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Não é preciso perscrutar
com minúcia para perceber
que Silgueiros é territórioberço dos néctares do Dão.
Basta contemplar os seus
muitos hectares de vinhas e
logo mergulhamos na essência, identidade e costumes de
uma arte há muito cultivada,
nas inúmeras Quintas aqui
enraizadas, que produzem
vinhos premiados, de Viseu
para o mundo. É também
neste terroirs que dezenas de
amantes dos vinhos partem
à descoberta da riqueza vínica local, em experiências
genuínas de vindima, através
da “Festa das Vindimas de Viseu”, um dos eventos mais
marcantes da agenda enoturística do concelho, nascido
em 2015. Quem visita, facilmente se deixa render pelo
pulsar da sua história e das
suas tradições. Aqui, é de paragem obrigatória o Museu
Etnográfico, um precioso
guardião da cultura popular
local; a Quinta do Loureiro, o
seu Solar e Capelas, que
constituem um património
arquitetónico único; ou ainda
a típica Aldeia de Póvoa Dão,
na qual ainda hoje são visíveis os vestígios da ocupação
romana. Aceite o convite:
percorra os trilhos seculares,
observe o recorte dos vinhedos, sente-se à mesa e desfrute do que Silgueiros tem
para lhe oferecer! 

Publireportagem

i JUNTA DE
FREGUESIA
Morada:

As paisagens
vinhateiras
dominam o
território
de Silgueiros.

Largo da Feira,
Loureiro,
3500 – 538 Silgueiros
Contactos:
232 959 138
freguesiasilgueiros@ma
il.telepac.pt
Horário:
Secretaria: 2ª a 6ª feira
| 8H30 – 12H30; 13H30
– 17H00
Executivo: 2ª e 6ª feira
18H00 – 19H00

ESPECIAL SILGUEIROS

SILGUEIROS: O CORAÇÃO
DO DÃO VINHATEIRO
AQUI NASCEM ALGUNS DOS MELHORES VINHOS DO DÃO, HÁ GASTRONOMIA TRADICIONAL E PREMIADA; A CADA
RECANTO, HÁ UMA HISTÓRIA QUE DESPERTA MEMÓRIAS DE OUTROS TEMPOS; A PAISAGEM GANHA CORES E TEXTURAS DIFERENTES A CADA ESTAÇÃO DO ANO. ASSIM É A FREGUESIA DE SILGUEIROS: UM TERRITÓRIO RECORTADO PELO RIO DÃO E MOLDADO PELAS SUAS GERAÇÕES, GENTE AMIGA E ACOLHEDORA.
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ESPECIAL FREGUESIA DE SILGUEIROS
“Temos uma vila
lindíssima com
qualidade de vida”

José Mota
Presidente da Junta
Quais são as mais-valias de Silgueiros?
Temos uma vila líndíssima, com
história, com um vinho do Dão
único e com gente muito boa. Temos quintas vinícolas excelentes
e uma adega cooperativa com
mais de um milhar de associados. Um Museu Etnográfico que
conta a história da região, rios e
serras que contribuem para a excelência dos nossos vinhos. Temos IPSS’s e a aldeia de Póvoa
Dão que contribui para cativar
visitantes.
Que obras destaca?
O Largo de São Bartolomeu que
era um sonho antigo da nossa
população. Mas também o espaço cidadão que já funciona, os
trabalhos de alcatroamento de
várias ruas, as obras do saneamento, assim como a requalificação da EN231-1. Obras concretizadas com o apoio da Câmara
Municipal que não nos tem negado apoios aos nossos projectos. A Junta de Freguesia não tem
capacidade financeira para realizar estas obras que contribuem
para dar mais qualidade de vida
à população, pelo que conta com
a colaboração da Câmara Municipal.
O que gostava de ver implementado na freguesia?
Gostávamos de avançar com um
campo de futebol de raiz, como
já foi prometido, assim como
com um pavilhão gimnodesportivo. Estamos com obras no
campo do Grupo Desportivo da
Vila de Silgueiros com um relvado sintético e temos o alargamento do cemitério novo em andamento. Mas queremos sempre
mais e vamos continuar a trabalhar para garantir o desenvolvimento desta terra e o bem-estar
das nossas gentes. Quem me conhece, sabe que eu amo esta
terra e, por isso, vamos continuar
a trabalhar para provar, embora
não seja preciso, que estamos
aqui pelo nosso trabalho e dedicação.

