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Em Vila Corça,
a paisagem é recortada pelo Rio
Dão, proporcionando uma bela
vista sob o seu
espelho de água.

ESPECIAL POVOLIDE

A ANTIGA VILA E SEDE
DO CONCELHO DE VISEU

Em 1513, a Povolide era concedido o Foral Manuelino.
Desde então, e até ao ano de
1855, foi vila e sede do concelho de Viseu. Hoje, é o seu Pelourinho recentemente recuperado que, no Largo da Capela, mantém viva as origens
e identidade desta Freguesia
rural. Outrora abadia da
apresentação dos condes de
Povolide, são hoje bem visíveis os vestígios da sua história, nomeadamente nas várias casas senhoriais que
pontuam o território.
Por outro lado, a sua mancha
natural e verde é um convite
irresistível à visita e ao repouso. Um ponto de paragem obrigatória é a frente ribeirinha de Vila Corça e o admirável espelho de água ao
longo do Rio Dão, a observar
num passeio pelas suas margens. Em tempo de calor, é
um recanto privilegiado para
um piquenique em família. E
a apenas cerca de 20 minutos
do centro urbano! Enriquecem ainda este cenário natural as quintas agrícolas, os
pomares e as vinhas, testemunhos do trabalho e amor
à terra da sua comunidade.
Em Povolide, destaca-se
ainda o forte associativismo,
representado por várias associações de caráter social,
desportivo, social e recreativo que procuram manter
viva a cultura, as tradições e
a prática desportiva. Por outro lado, também a resposta
social e o apoio à população
é garantido pelo Centro Paroquial de Povolide, nas valências de serviço de apoio
domiciliário, centro de dia,
lar, creche e jardim-de-infância. 

i JUNTA DE
FREGUESIA
Morada:
Vila Nova do Rego,
Vilar de Ordem,
3505 - 254 Povolide
Contactos:
232 932 357
geral.jfpovolide@gmail.
com
Horário:
Secretaria | 2ª a 6ª feira:
14H30 - 18H00
Executivo | 6ª feira:
19H00 - 20H00

A FREGUESIA TEM UM LUGAR ESPECIAL NO QUE À IDENTIDADE DO CONCELHO DIZ RESPEITO. É TERRITÓRIO DE
HISTÓRIAS E SEGREDOS, QUINTAS AGRÍCOLAS E CASAS SENHORIAIS, E OFERECE RECANTOS E PAISAGENS QUE
PROPORCIONAM MOMENTOS DE TRANQUILIDADE, MUITO EM PARTE EM VILA CORÇA E NAS MARGENS DO SEU RIO
DÃO
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“Temos um
território bem
organizado
e limpo”

José Fernandes
Presidente da Junta
de Freguesia
O que distingue a
freguesia de Povolide?
A Freguesia de Povolide distingue-se pela forma de ser e
de receber, dos seus habitantes, que com a sua humildade
e simpatia, cativam todos
quantos nos visitam, pela sua
localização, já que se situa na
fronteira com três outros concelhos - Mangualde, Sátão e
Penalva do Castelo -, o que
permite uma maior interação
entre as populações e, não
obstante Povolide ser uma
freguesia rural, temos um território bem organizado, limpo
e com bons acessos em geral,
cujas caraterísticas não ficam
indiferentes aos olhos de
quem nos visita.
Quais as obras mais
importantes do mandato?
Todas as obras são importantes, no entanto, destaco sem
dúvida a requalificação da
Avenida 11 de Junho em Povolide, cuja obra está em fase de
conclusão, e a execução da
rota pedestre “Povolide e seus
caminhos com história”.
O que falta fazer?
Falta construir um parque infantil - a executar no próximo
ano -, bem como a nova sede
da Junta de Freguesia - já adquirimos o terreno e o projeto
está a ser elaborado - e a requalificação da frente Ribeirinha de Vila Corça. A área a intervencionar preconiza a realização de um percurso pedonal (3 180 m) que liga o aglomerado urbano de Vila Corça
e a barragem, bem como a
instalação de usos e ações de
equipamento, recreio e lazer
associadas à utilização da albufeira e zona terrestre contígua, cujo projeto está já executado pela Câmara Municipal de Viseu e decerto esta
obra irá orgulhar todos os beirões. 

