Não pode ser vendido separadamente

EDIÇÃO 15 DE DEZEMBRO DE 2020 | TERÇA-FEIRA

Publireportagem

A apenas alguns minutos do
centro urbano, emerge a
Freguesia de Orgens. Um
território de 9 quilómetros
quadrados, povoado por
cerca de 3500 habitantes,
que reserva inúmeros pretextos para quem aqui
chega, por visita, mas também qualidade de vida aos
que aqui habitam.
O Convento de São Francisco do Monte, considerado Monumento de Interesse Público, tem aqui a
sua morada e é um ex-líbris
do património religioso da
Freguesia, mas também do
concelho. Sabia que é aqui
que se encontra guardado
um dos primeiros relógios
de torre do país, datado de
1478? Um engenho mecânico que merece um olhar
atento. Além disso, é muito
provável que não saia daqui
sem dar de caras com o famoso “Penedo do Perseguido”. Se o fizer, não deixe
de perguntar pela lenda que
lhe está associada, perpetuada por várias gerações.
No seu roteiro, inclua ainda
um passeio pela Serra do
Crasto, um ponto privilegiado de contacto com a natureza; a Ecopista do Dão,
com uma paragem especial
no conhecido apeadeiro de
Travassós de Orgens; ou pelos seus fontanários, muitos
deles recuperados, onde
pode refrescar-se ou simplesmente apreciar a paisagem envolvente. 

O apeadeiro de
Travassós de Orgens é hoje atravessado pela
Ecopista, outrora
a Linha Ferroviária do Dão.

ESPECIAL ORGENS

ORGENS: O BERÇO DO
CONVENTO DE SÃO
FRANCISCO DO MONTE

i JUNTA DE
FREGUESIA
Morada:
Rua do Olival
3510 - 674 Viseu
Contactos:
232 415 001
geral@jforgens.pt
Horário:
2ª a 6ª feira | 9H0012H30; 14H00-17H30
Executivo (por marcação):
4ª feira | 20H00-22H00
Sábado | 9H00-12H00

OUTRORA PONTO DE PASSAGEM E PARAGEM DA LINHA DO DÃO, MEMÓRIAS HOJE REFLETIDAS NO APEADEIRO
DE TRAVASSÓS DE ORGENS, A FREGUESIA É IGUALMENTE LUGAR DE LENDAS E HISTÓRIAS, GUARDIÃ DE UM DOS
PRIMEIROS RELÓGIOS MECÂNICOS DO PAÍS E TEM TAMBÉM POR CARTÃO-DE-VISITA A VERDEJANTE SERRA DO
CRASTO
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Freguesia
de tradições com
os olhos voltados
para o Futuro

João Paulo Gouveia
Vereador da Câmara
Municipal de Viseu
Nos últimos anos, temos
vindo a realizar um grande investimento na Freguesia de
Orgens, especialmente em
áreas como o saneamento e
as acessibilidades. Apenas no
que respeita às Águas de Viseu, o esforço tem sido
enorme, nomeadamente na
ampliação do abastecimento
de água, na EN 337, desde o
cruzamento de Orgens até ao
cruzamento de Travassós de
Orgens. Um investimento do
Município de Viseu, já adjudicado, e que ronda o meio milhão de euros. A requalificação
de inúmeros arruamentos e
artérias da freguesia, essenciais para a conexão entre diferentes localidades, mudou
por completo o paradigma da
mobilidade em Orgens.
Naturalmente, todos estes investimentos, que preparam a
freguesia para o futuro, têm
sido acompanhados por uma
forte aposta em outras áreas,
nomeadamente ao nível do
Desporto e Bem-Estar, no Património e na área Social,
onde se destaca o apoio da
autarquia ao Centro Social e
Cultural de Orgens.
Este trabalho comprova a
aposta do Município de Viseu
na coesão territorial, algo que
se estende, aliás, às 25 freguesias do Concelho. Desde que
assumimos funções, a qualidade de vida nas nossas freguesias é uma prioridade. Orgens é um bom exemplo –
uma freguesia com história e
património riquíssimo, mas
com os olhos voltados para o
futuro. 

Serviços de proximidade. Instalado no edifício-sede da Junta de Freguesia, o Espaço Cidadão de Orgens está já em funcionamento desde meados de novembro.

ESTÁ JÁ EM
FUNCIONAMENTO O NOVO
ESPAÇO CIDADÃO NA
FREGUESIA DE ORGENS
ORGENS ESTÁ EM CRESCIMENTO Com o recém-inaugurado Espaço Cidadão, a Freguesia tem agora
ao dispor da população um novo serviço de proximidade. Mas não só: o novo Lar do Centro Social de
Orgens está já construído e em funcionamento, pronto para dar uma resposta social e qualificada aos
seniores, beneficiando ainda a estrutura de apoio social do concelho

S

ão dez os Espaços Cidadão que estão, progressivamente, a ser
inaugurados em várias Freguesias do concelho. No caso
de Orgens, foi no passado
mês de novembro que este
serviço abriu também portas, no edifício-sede da Junta

de Freguesia, encontrandose já em funcionamento.
Para tal, foram realizadas algumas obras de readaptação
do edifício, para acolher estas novas funções, no valor
de cerca de 44 mil euros.
Desde então em funcionamento, este Espaço Cidadão