Largo de São Bartolomeu. Um espaço central de Silgueiros, agora renovado, que se assume como ponto de encontro, lazer e convívio privilegiado para toda a comunidade.

SILGUEIROS INAUGUROU
O “NOVO” O LARGO
DE SÃO BARTOLOMEU
PROJETOS Espaço do Cidadão já está em funcionamento na sede da Junta de Freguesia, ampliação do
cemitério local está em curso e outros projetos na área do desporto, do lazer ou da educação já estão a
ser delineados, rumo à sua concretização no terreno

N

ovembro foi um mês
importante para a
Freguesia de Silgueiros, que viu serem inaugurados um conjunto de obras e
serviços, já ao dispor da sua
comunidade, mas também
dados passos para o lançamento de outros projetos de
relevo.
Desde logo, a obra de requalificação do Largo de São Bartolomeu, no valor de 204 mil
euros, está dada como concluída: a praça pública por excelência da Freguesia é agora
um “cartão-de-visita” renovado, ponto de encontro, re-

creio e lazer para toda a população.
Mesmo ali ao lado, na sede
da Junta de Freguesia, o Espaço Cidadão é também uma
realidade, em funcionamento
já há quinze dias. Um serviço
de proximidade, que possibilita
à comunidade tratar dos mais
variados assuntos relativos a
entidades públicas ou privadas,
dispensando uma deslocação
propositada ao centro urbano,
nomeadamente no que respeita à renovação do Cartão de
Cidadão.
Concluída e inaugurada está
também a empreitada de re-

qualificação da Rua da Cofadeira, na localidade de Silvares,
com um custo global que ascende a 156 mil euros.
Em andamento na Freguesia
está atualmente a ampliação
do cemitério local. A obra, que
representa um investimento
que ronda o meio milhão de
euros, vai permitir incrementar
a capacidade de resposta às
necessidades atuais e futuras,
com a ampliação de novos talhões e a construção de um
edifício de gavetões, para além
de contemplar ainda a execução de outros equipamentos
de apoio, os arranjos interiores

e exteriores, incluindo áreas
verdes e de ajardinamento, a
melhoria das acessibilidades e
lugares de estacionamento.
Entre outros investimentos
concretizados em Silgueiros,
nos últimos sete anos, destaque para a extensão da rede de
abastecimento de água e saneamento. Neste caso falamos,
por exemplo, numa empreitada já concluída, no valor de
cerca de 309 mil euros, que
abrangeu diversas ruas nas povoações de Passos, Pindelo,
Porrinheiro, Mosteiro, Silvares
e Belavista, beneficiando um
total de cerca de 150 habitantes.

De ressalvar que, em fase de
concurso, está ainda uma empreitada para o tratamento de
águas residuais domésticas de
Silgueiros a Oliveira de Barreiros, no valor de 235 mil euros.
Também na área das acessibilidades, é relevante mencionar algumas das intervenções
concluídas, num valor global
de cerca de 192 mil euros. São
elas as pavimentações da Avenida da Bela Vista, Rua do Moitedo e EN337; da Rua Casal Jusão a Falorca; ou da Rua Casal
Meão a Silvares; o alargamento
da EN231-1, em frente ao cemitério de Silgueiros; e a exe-
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Serviços. O Espaço Cidadão já está em funcionamento e a prestar um conjunto de serviços de proximidade à população.

