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Quem chega a Viseu via linha
aérea regional, tem em Lordosa uma anfitriã de qualidade. Mas não só: por aqui
cruzam-se os peregrinos do
Caminho Interior de Santiago
ou os aventureiros que percorrem a Rota da Estrada
Nacional 2.
O Aeródromo Municipal de
Viseu, o Quartel dos Bombeiros Sapadores e o Instituto
Piaget são importantes trunfos no dinamismo deste território, que cada vez mais procura criar condições e afirmar o seu potencial na captação de investimento e capital
humano.
Mas há algo na Freguesia
que perdura no tempo, sem
se deixar perder nas marcas
de modernidade: o seu ADN,
a sua história, o seu associativismo, a sua ruralidade. Por
aqui, há vestígios da época
romana a descobrir, um
vasto património religioso, as
antigas Fontes de Chafurdo,
Cruzeiros, Alminhas. A natureza abunda, parte dela em
comunhão com o Rio Vouga,
e a gastronomia é também
um belo cartão-de-visita.
As tradições são igualmente
bem representadas, pela Associação Folclórica, Cultural
e Recreativa Verde Gaio de
Lordosa, presença assídua
nas Marchas Populares de
Viseu, e uma forte guardiã da
cultura popular desta Freguesia. 
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ESPECIAL LORDOSA

A PORTA DE ENTRADA
PRIVILEGIADA DO CONCELHO
É PONTO DE PARTIDA, PASSAGEM OU CHEGADA DE MILHARES DE PESSOAS. SEJA QUAL FOR O MOTIVO DA VINDA,
HÁ ALGO QUE NÃO MUDA: A ARTE DE BEM RECEBER CULTIVADA PELAS SUAS GENTES
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ESPECIAL FREGUESIA DE LORDOSA
Parque Industrial
de Lordosa é
uma mais-valia
para o concelho

Carlos Correia
Presidente da Junta
Que pontos de interesse tem
a freguesia?
Podemos destacar um troço
considerável e em bom estado da estrada romana no lugar de Pousa Maria. Temos
ainda vestígios de sepulturas
escavadas em rocha na
mesma localidade e em Galifões. Temos também dois cruzeiros, em pedra, em Vilar e na
Quinta do Salgueiro. Há ainda
algumas fontes de chafurdo e
património religioso, com
destaque para a Capela de
Santo António da Serra. A freguesia tem ainda movimentos
associativos que ajudam também a que Lordosa seja um
ponto de visita.
Que obras destaca?
Foram muitas as obras que fizemos e que trouxeram dinâmicas completamente diferentes à nossa freguesia. Faltam pequenas intervenções
em termos de saneamento e
pavimentação, mas temos a
freguesia coberta a 95%. A
construção do campo de futebol de 7 foi uma mais-valia, a
construção da casa mortuária,
o arranjo do largo da Junta,
com parques infantil e gerações activas. Estamos a recuperar o Largo de Santo António onde vamos tentar dinamizar um mercado de produtos locais. Há ainda uma obra
que quero fazer que é o museu interactivo que vai ter as
nossas tradições. De realçar
que graças à Câmara Municipal de Viseu temos o nosso
parque industrial de Lordosa
em andamento e tenho de
destacar o aeródromo.
O que gostava de ver implementado na freguesia?
Gostávamos de ver o parque
industrial concretizado. Temos já muitos serviços na freguesia, mas a estrutura que
nos faz mais falta é um Centro
de Dia. 

Aeródromo Municipal. Aposta na qualificação da infraestrutura aeronáutica traduz-se hoje num posicionamento estratégico em áreas como a Proteção Civil, a linha
aérea regional ou no âmbito do polo de formação do Instituto de Formação Aeronáutica

CAPTAR E FIXAR
NOVOS INVESTIMENTOS
E PESSOAS É UMA DAS
APOSTAS DE LORDOSA
PROJETOS Da melhoria das acessibilidades ao projeto para acolhimento da nova Área Empresarial,
da valorização dos produtos e produtores locais à preservação da sua etnografia, Lordosa continua
traçar um futuro promissor, em prol do bem-estar da sua comunidade, da coesão territorial e do
desenvolvimento económico

A

preocupação pela
qualidade de vida da
sua comunidade reflete-se no espírito dinâmico
da Freguesia de Lordosa,
muito em especial nos investimentos em novos projetos,
infraestruturas, obras e iniciativas que tem posto em marcha no terreno, nos últimos
sete anos, procurando assim
dar uma resposta próxima e
concertada às necessidades
da sua população. Na lista de
projetos já em curso está, por

exemplo, a construção do
novo cemitério de Lordosa,
no valor de cerca de 294 mil
euros, cuja conclusão permitirá aumentar a capacidade
de resposta nesta vertente
face às exigências atuais e futuras da Freguesia.
A ruralidade está bem presente no ADN de Lordosa, o
que leva à criação de dinâmicas que valorizem o potencial
do território no que aos seus
produtos endógenos diz respeito, principalmente aqueles

provenientes da agricultura. É
neste sentido que, brevemente, será criado um Mercado de Produtos Locais, no
Largo de Santo António da
Serra. Um projeto no valor de
100 mil euros, com o apoio de
fundos comunitários.
Por outro lado, a captação
de novos negócios e empresas para o território e, consequentemente, a fixação de
pessoas, é um projeto já em
andamento. Referimo-nos à
futura Área de Acolhimento

