FORTE PREOCUPAÇÃO POR DOTAR O TERRITÓRIO DE MAIS E MELHORES INFRAESTRUTURAS. 

ESPECIAL BODIOSA

BODIOSA, TERRITÓRIO 
DE ARTE E TRADIÇÃO

Tradição e 
contemporanei-
dade, no mundo
rural de Bodiosa
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Território de pessoas trabalha-
doras e acolhedoras, Bodiosa
sabe receber bem quem a visita,
sem esquecer, é claro, aqueles
que a habitam. É forte e notável
a sua vertente patrimonial e, so-
bretudo, há uma arte que é res-
ponsável por colocar o nome
da Freguesia no mapa: o esta-
nho. Por outro lado, o trabalho
com a pedra, apesar de já serem
escassos os pedreiros, continua
a representar um importante
papel no tecido empresarial da
Freguesia, principalmente atra-
vés dos seus calceteiros. É visí-
vel ainda a ligação ao desporto,
promovida pelas Associações
locais e a Junta de Freguesia.
Destaque para o evento Bo-
diosa BIKETRAIL, que tem re-
gistado um crescimento expo-
nencial na adesão do número
de atletas; a atividade de radio-
modelismo, com a realização
de provas regionais e nacionais;
ou a reativação do Atlético
Clube de Travanca, nas modali-
dades de sénior e atletismo.
Marcam ainda a identidade da
Freguesia as suas tradições reli-
giosas e populares, mantidas vi-
vas pela comunidade e o seu te-
cido associativo. Uma forte liga-
ção às raízes distingue Bodiosa.
Contudo, o passado é honrado
sem comprometer o futuro. Os
projetos surgem e há um espe-
cial cuidado por responder às
necessidades da comunidade,
visível no conjunto de investi-
mentos já feitos – ou em curso
– no território.  

JUNTA DE
FREGUESIA
Morada:
Estação de Bodiosa,
3515-535, Bodiosa 
Contactos:
232 972 302
freguesiadebo-
-diosa@gmail.com 
Horário:
Secretaria: 2ª a 6ª feira |
9h00 – 12h30; 14h00 –
17h30 
Executivo: 3ª feira |
19h00 – 20h30 
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Opercurso que Bo-
diosa tem traçado
nos últimos seis

anos revela a aposta num
projeto estruturado e coeso
para proporcionar mais e
melhores condições para
toda a sua comunidade, in-
clusive para atrair e fixar
novos residentes. Essa preo-
cupação espelha-se num
conjunto de investimentos
significativos do ponto de
vista das acessibilidades e
da cobertura da rede de
água e saneamento, mas
também na vertente am-

biental ou de oferta de servi-
ços de proximidade. 

Ganha aqui particular des-
taque o investimento alu-
sivo ao prolongamento da
rede de água e saneamento
na Freguesia nos últimos
dois anos, cujo valor ascen-
deu a 632 mil euros e que
beneficiou 122 habitantes. 

Se se denota uma especial
preocupação pelo incre-
mento das condições de ha-
bitabilidade da população,
por outro lado, numa Fre-
guesia com uma grande
mancha florestal, é inevitá-

vel falar da criação do pri-
meiro ecoponto florestal do
país, aqui radicado há já um
ano, e que veio colmatar a
necessidade da comunidade
em dispor de um local para
o depósito de sobrantes flo-
restais e agrícolas. Um im-
portante equipamento que,
por um lado, contribui, gra-
dualmente, para a redução
do risco de incêndio, mas
também se revela uma fonte
de rendimento para a Fre-
guesia, com o reaproveita-
mento destes resíduos ver-
des pela Central de Bio-

massa de Viseu. 
Já no que à rede viária diz

respeito, são várias as em-
preitadas de manutenção,
pavimentação ou requalifi-
cação de acessos executadas
ou em curso. Referimo-nos,
por exemplo, ao alarga-
mento da Rua da Chã, entre
Oliveira de Baixo e Oliveira
de Cima, realizada em duas
fases, já concluída, num in-
vestimento de cerca de 243
mil euros. Em andamento,
está já a requalificação da
Rua Fernando A. Figueiredo,
em Silgueiros, e o Largo do

Soito, em Aval, num valor de
cerca de 94 mil euros, que se
traduzirá em melhorias não
só ao nível do pavimento,
como também na circulação
pedonal, passadeiras, águas
pluviais e outro tipo de ar-
ranjos. Está na fase final a
obra de requalificação da
Rua Professor Manuel Pe-
reira, com um custo que
ronda os 102 mil euros eu-
ros, assim como o alarga-
mento e pavimentação do
Caminho da Pereira, em
Travanca, com um custo de
80 mil euros. 
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BODIOSA APOSTA 
NAS ACESSIBILIDADES, 
COBERTURA DE ÁGUA
E SANEAMENTO, AMBIENTE
E REFORÇO DE SERVIÇOS
PROJETOS O primeiro ecoponto florestal do país está aqui radicado. Atualmente, a Freguesia dispõe 
de uma cobertura integral de fibra ótica. Bodiosa continua a apostar no bem-estar da comunidade, 
reforçando os serviços de proximidade e garantindo a concretização de outros importantes projetos 

“Queremos 
concluir o 
projeto de uma
nova ETAR”

Rui Ferreira
Presidente da Junta

Quais são as apostas que
mais contribuíram para 
o desenvolvimento da 
freguesia?
A instalação do Espaço Cida-
dão, na sede da Junta, que
permite às pessoas tratarem
localmente assuntos ligados
ao estado central, até há bem
pouco tempo disponíveis
apenas na cidade. A cobertura
da freguesia com fibra ótica,
foi um grande marco.
A ampliação da rede de sa-
neamento/água e a constru-
ção e reabilitação da rede viá-
ria foram também fortes
apostas.