é agora um ponto privilegiado para o a resolução dos
mais variados assuntos, da
saúde ao emprego, da habitação à mobilidade, entre outros.
Para além dos serviços de
proximidade, na área de
apoio e resposta social, a

Freguesia de Orgens está
também a crescer, procurando potenciar o conforto e
a qualidade de vida da sua
comunidade sénior. No Centro Social e Cultural de Orgens, que já contava com as
vertentes de centro de dia,
apoio domiciliário, berçário,

creche e jardim-de-infância,
nasceu recentemente o Lar,
uma nova e qualificada estrutura, resultado da ampliação do edifício, cujo investimento global ascendeu a 3,2
milhões de euros, dos quais
100 mil financiados pelo Município de Viseu. Esta estru-
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Estrutura social. O novo Lar do Centro Social de Orgens vem dotar a Freguesia de um novo equipamento de resposta na área social. Um investimento que ascende a 3,2 milhões de euros.

Desporto. Em 2018 foi inaugurado o parque "Gerações Ativas" de Perseguido, de apoio à prática de
atividade física, para toda a comunidade, que disponibiliza um conjunto de 6 equipamentos.

Viseu Rural. Um conjunto de equipamentos de prevenção de incêndios florestais foram adquiridos
através de um apoio financeiro municipal de 34 mil euros (foto tirada antes da pandemia).

Espaço Público. A obra de requalificação do Largo da Parreira, em Tondelinha, é um dos investimentos concluídos.

Números

3489

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

8,9

Quilómetros quadrados é a
área territorial da Freguesia.

94

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

1,95

Milhões de euros é o valor
global de investimento nesta
Freguesia desde 2013.

tura residencial está preparada para receber até 60
utentes, revelando-se um
equipamento fulcral para a
Freguesia e concelho.
Por outro lado, tem sido
igualmente uma preocupação do Executivo o investimento na melhoria das acessibilidades, nas várias localidades que constituem a Freguesia. Referimo-nos, entre
outras, à 1ª fase da obra de
alargamento e pavimentação
da Rua da Várzea, que liga
Quintela a São Martinho –
atualmente em terra batida -,
cujo arranque está para
breve. O investimento nesta
empreitada é de cerca de 90
mil euros. De salientar, de
igual forma, as requalificações das Ruas da Bossaqueira e Fonte Pipa, e a Rua e
Largo do Toqueiro, em São
Martinho, obras que permitiram melhorar o acesso a habitações e terrenos agrícolas,
para além do sistema de drenagem de esgotos e abastecimento de água; ou ainda o
calcetamento da Rua de São
Macário e a requalificação

do Largo da Parreira, em
Tondelinha.
Por outro lado, desde 2017,
que tem também sido levada
a cabo uma intervenção ao
nível da sinalização vertical e
horizontal na Freguesia, com
a aplicação de várias placas e
painéis de apoio ao trânsito.
Há ainda a destacar a
aposta no alargamento da
rede de abastecimento de
água e saneamento, traduzida em empreitadas em vias
como a Rua da Floresta, em
São Martinho, na antiga EN
337, em Tondelinha, ou na
Rua do Olival, em Orgens
(esta última que diz respeito
ao prolongamento da rede
de drenagem de águas pluviais). Empreitadas no valor
de 71 mil euros.
A preservação do património local tem estado também
na ordem de prioridades da
Freguesia de Orgens, que
tem canalizado também o
seu orçamento, nos últimos
anos, para a requalificação
da rede de fontanários e tanques, presentes em várias
povoações. 

Património: Convento de São Francisco do Monte
A cerca de quatro quilómetros da cidade, encontramos em Orgens o Convento de
São Francisco do Monte, classificado como Monumento de Interesse Público.
Fundado em 1408, pelo Frei Pedro de Alemanços, este Convento Franciscano teve a sua
origem numa pequena ermida dedicada a São Domingos, neste local, tendo aqui sido depois edificada a Igreja e todos os seus espaços anexos. Desde logo na sua fundação que
este beneficiou bastante com os donativos da nobreza e comunidade local. Ao rei D.
Afonso V deve-se, contudo, a sua maior contribuição, a qual permitiu construir o edifício.
Ao longo dos anos, foram já várias as obras realizadas com vista à preservação e valorização deste importante símbolo da história monástica, atualmente na posse da Paróquia
de Orgens. 
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→ Street Art

Em 2019, o artista UTOPIA
deixou a sua
marca numa
das paredes da
Associação de
Tondelinha.
Uma bela interpretação da
cidade-jardim.

→ Património

Um pouco por
toda a Freguesia, são vários
os exemplos
de Fontes e
Tanques requalificados,
muitos deles
enquadrados
num espaço de
lazer e convívio.

→ Património

Um verdadeiro
engenho mecânico! O Convento de São
Francisco do
Monte guarda
aquele que é
um dos primeiros relógios
de torre mecânicos do país,
datado de 1478.

↑ História

Outrora um conde, que aqui vivia numa casa abastada, invocou o diabo para negar a mão da sua irmã a um fidalgo
que por ela se enamorara. Desde então, todas as noites, o
diabo emergia deste penedo, reclamando a promessa do
conde, até este, certo dia, espetar uma cruz no seu topo,
pondo fim à dita tormenta. Assim reza a lenda do Penedo
do Perseguido.

