
BOAS ACESSIBILIDADES, LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA, OFERTA DE SERVIÇOS E EMPRESAS, ESPAÇOS DE NATU-
REZA PRIVILEGIADOS E UM FORTE ESPÍRITO ASSOCIATIVO, QUE TRAZ UMA DINÂMICA SOCIAL, CULTURAL E DES-
PORTIVA AO TERRITÓRIO, SÃO CARACTERÍSTICAS QUE SE DESTACAM NESTA FREGUESIA

ESPECIAL FAÍL E VILA CHÃ DE SÁ

TERRITÓRIO DE DESPORTO,
TRADIÇÃO E NATUREZA  

Junto ao Complexo
Desportivo Pedra
D’Águia é possível
contemplar a sua
lagoa e envolvente
natural

Não pode ser vendido separadamente EDIÇÃO 19 DE NOVEMBRO DE 2020 | QUINTA-FEIRA

Com acessos privilegiados,
tanto a norte como a sul, a
Freguesia de Fail e Vila Chã
de Sá está mesmo aqui à
“porta”. A cerca de cinco qui-
lómetros da zona urbana,
tem aquele “qb” de rurali-
dade, muito presente nos
seus recantos e espaços na-
turais. Por outro lado, está
dotada de um conjunto de
serviços e algumas empresas
(especialmente do setor da
madeira, do alumínio e da
construção) o que, aliado às
infraestruturas educativas ou
desportivas, constituem fato-
res de atração e fixação de
pessoas – uma aposta que
tem sido cada vez mais tra-
balhada nos últimos anos.
Neste território, está instalada
a ETAR Viseu Sul, um dos
mais relevantes equipamen-
tos e investimentos do ponto
de vista ambiental do nosso
concelho, o qual se distingue
pela sua dimensão, mas tam-
bém pelo seu funcionamento
e tratamento inovador. 
Se estiver por aqui de visita, é
obrigatória uma paragem
junto ao Complexo Despor-
tivo Pedra D’Águia para ad-
mirar a sua envolvente natu-
ral, a lagoa e o ecossistema,
rico em aves e peixes. Não
deixe de calcorrear o per-
curso pedestre local, desco-
brindo vestígios romanos
como as lagaretas. O patri-
mónio religioso é outro dos
convites a não perder. 

JUNTA DE
FREGUESIA
Morada:
Rua do Adjunto
3510-913 Vila Chã de Sá 
Contactos:
232 954 610
uffailvilachadesa@sapo.
pt 
Horário:
Fail: 2ª e 5ª feira | 
19H30 – 20H15
Vila Chã de Sá: 
2ª e 5ª feira | 
20H30 – 21H30
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OComplexo Despor-
tivo Pedra D’Águia,
na Freguesia de Fail

e Vila Chã de Sá, representa
uma forte aposta no desporto
e na qualificação de infraes-
truturas desportivas para
proporcionar mais e melho-
res condições aos atletas e co-
munidade que dele usufruem.
Prova disso, têm sido os pro-
gressivos investimentos aqui

realizados nos últimos anos,
refletidos na dinamização da
prática de desporto para to-
das as idades.  

Entre as intervenções reali-
zadas, destaque para a insta-
lação de um piso de relva sin-
tética no campo de futebol
deste Complexo, devida-
mente qualificado segundo as
normas europeias e requisi-
tos da FIFA QUALITY PRO.

Uma obra concluída, no valor
de cerca de 340 mil euros. Em
torno deste Complexo, e sem-
pre com vista à sua qualifica-
ção, foram também realiza-
das obras ao nível das liga-
ções de saneamento, as res-
petivas pavimentações e ar-
ranjos exteriores e, mais re-
centemente, concluída a re-
qualificação do sistema de
aquecimento de água dos

balneários (com a substitui-
ção de caldeiras, termoacu-
mulador e instalação de pai-
néis solares) e a execução de
um novo sistema de ilumina-
ção. 

A par do investimento no
desporto, a qualificação de
acessos na Freguesia assume
também uma especial preo-
cupação por parte do execu-
tivo. Exemplos disso são as

obras já concluídas de requa-
lificação do pavimento, em
alcatrão, na Estrada Munici-
pal 597, em Vila Chã de Sá, e
a execução da respetiva sina-
lização; e do acesso ao Sou-
tulho e Ruas do Mozendo, da
Castelhana, do Santo e Vale
do Fojo, nas quais foi feita a
manutenção do pavimento;
ou a empreitada, em curso,
de alargamento, construção

II | 19 NOV 2020  | QUINTA-FEIRA

ESPECIAL FREGUESIA DE FAÍL E VILA CHÃ DE SÁ

PROMOÇÃO DO DESPORTO
E QUALIFICAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS 
SÃO GRANDES APOSTAS 
DA FREGUESIA

PROJETOS Em Fail e Vila Chã de Sá, o Complexo Desportivo Pedra D’Águia assume um papel 
determinante no incentivo à prática desportiva local. Mas a preocupação em responder às 
necessidades da comunidade vai muito para além desta temática, traduzindo-se ainda na melhoria 
dos acessos no território, na segurança e condições de habitabilidade

Qualificação de equipamentos.  Inserido no Complexo Pedra D’Águia, o campo de futebol beneficia hoje de um piso em relva sintética e de todas as condições 
e equipamentos para a prática desportiva 

A dinâmica
empresarial 
é uma das
mais-valias

José António Seabra
Presidente da Junta

Quais são as mais-valias 
da freguesia que destaca?
A localização, está perto da ci-
dade e de acesso a grandes ci-
dades como Coimbra, Aveiro,
Porto e Lisboa. Também as in-
fra-estruturas da freguesia são
de destacar, como por exem-
plo o Complexo Desportivo,
que é uma mais valia, sem dú-
vida. E a dinâmica empresa-
rial, que é muito grande. Te-
mos aqui empresas com al-
guma dimensão, seja peque-
nas e médias empresas, que
contribuem para a criação de
postos de emprego, que é algo
bastante importante.