Para breve. A construção de um Parque Infantil é um dos projetos a concretizar em 2021. Um novo espaço para usufruto e convívio da comunidade. Também aqui, no
edifício que se vê na imagem, nascerá a sede da nova Junta de Freguesia

AS PESSOAS SÃO O
MOTIVO DA NOSSA AÇÃO”
PROJETO Nos últimos sete anos, Povolide caminhou rumo ao progresso. Pôs em prática um conjunto
de obras e investimentos, sempre com a preocupação de atender às necessidades várias da sua
comunidade. Hoje, o balanço realizado é positivo, mas o que move a Freguesia é a vontade de fazer
mais e melhor para assegurar a qualidade de vida de quem aqui habita

T

rabalhamos com
consciência que temos a obrigação de
contribuir, com dedicação e
humildade, para a qualidade
de vida dos povolidenses”, salienta o Presidente da Junta,
José Fernandes, que, nos últimos sete anos, tem estado na
liderança da Freguesia. “Tracei diretrizes, defini objetivos
e prioridades que, com elevado padrão de rigor e seriedade, possibilitou melhorar a
qualidade de vida da comunidade, com atuação nas áreas
mais críticas face às necessidades e dificuldades que foram sendo detetadas”, continua.
De facto, nos últimos sete

anos, o conjunto de investimentos em Povolide é visível
em áreas como as acessibilidades ou a rede de água e saneamento, intervenções que
abrangem as várias localidades que compõem a Freguesia. Começamos por destacar, por exemplo, a requalificação da Avenida 11 de Junho, em Povolide. Uma obra
cujo valor global ascende a
260 mil euros e que, neste
momento, depois da conclusão da sua 1ª fase, encontrase em curso a 2ª parte da requalificação. Com o finalizar
desta empreitada, as melhorias serão notáveis, nomeadamente ao nível do pavimento e sinalização, mas so-

bretudo da circulação pedonal, com novos passeios que
permitem incrementar o nível de segurança para os
seus utilizadores.
Ainda no que à intervenção
na rede viária da Freguesia
diz respeito, refiram-se outros exemplos de obras projetadas e já concluídas. Falamos das requalificações da
Estrada Municipal 229-2,
junto à sede da Junta; da Rua
do Casal, em Nesprido; da
construção de muro e alargamento da via na Rua da Associação, em Povolide; da requalificação da Rua do Eirô,
em Povolide; do alargamento
e calcetamento da Rua do
Paço; ou ainda a pavimenta-

ção da Rua Principal, em Cadimas, e da ligação entre a
EN229-2 e a povoação. Um
conjunto de obras que representam um montante financeiro global superior a 235
mil euros.
Neste campo, de igual
forma, destacamos a empreitada de reabilitação da Ponte
de Prime, a qual abrange
ainda a Freguesia de Fragosela, no valor de 265 mil euros, que se encontra em fase
de concurso público. A intervenção permitirá manter a
estrutura existente de alvenaria da ponte, indo contudo ao
encontro do objetivo primordial, que passará pela execução de novos elementos es-

truturais para reforço da
ponte e respetivo suporte de
cargas, assegurando a continuidade da sua utilização em
segurança.
A reconversão da ETAR de
Nesprido numa Estação Elevatória de Águas Residuais é
outro investimento de relevo.
A obra, cujo valor ascende a
177 mil euros, encontra-se
concluída e aguarda apenas a
contratualização do fornecimento de energia elétrica
para entrar em funcionamento. As águas residuais
aqui recolhidas serão encaminhadas para o seu respetivo tratamento na ETAR de
Vilar de Ordem, também ela
alvo de requalificação, depois
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Acessos. Encontra-se em curso a 2ª fase de requalificação da Avenida 11 de Junho, em Povolide,
com vista a colmatar o pavimento deficiente, a construção de passeios e melhorar assim a circulação
rodoviária e pedonal

Acessos. Concluída está a obra de requalificação da Estrada Municipal 229-2, perto da Junta de
Freguesia. Um investimento de cerca de 66 mil euros

Acessos. A obra na Rua do Casal, em Nesprido, permitiu melhorar as condições de circulação ao requalificar todo o pavimento desta Rua, que estava já bastante degradado, desde o Largo do Casal
até à calçada existente junto à Capela

Acessos. A Rua do Eirô, em Povolide, é outra das requalificações já concluídas a destacar

Números

1.747

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

20,22

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.