Acessos. A pavimentação da Rua da Cofadeira, em Silvares, é um dos investimentos recentemente
concluídos.

Em curso. O cemitério de Silgueiros está a ser alvo de ampliação
e outras intervenções ao nível das acessibilidades, estacionamento, entre outras.

Acessos.A pavimentação da Rua Casal Jusão a Falorca está concretizada.

Números

cluído e pronto a executar, e
para o qual contamos com o
prometido apoio financeiro da
Câmara Municipal), a concretização, a médio/longo prazo,
do Parque Escolar e Desportivo, em Pindelo de Silgueiros,
a requalificação da Rua do
Plame, entre outros projetos,
que seguem já os seus trâmites”.

3250

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

36,18

Quilómetros quadrados é a
área territorial da Freguesia.

70

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

2,2

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

cução de valetas na estrada de
Passos de Silgueiros.
Em relação ao futuro, o Presidente da Junta, José Mota,
fala em outros projetos a concretizar. “Dar continuidade ao
alargamento da rede de água
e saneamento básico, a implementação do Parque Urbano/de Merendas da Bela
Vista (cujo projeto está con-

Obra concluída.Na EN231-1, em frente ao cemitério de Silgueiros,
foi feito o alargamento da via.

“Concelho coeso com
tratamento igual”
“Recentemente, deslocámo-nos a
Silgueiros para concretizar mais
de 600 mil euros de investimento
naquela freguesia, entre obras
inauguradas e projetos que arrancam agora. Mesmo em tempo de
pandemia, o Município de Viseu
tem estado atento para respon- Almeida Henriques
der às necessidades das nossas
populações. Assim, inaugurámos a requalificação da Ponte
dos Moucos, a Rua da Cofadeira, o Largo de São Bartolomeu
(obra 100% financiada pela Câmara Municipal), o Espaço do
Cidadão de Silgueiros e a lavandaria do Grupo Desportivo da
Vila de Silgueiros”, destaca o Presidente da Câmara Municipal, António Almeida Henriques. “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”, conclui. 

Cultura Popular: Museu Etnográfico de Silgueiros
A ASSOPS – Associação de Passos de Silgueiros é quem guarda no seu interior
este Museu Etnográfico, inteiramente dedicado à identidade, costumes e tradições da região, no qual é possível observar um vasto acervo de indumentárias, acessórios e outros objetos. Entre as suas coleções mais ricas estão precisamente os trajes –
as peças de roupa interior e exterior -, bem como óculos e monóculos, luvas, sombrinhas e guarda-chuvas, lenços de mão, botões e bolsas. Jogos tradicionais, brinquedos
infantis ou instrumentos musicais são outras riquezas a descobrir neste Museu, onde
cada peça, por mais pequena que seja, conta uma história e representa um legado de várias gerações. 
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↑ Património religioso

A Igreja do Mosteiro, lugar fundacional da paróquia de Silgueiros, exibe uma fachada do século
XVIII e um altar-mor em talha dourada.

↓ História

A Capela da Quinta do Loureiro é, a par do Solar
e da Torre Medieval, um importante legado da
família Loureiro de Silgueiros, ligada à história
da Freguesia.
↑ Património.
A pequena Aldeia de Póvoa
Dão é conhecida pelas suas
casas em granito e é atravessada por
uma estrada
romana, ainda
em bom estado de conservação.

→ Street Art

Na Quinta da
Falorca, o Coletivo RUA realizou uma obra
de arte urbana,
em 2017, numa
reinterpretação
da natureza e
do mundo vinhateiro.

→ Festa das

Vindimas
Silgueiros é
uma das Freguesias mais
representativas
deste evento
enoturístico, já
que a maioria
das suas Quintas abre portas
todos os anos,
em setembro,
às experiências
de vindima e
pisa, prova de
vinhos e visita
às Adegas.

↑ Património

As lagaretas e campas antropomórficas, deixadas
pelos mouros, são vestígios de uma terra com mais
de nove séculos de história.