O que entende que deve 
ser feito até ao fim deste
mandato autárquico? 
Até final deste mandato pre-
tendemos iniciar a ampliação
do cemitério e queremos ter
concluído o projeto de uma
nova ETAR, a construir fora
dos aglomerados populacio-
nais, que permita a desativa-
ção das existentes, que fun-
cionam mal.  Também o pri-
meiro percurso pedestre da
freguesia será dado como
concluído num curto espaço
de tempo. Iremos ainda pro-
ceder à cobertura de parte do
recreio da escola de Oliveira
de Baixo.

O que representa para a 
freguesia a certificação do
artesanato de estanho?
Representa o reconhecimento
de uma arte ímpar e forte-
mente ligada a Bodiosa, que
levará pelo país e pelo mundo
o nome da Freguesia. Repre-
senta uma nova dinâmica
para estes artesãos e a possi-
bilidade de criação de novos
postos de trabalho. 

Ecoponto florestal. Inaugurado em julho de 2019, é o primeiro do género no país para o depósito e reaproveitamento de sobrantes. 
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Neste percurso, a compo-
nente de oferta de serviços
de proximidade foi também
ganhando maior expressão.
“Foi reforçada a rede de
transportes públicos e con-
seguimos instalar um posto
de correios e o Espaço do

Cidadão na sede da Fregue-
sia, possibilitando assim
que se recorra localmente a
serviços até há bem pouco
tempo disponíveis apenas
na cidade”, sublinha o Pre-
sidente da Junta, Rui Fer-
reira. 

O dossiê para a certificação dos “Estanhos Artísticos de Bodiosa” já está con-
cluído e encontra-se agora para aprovação. Será o primeiro artesanato certifi-

cado do concelho de Viseu e toda a sua história, tradição e arte nasceu e desenvolve-se
nesta Freguesia. Este é um processo iniciado e desenvolvido pelo Município de Viseu,
que reconhece empresas familiares e artesãos que ainda hoje trabalham esta arte do es-
tanho. Com a aprovação de um caderno de especificações são garantidas as condições
de continuidade e genuinidade deste património artesanal.

Estanhos Artísticos de Bodiosa: 
Processo de certificação já em curso 

Números

3047
é o número de habitantes da
Freguesia (dados dos Censos
2011)

25,6
quilómetros quadrados é a
área territorial da Freguesia

114
contratos-programa, protoco-
los de delegação de compe-
tências, contratos para elabo-
ração de projetos e outros 
celebrados entre Município 
e Freguesia

3,22
milhões de euros é o valor
global de investimento nesta
Freguesia desde 2013

Ampliação da cobertura de água saneamento. 122 habitantes da Freguesia usufruem agora desta
empreitada.

Rua da Chã. 1ª e 2ª fase do alargamento já concluídas. 3ª fase arranca em breve.  

Avenida de Santa Cristina Alargamento do pontão garantiu melhores condições à circulação 
automóvel, mas também segurança para os peões

Refletir o passado 
e olhar o futuro
“Temos vindo a desenvol-
ver vários projetos na Fre-
guesia com o intuito de pro-
porcionar melhores condi-
ções de vida e a fixação de
pessoas”, afirma Rui Fer-
reira. “Realçamos a reabili-
tação da rede viária, a am-
pliação da cobertura das re-
des de saneamento, água,
iluminação pública e a du-
plicação dos equipamentos
de recolha seletiva de resí-
duos. Muito importante
ainda é o facto de termos
conseguido a cobertura in-
tegral da Freguesia com fi-

bra ótica. Estamos a desen-
volver todos os esforços,
juntamente com os SMAS,
com vista à construção de
uma ETAR a norte da fre-
guesia, para que se possam
desativar as existentes que
não funcionam correta-
mente. Este projeto, quando
materializado, elevará a
qualidade de vida para os
residentes na Freguesia.
Continuaremos atentos às
necessidades das pessoas,
sempre com o foco nas
mais urgentes”, concluiu o
Presidente da Junta. 
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↑ Estrada
Nacional 16
Pavimenta-
ção, execução
de passeios,
colocação de
rails e drena-
gem de águas
pluviais fo-
ram algumas
das interven-
ções já reali-
zadas

↘ Espaço 
Cidadão
Balcão único
de serviços já
está em fun-
cionamento,
no edifício da
Junta de Fre-
guesia

→ Antigas
minas de 
Volfrâmio
A mina do
Cume, em Sil-
gueiros, está
fortemente li-
gada à histó-
ria geológica
da Freguesia,
no século XX.

↑ Património religioso. São várias as capelas e igrejas que
pontuam as aldeias de Bodiosa

↑Desporto. Prova Bodiosa BIKETRAIL tem vindo a reunir
centenas de atletas na Freguesia


