
À CHEGADA A FRAGOSELA, PODERÁ AVISTAR A SERRA DA ESTRELA. É UM CONVITE A ENTRAR E CALCORREAR
ESTE TERRITÓRIO, QUE JUNTA O MELHOR DO URBANO E RURAL. DESCUBRA OS CERCA DE 11 QUILÓMETROS 
QUADRADOS DE UMA FREGUESIA À BEIRA RIO PLANTADA.

ESPECIAL FRAGOSELA

QUANDO A DINÂMICA E A 
TRANQUILIDADE SE FUNDEM 

Fragosela é berço
de um dos maiores 
símbolos do nosso
artesanato: 
as Flores dos 
Namorados
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Se, por um lado, há uma
forte componente urbana, a
qual se reflete na oferta de
serviços de proximidade ou
no tecido empresarial insta-
lado no Parque Industrial de
Coimbrões, por outro, há
uma vertente rural irresistí-
vel, que convida a mergu-
lhar no coração do território
e descobrir aquilo que de
puro, histórico e natural este
tem para oferecer. A proxi-
midade nos acessos a eixos
estratégicos como a A24 ou
a A25 conferem à Freguesia
uma dinâmica única. 
Sendo território da Beira
Alta, é terra de gente hospi-
taleira, proativa e solidária.
Características bem presen-
tes no associativismo local,
com a associação “Os Ami-
gos de Fragosela”, mais na
vertente cultural e recrea-
tiva, com a promoção de ati-
vidades como a “Desfo-
lhada” e a “Festa dos Ro-
lões”, e o Centro Social de
Prime, com maior foco no
desporto, e que tão bem se
tem distinguido no Tiro ao
Arco. 
Por aqui, há que desfrutar
da boa gastronomia, perder-
se pelos trilhos naturais que
o levam às margens do Rio
Dão, conhecer de perto a
arte das Flores dos Namora-
dos ou observar os moinhos
antigos ainda em funciona-
mento. 

JUNTA DE
FREGUESIA
Morada:
Rua D. Maria Gracinda
3505 – 387, Viseu 
Contactos:
232 479 004
freguesia.fragosela
@sapo.pt 
Horário:
2ª e 5ª feira | 
18H00 – 20H00
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Quando abordamos o
conjunto de investi-
mentos na Fregue-

sia de Fragosela, nomeada-
mente na área das acessibili-
dades, é de menção obriga-
tória a obra de requalifica-
ção da estrada de acesso ao
Parque Industrial de Coim-
brões, que abrangeu um to-
tal de 7,5 quilómetros e teve
um custo de cerca de 726 mil
euros. Esta intervenção, já

concluída, conferiu melho-
rias significativas a todos os
seus utilizadores, quer ao ní-
vel da circulação automóvel
como pedonal, traduzidas na
repavimentação da via, na
execução de passeios, na
instalação de passadeiras
elevadas com vista ao con-
trolo de velocidade - algu-
mas delas acompanhadas da
instalação de nova sinaliza-
ção LED e luminárias -, e de

semáforos de controlo de
velocidade, junto às Piscinas
de Cabanões, entre outras. 

Neste campo, outras das
obras concluídas e a desta-
car é a pavimentação da
Avenida do Rio Dão, em
Quintãs, no valor de 143 mil
euros, antes em terra batida;
mas também a intervenção
na estrada de Fragosela de
Cima, mais concretamente
ao nível da execução de um

coletor de águas pluviais na
Rua dos Quintais, melho-
rando assim o escoamento
das águas, a sua repavimen-
tação e delimitação de luga-
res de estacionamento. 

Já na localidade de Prime,
está em curso a requalifica-
ção de várias ruas do Bairro
do Candal, cujo montante
ascende a 71 mil euros, e que
visa conferir melhores con-
dições de acesso aos habi-

tantes, dada a degradação do
atual pavimento, mas tam-
bém ao nível da sua segu-
rança, com a construção de
passeios e a aposta na subs-
tituição das antigas luminá-
rias por outras de tecnologia
LED. Ainda em Prime, a em-
preitada para requalificação
e alargamento da Rua das
Corticeiras, no valor de 43
mil euros, está já em fase de
adjudicação, para, em breve,
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FRAGOSELA APOSTA 
NA MELHORIA DE 
ACESSIBILIDADES, SEM 
ESQUECER A ÁREA SOCIAL,
EDUCATIVA E DESPORTIVA

PROJETOS Um pouco por toda Freguesia, é visível a obra concluída, mas há também vários projetos
ainda a desenvolver. Criar condições de acesso para quem reside e trabalha é uma prioridade, mas 
também olhar às necessidades de quem estuda, dos seus seniores ou atletas

Obra concluída.  A repavimentação, execução de passeios e instalação de passadeiras elevadas com controlo de velocidade fizeram parte da requalificação da estrada
de acesso ao Parque Industrial de Coimbrões

Apoiar os 
seniores e 
classificar as
flores de papel

António Lopes
Presidente da Junta

Que obras que quer concre-
tizar até ao fim do mandato?
Apoiar a Associação de Frago-
sela para melhor servir os ido-
sos que frequentam o centro
de dia e o lar e apoiar o lar de
Fragosela que, sendo privado
assume um papel muito im-
portante em termos sociais
para a freguesia. Requalificar
os bairros antigos para dar
melhores condições. Gostaria
de apresentar um projecto
para um parque de carava-
nismo pois estamos paredes
meias com as Termas de Alca-
fache e vemos por aqui mui-
tas famílias que viajam em
autocaravanas. 