2,16

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

de ter sido danificada no seguimento de um incêndio florestal.
Brevemente, também a Rua
Nova, em Nesprido, será alvo
da implantação de um coletor
de águas pluviais. Este irá receber as águas provenientes
de 24 sumidouros, a instalar
na Rua Nova e na Rua da Escola, permitindo o seu correto
escoamento.
Traçar o futuro
“Percebo o que ao longo do
tempo foi bem feito, mas reconheço o muito que ainda é
necessário mudar, melhorar
ou fazer”, sublinha José Fernandes. É também neste sentido que o Presidente da
Junta está já de olhos postos
no futuro, avançando com investimentos que têm como
horizonte de execução o ano
de 2021. São disso exemplo as
requalificações da estrada
que liga Cabril, Vilar de Baixo
e Cadimas; das Ruas da Regateira, Nossa Sr.ª do Rosário e
Principal, em Vila Corça; das
Ruas da Eira Velha e do Bairro
da Costa, em Nesprido; a pa-

vimentação da Rua Principal,
em Vilar de Ordem; ou a
construção da rede de água e
saneamento – e respetiva pavimentação – da Rua da Escola à “Encoberta”, em Vila
Corça. Prevista está ainda a
construção do Parque Infantil, a sede da nova Junta de
Freguesia, assim como os arranjos exteriores neste
mesmo espaço. Investimentos num valor superior a 463
mil euros.
Na reta final do ano de
2020, o Presidente da Junta
deixa ainda uma mensagem
de esperança a toda a Freguesia. “Bem sabemos das dificuldades que estão a afetar o
mundo, a que não podemos
ficar alheios. Resta-nos unir
esforços para que saibamos
viver com esta nova realidade, sempre com esperança
no futuro. Futuro esse que
pode e deve ser risonho, basta
para isso que caminhemos
lado a lado. Nesta quadra,
quero desejar a todos um Natal com alegria e que essa alegria seja constante no ano
que se aproxima”. 

“Povolide faz parte da história
e do futuro de Viseu”
Povolide é uma das mais antigas Freguesias do Concelho de Viseu, com uma história e um Povo que a honram, tirando
partido da sua posição geográfica privilegiada. O investimento efetuado nos últimos anos tem potenciado este trajeto e
orgulha-nos o esforço conjunto com a
Junta de Freguesia e as diferentes instituições, nos domínios cultural, social, desportivo ou recreativo, e também no investimento empresarial.
A qualidade do ensino, a atividade sénior,
o apoio social e os investimentos, em
curso ou em fase inicial, consolidam a
aposta. Destaco ainda a abertura, no inicio do próximo ano de 2021, de um serviço de atendimento na Freguesia, precedido de pré-marcação, que dispensará a
deslocação à Loja do Cidadão, à Câmara
ou ao SMAS. Recordo ainda a importância do programa Reabilitar no Rural, que
trouxe iguais oportunidades no domínio
da reabilitação de imóveis com mais de
30 anos, com diversos incentivos, criando
condições equivalentes aos que vivem na
cidade e nas freguesias ruais.
A água fornecida a Viseu e aos Concelhos

Almeida Henriques

de Mangualde, Nelas e uma parte de Penalva do Castelo e, futuramente, também
ao Sátão, irá implicar nos próximos 5
anos um investimento superior a 50 milhões de euros na nova barragem, na ampliação da Estação de Tratamento de
Águas de Fagilde – com tratamento das
lamas e ozonização. A sede das Águas da
Região de Viseu ficará em Povolide, aumentando ainda mais a importância da
Freguesia.
Apesar da situação que vivemos, não nos
desviamos do modelo de qualidade de
vida que projetámos para o concelho e da
concretização do programa Viseu Primeiro. 
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→ História

O Pelourinho
original de Povolide foi construído logo
após a atribuição do Foral
Manuelino. Foi
demolido posteriormente,
em data incerta, sendo
que hoje, o que
dele resta, foi
recuperado,
permanecendo
um importante
monumento ligado à história
da Freguesia e
do concelho

→ Património

O edifício do
antigo Tribunal
é um dos pontos de visita no
roteiro de Povolide

← Património

O Chafariz do Eirô,
assim como outros
fontanários antigos,
podem ser avistados
um pouco por todo o
território. Este, inclusive, é um dos pontos
de passagem do percurso pedestre local –
“Povolide e os seus
caminhos com história”

→ Vestígios

romanos
As sepulturas
cavadas na rocha são pedaços da história
da Freguesia
bem preservados

→ Património

A Igreja Matriz
de Povolide é
apenas um dos
exemplares do
património religioso presente na Freguesia

↑ Empreendedorismo local

A Queijaria de Povolide tem aqui sede na Freguesia. O projeto familiar, nascido em 2009,
é responsável pela produção dos queijos “Quinta da Igreja”, assim como outros produtos
endógenos, fruto do investimento aqui realizado nos terrenos agrícolas pela família Pessanha.