Empresarial de Lordosa, cujo
projeto foi já aprovado este
verão passado. A infraestrutura deverá começar a receber empresas a partir de 2022
e espera, até 2025, acolher 38
projetos empresariais, tornando-se um polo estratégico
na Região no que concerne à
competitividade empresarial.
Entre muitos outros investimentos já concluídos e ao serviço da comunidade, nestes
sete anos, há outros que merecem o seu destaque. Falamos,

por exemplo, da obra de requalificação do largo da sede
da Junta e do parque infantil,
bem como a instalação de um
parque “Gerações Ativas”, cujo
valor global ascendeu a 105
mil euros; ou a obra de requalificação da Rua Quinta do Salgueiro, que englobou a sua pavimentação, sinalização e execução das redes de água e saneamento, num montante de
110 mil euros.
Qualificar os acessos, melhorando as condições de cir-
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Em Curso. A construção do novo cemitério de Lordosa é uma das obras a decorrer
na freguesia

Obra concluída. O Parque Infantil e o Parque “Gerações Ativas”, no largo próximo à sede da Junta,
são dois equipamentos ao dispor da comunidade, desde 2018

Acessibilidades. A Rua do Barreiro foi uma das inúmeras vias da Freguesia alvo de pavimentação,
sinalização e execução da rede de drenagem de águas pluviais

Desporto. O Campo de Futebol de 7, inaugurado em 2016, é hoje uma instalação relevante no apoio
à prática desportiva no concelho

Números

1.791

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

22,31

quilómetros quadrados é a
área territorial da Freguesia

culação pelas várias localidades da Freguesia tem sido outra das apostas do Executivo.
São disso exemplo a pavimentação das Ruas das Ferreiras e Mestre Alexandre, em
Bigas (com melhorias ao nível da drenagem de águas
pluviais); das Ruas do Sabugueiro, em Lageosa, da Feiteira, em Folgosa, e do Fuseiro, em Quintãs (anterior-

mente em terra batida); das
Ruas do Penedo, em Paçô, e
da Carvalha e Castanheiro,
em Casal; a Rua da Boiça, em
Galifonge; e da Rua do Barreiro – e outras adjacentes -,
assim como a execução de
passeios no Largo José Almeida Cardoso. Este conjunto
de intervenções representou
um investimento global superior a 268 mil euros. 

95

Território em desenvolvimento,
com infraestruturas qualificadas

2,1

“Somos uma freguesia que sabe receber, em que a simpatia
das suas gentes e as suas organizações desportivas e culturais são sem dúvida a nossa grande referência”, adianta o
Presidente da Junta, Carlos Correia. “O desenvolvimento da
nossa porta aérea, com o Aeródromo Gonçalves Lobato, reflete-se no crescimento da Freguesia, pelas estruturas que
tem associadas e que estão a ser implementadas nesse espaço. Não menos importante, é a concretização de um projeto bem antigo, o Parque Empresarial de Lordosa, que cada
vez mais é uma realidade e potencializará todo o Norte do
concelho de Viseu. Destaco ainda o Instituto Piaget, aqui instalado, e que muito tem contribuído para o nosso desenvolvimento. Queremos continuar a apostar nas pessoas, porque
é esta a nossa maior riqueza”, conclui. 

contratos-programa, protocolos de delegação de competências, contratos para elaboração de projetos e outros
celebrados entre Município
e Freguesia

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

Proteção civil: Quartel dos Bombeiros Sapadores
No perímetro do Aeródromo Municipal de Viseu, em Lordosa, está instalado o
Quartel dos Bombeiros Sapadores de Viseu, desde julho de 2019. A construção
do novo edifício representou um investimento global superior a 900 mil euros,
permitindo reforçar e melhorar as condições de operacionalidade, mas também qualificar a estrutura de Proteção Civil do concelho. Pela sua localização estratégica, assumese como uma infraestrutura-âncora no apoio às ações de proteção e socorro
coordenadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, assim como no apoio operacional aos voos regulares de passageiros do Aeródromo. 
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↑ Património

Os Fontanários e as antigas Fontes de Chafurdo
pontuam as várias localidades da Freguesia

↓ Património

Na aldeia de Pousa Maria é visível ainda um
troço da via romana, com cerca de 260 metros,
o qual integra o percurso dos Caminhos de
Santiago
↑ Património

religioso
A Igreja Matriz
de Lordosa
está no roteiro
de visita à Freguesia, pela beleza dos seus
ornamentos
interiores, nomeadamente
os seus quadros

→ Tradição

O Rancho Folclórico Verde
Gaio de Lordosa é hoje um
precioso guardião e dinamizador da cultura popular
da Freguesia

→ Educação

O Instituto Piaget é uma referência no Ensino Superior
do concelho e
uma instituição-chave na
atração de jovens à Freguesia

↑ Património

As sepulturas escavadas na rocha são também
um dos marcos históricos de Lordosa, as quais
se podem observar num passeio pela natureza