Quais são as suas principais
dores de cabeça?
São os horários dos transpor-
tes em Fragosela de Baixo e
Prime. Estas localidades da
freguesia são servidas pelos
autocarros da CIM Viseu Dão
Lafões que não são suficien-
tes, nomeadamente, para os
alunos que frequentam a es-
cola. Estamos em diálogo
com a câmara para que o
MUV, que serve Fragosela de
Cima, possa ir àquelas duas
localidades. Desta forma ser-
via as populações locais, mas
também os trabalhadores e os
clientes da zona industraial e
do sector automóvel.

As flores de papel são uma
marca. O que está a ser feito
para preservar a tradição?
As flores de papel são um ar-
tesanato secular que se man-
tem desde sempre na mesma
família. Hoje a D. Lucília Ro-
drigues tem a ajuda das duas
filhas que andam na universi-
dade e que garantem a conti-
nuidade da tradição que ainda
mantém os versos do antiga-
mente. E estamos a trabalhar
em conjunto com a Cultura da
Câmara para que sejam regis-
tadas como património da
freguesia.  



TERÇA-FEIRA | 10 NOV 2020  | III

ESPECIAL FREGUESIA DE FRAGOSELA

ser lançada no terreno. 
Em fase de concurso estão

igualmente outras empreita-
das, nomeadamente a re-
qualificação da Rua Coronel
Reboredo, do Parque e do
Caminho da Granja, em Fra-
gosela de Cima, mas tam-
bém da Rua da Capela, em
Prime. Um conjunto de
obras no valor de cerca de
35 mil euros. 

Em Fragosela de Cima,
está também concluída a re-
qualificação dos balneários
do campo de futebol. Com
esta intervenção, foi possível
instalar novos equipamentos
sanitários, substituir outros
elétricos e atuar ao nível de
arranjos exteriores, devol-
vendo-os assim à comuni-
dade que deles usufrui para
a prática desportiva.  

Por último, mas não me-
nos importante, há que sa-
lientar a aposta no aumento
da capacidade de resposta
social na Freguesia, tradu-
zida na futura construção de
uma Residência Sénior, pro-
jeto que se encontra já em
fase final de aprovação.  

A Freguesia de Fragosela orgulha-se hoje de dar nome (e berço) a um dos símbo-
los mais identitários do nosso artesanato local/regional: as Flores dos Namora-

dos. Aliás, em março deste ano foi já submetido pelo Município, junto do Ministério da
Cultura, o projeto para a sua classificação como Património Cultural Imaterial português.
Esta é uma tradição secular, que remonta às romarias da época, na qual os rapazes ad-
quiriam e colocavam uma flor ao peito da sua amada e ela retribuía colocando uma flor
no seu chapéu, oficializando o namoro. Uma mistura de cores no papel, brilho e penas,
talento e alguns segredos na sua minuciosa confeção fazem destas Flores, até hoje, um
símbolo de amor. Um legado mantido vivo pela artesã Lucília Rodrigues.. 

Artesanato: Flores dos Namorados de Fragosela

Continuar a 
responder às
necessidades 
da comunidade
“O balanço que podemos fa-
zer destes anos, e apesar de
não termos alcançado todas
as nossas expectativas, pode-
mos, contudo, afirmar que a
obra alcançada é francamente
positiva. Pese embora a atual
situação que vivemos, vamos
continuar e trabalhar e a reali-
zar todos os esforços necessá-
rios para a concretização dos
investimentos que vão ao en-
contro dos anseios e necessi-
dades dos habitantes da nossa
Freguesia”, afirma o Presi-
dente da Junta de Freguesia,
António Lopes. 

Números

2662
é o número de habitantes da
Freguesia (dados dos Censos
2011)

11,03
quilómetros quadrados é a
área territorial da Freguesia

98
contratos-programa, protoco-
los de delegação de compe-
tências, contratos para elabo-
ração de projetos e outros 
celebrados entre Município 
e Freguesia

2,63
milhões de euros é o valor
global de investimento nesta
Freguesia desde 2013

Obra concluída. A Rua dos Quintais, na Estrada de Fragosela de Cima, foi repavimentada e os lugares
de estacionamento delimitados. 

Educação. Na Escola Básica de Fragosela de Cima procedeu-se à pintura das salas de aula

Acessos. Na Avenida do Rio Dão, nas Quintãs, houve lugar à pavimentação do restante troço, ainda
em terra batida, depois de uma intervenção inicial, até ao edifício do Lar

Habitação No Bairro Armando Rocha foram requalificados os 
telhados, as fachadas e as janelas degradadas de 7 casas

Acessos A obra de calceta-
mento da Rua José Rodrigues
está concluída
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↑ Tradição
Os moinhos de
cinco mós,
movidos a
água, conti-
nuam a funcio-
nar 24 horas
por dia,
moendo o mi-
lho que é de-
pois vendido
para a confe-
ção de pão. 

↑Arte urbana
Fragosela é um
dos pontos de
paragem do
roteiro de arte
urbana de Vi-
seu.
Okner&Asno
realizaram
uma pintura
no Centro So-
cial de Prime,
em 2019.

↑Natureza
Uma vez em
Fragosela, há
que passear
pelas margens
do Rio Dão e
usufruir da sua
tranquilidade.

↑ Natureza
A vinha no Verigo é um dos “postais” a conhecer
para quem percorre a “Rota dos Três Trilhos”.

↓ Património
A Igreja Matriz de Fragosela de Cima possui um
magnífico altar em talha dourada e é parte do
património religioso da Freguesia.

↓ Património
As lagaretas romanas atestam a história e o valor
patrimonial da cultura do vinho na Freguesia..

← Património
Ao caminhar pela Rota dos Três Trilhos, irá per-
correr um troço da estrada romana. Vestígios da
história local ainda preservados.