Que projectos pretende 
concluir?
A rede de esgotos é um deles.
Esta é uma meta que temos
desde há sete anos e já são
poucas as áreas onde quere-
mos colocar água e esgotos.
Realmente este é um dos pro-
jectos que estamos prestes a
concluir e dos que mais que-
ríamos concluir. Mas alguns
dos pontos principais, em que
as obras até estão com algum
atraso, são, por exemplo, a
ampliação do cemitério de
Vila Chã e a ligação entre a
freguesia e a cidade através de
passeios. É um dos nossos
principais anseios que ainda
não começou porque é um
projecto de grandes dimen-
sões.

Qual foi o investimento no
complexo desportivo?
No primeiro mandato come-
çámos com os balneários. De
seguida, tratámos da água e
dos esgotos. Criámos acessos
novos, dignos de um campo
de futebol. Por último, foi co-
locada a iluminação. A Câ-
mara Municipal de Viseu deu-
nos um grande apoio, e tam-
bém a freguesia aqui fez um
bom investimento, numa obra
que tem um valor de meio
milhão de euros.  
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de muros de suporte e pavi-
mentação das Ruas do Poi-
sado e da Castelhana, em Vila
Chã de Sá. Estes investimen-
tos representam um mon-
tante global que ascende a
272 mil euros. 

Há ainda que mencionar,
neste conjunto de investi-
mentos realizados nos últi-
mos sete anos, outras obras
de relevo como a substituição
e alargamento da Ponte
d’Além do Rio, em Fail, uma
obra municipal no valor de
cerca de 133 mil euros; a am-
pliação da rede de iluminação
pública na Estrada Nacional 2,
na entrada de Fail, num mon-
tante de 23 mil euros; ou
ainda, e no âmbito da cons-
trução da ETAR Viseu Sul, as
ligações aos emissários desta
infraestrutura, traduzidas no
prolongamento da rede de
saneamento em Fail, na Rua
do Seixal, em Vila Chã de Sá,
nas Ruas Vale da Casa, das
Leiras, Vale do Fojo, Mozendo
e Carril, assim como na locali-
dade do Soutulho. Este foi um
investimento na ordem dos
929 mil euros.

É na Freguesia de Fail e Vila Chã de Sá que está hoje instalada a ETAR Viseu Sul,
a mais evoluída ETAR do país, à sua dimensão. É um investimento sem preceden-

tes no concelho e no que à defesa do sistema ambiental e da sua sustentabilidade diz
respeito. Nesta infraestrutura são tratadas mais de 70% das águas residuais produzidas
pelos munícipes, através de um tratamento inovador e criterioso, com resultados muito
positivos na qualidade da água do rio Pavia. Globalmente, esta infraestrutura representa
um investimento que ascende a 17 milhões de euros.

Ambiente ETAR Viseu Sul: a mais evoluída do país

Uma forte 
dinâmica 
associativa
Ligada à Associação de Soli-
dariedade Social, Recreativa e
Desportiva da Freguesia de
Vila Chã de Sá há a compo-
nente de resposta social, atra-
vés da sua creche e serviço de
apoio domiciliário; mas tam-
bém a vertente cultural, com o
Grupo de Cantares CANTO-
RIAS, que mantém viva a tra-
dição e identidade da Fregue-
sia; ou o desporto, que ganha
grande expressão nas mais
variadas faixas etárias, no-
meadamente através do seu
clube de futebol, mas também
através das Escolas de Fute-
bol, que atualmente contam
com cerca de 200 atletas. 

Números

2673
é o número de habitantes da
Freguesia (dados dos Censos
2011)

15,70
quilómetros quadrados é a
área territorial da Freguesia

72
contratos-programa, protoco-
los de delegação de compe-
tências, contratos para elabo-
ração de projetos e outros 
celebrados entre Município 
e Freguesia

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

Obra em Curso. Em Vila Chã de Sá, está em curso o alargamento da Rua do Poisado, assim como a
instalação das infraestruturas de água e saneamento

Acessos. Outra das obras concluídas é o acesso sul à ETAR Viseu Sul, nomeadamente a sua 
pavimentação

Acessos. Em Fail, a Ponte D’Além do Rio foi intervencionada com vista ao seu alargamento, propor-
cionando assim uma melhor circulação automóvel

Acessos. Um investimento de cerca de 216 mil euros permitiu concluir a requalificação e sinalização
da Estrada Municipal 597, em Vila  Chã de Sá
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→ Ar Livre
Os parques
“Gerações Ati-
vas” oferecem
equipamentos
para a prática
de atividade fí-
sica. Destaca-
mos o do Lo-
gradouro de
Fail e o do Par-
que do Cru-
zeiro, em Vila
Chã

→ Património
religioso
A Igreja de Fail
guarda um al-
tar minuciosa-
mente traba-
lho, de um
dourado bri-
lhante. É um
espaço a visitar
num passeio
pela Freguesia 

→ Identidade
O Grupo de
Cantares CAN-
TORIAS, no
ativo desde
2004, leva hoje
mais longe a
identidade da
Freguesia, can-
tando as suas
histórias e tra-
dições e desta-
cando-se pelo
seu acervo rico
de Cantares de
Janeiras

↑ Património
As lagaretas romanas permanecem ainda hoje
como marcas da história desta Freguesia, podendo
ser visíveis ao longo do percurso pedestre

← Património
Na Freguesia, são ainda 
hoje preservados e mantidos
em funcionamento vários
moinhos de água


