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Carinhosamente apelidada
de “Freguesia Jardim”, Cavernães é um território que
respira qualidade de vida,
valorizando a sua componente natural, a qual procura potencializar, desde os
mais pequenos recantos
ajardinados, que pontuam a
paisagem, a outros espaços
de maior dimensão, como é
o Parque Ambiental, um investimento muito significativo para quem reside e visita a Freguesia. Mas não é
só a natureza que ganha um
cunho particular na identidade de Cavernães. A oferta
de equipamentos desportivos – agora mais alargada,
com a construção do polidesportivo, no Parque Ambiental – ou a resposta social – prestada, entre outras,
pela Associação de Solidariedade Social “As Costureirinhas” de Cavernães – é um
fator diferenciador para a
comunidade. Por outro lado,
o património religioso e a
cultura popular fazem também parte do ADN da Freguesia, exímia na arte de
bem receber. Grandes investimentos, da cobertura de
água e saneamento às acessibilidades, são ainda parte
integrante da política traçada nos últimos sete anos,
sempre voltada para a qualidade e bem-estar da sua
população. 

i JUNTA DE
FREGUESIA
Morada:

ESPECIAL CAVERNÃES

Cavernães é
ponto de encontro
para os amantes
da natureza,
em pleno
mundo rural

Rua da Igreja Casal,
3505-109,
Cavernães
Contactos:
232924381
jfcavernaes@hotmail.co
m
Horário:
Secretaria: Segunda a
Sexta, das 9h00 às
12h30 e das 14h00 às
17h30.
Executivo: Primeiro domingo de cada mês, das
9h00 às 10h30.

A “FREGUESIA JARDIM” DE VISEU
QUALIDADE, A HOSPITALIDADE DAS SUAS GENTES, O DINAMISMO E A CAPACIDADE DE RESPONDER AOS NOVOS DESAFIOS ESTÁ BEM PRESENTE NO ADN DESTA FREGUESIA. PROJETAR, MELHORAR, ATRAIR E FIXAR SÃO PALAVRAS DE ORDEM QUE JUSTIFICAM OS INVESTIMENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS ANOS, EM PROL DA COMUNIDADE.

II | 26 OUT 2020 | SEGUNDA-FEIRA

ESPECIAL FREGUESIA DE CAVERNÃES

“Uma freguesia
rural com
respostas
mais urbanas”

Jorge Martins
Presidente da Junta
Porquê a “Freguesia Jardim”?
Não é por acaso. Temos uma
área enorme de jardins e sempre bem tratados. Antes do
parque ambiental já éramos a
freguesia jardim com uma entrada emblemática e áreas floridas por todas as aldeias.

Que importância assume o
novo pavilhão multiusos?
É determinante. Hoje mudou
o paradigma e as pessoas têm
outras necessidades. Temos as
infraestruturas básicas, como
o saneamento e a água praticamente a 100% o que nos
permite virarmo-nos para o
imaterial. O pavilhão é um recurso que vai possibilitar deitar mão a um conjunto de actividades culturais, mas também promover o desporto
para as pessoas da terra e das
freguesias vizinhas. É também
uma âncora para o concelho
por isso gostariamos de protocolar com a Câmara a vinda
de outros grupos para desenvolver as suas actividades. É
uma forma de descentralizar
equipamentos que só existiam na sede do concelho e
oferecer as mesmas oportunidades aos nossos cidadãos,
em particular aos jovens.
O que gostava de concretizar
até ao final deste mandato ?
Ainda tenho algumas obras
para concretizar, como a requalificação da estrada 580
que vai custar cerca de dois
milhões e que esta em fase de
concurso. É uma estruturante.
A primeira fase vai custar 600
mil euros. Mas tenho muitas
obras em curso e em fase de
projecto. Somos a primeira
freguesia do concelho a ter a
sinalização direccional e
acabo de assinar o contrato
para a alargar a toda a freguesia. É uma forma de dar um
ambiente mais urbano a uma
freguesia rural. 

Pavilhão Multiusos Novo equipamento estará brevemente ao dispor da comunidade.

EM PLENO PARQUE
AMBIENTAL, ESTÁ JÁ
INSTALADO O PAVILHÃO
MULTIUSOS DE CAVERNÃES
INVESTIMENTOS Obra está concluída e assumirá uma vocação multidisciplinar, para usufruto de toda
a comunidade. A aposta na melhoria das condições de acessibilidade e na cobertura da rede de água
e saneamento são marcos da governação dos últimos sete anos

C

avernães não para!
No terreno, está já
concluída a obra do
Pavilhão Multiusos. Um investimento de cerca de 655
mil euros, que servirá de
apoio à realização de atividades desportivas, culturais e
recreativas da Freguesia, mas
também do concelho. Constituído por uma nave principal,
beneficiará ainda no seu interior de uma zona de banca-

das, balneários e instalações
sanitárias.
Em breve, a intervenção
permitirá o seu usufruto pela
comunidade, valorizando inclusive o espaço natural onde
se insere – o Parque Ambiental, com cerca de 50 mil metros quadrados, inaugurado
no verão de 2017, o qual oferece equipamentos de apoio
à atividade física, estruturas
lúdicas para os mais peque-

nos e uma ampla mancha
verde e natural, com predominância das espécies de Carvalho e Sobreiro.
Valorizar e preservar o património da Freguesia é um objetivo bem presente na governação local.
É também neste sentido que
está a avançar a obra de requalificação dos tanques de lavar, nas várias localidades de
Cavernães, no valor de 25 mil

euros, a qual permitirá devolver à comunidade um importante espaço identitário e de
convívio.
Por outro lado, é inevitável
referenciar alguns projetos na
área das acessibilidades, que
em muito contribuem para o
conforto e qualidade de vida
de quem diariamente faz uso
da rede viária.
Com projeto já concluído, e
a aguardar a abertura de con-

curso público, num valor que
ascende a meio milhão de euros, está a obra da 1ª fase de
requalificação da Estrada Municipal 580. Inicialmente, terá
início na Rua Principal e estender-se-á ao longo de 1,4 quilómetros. Globalmente, esta empreitada abrangerá também a
Freguesia de São Pedro de
France e terá uma extensão total de 7,2 quilómetros.
Ainda que mais pequenas,
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Parque Ambiental Zona de lazer privilegiada, com uma área de 50 mil metros quadrados, convida a
passeios ao ar livre, em plena natureza.

Pavilhão Multiusos assumirá um papel importante no acolhimento à prática desportiva e outras
atividades culturais e recreativas do concelho.

mas com um impacto efetivo
no dia-a-dia dos seus habitantes, destacam-se outros dois
projetos.
Em fase de adjudicação está
a obra de pavimentação da
Rua da Quinta dos Silvarinhos/Ribeira, com um custo
de cerca de 40 mil euros; enquanto a Rua dos Marmeirais,

Números

1348

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

13,14

quilómetros quadrados é a
área territorial da Freguesia

127

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

3,31

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

em Silvares, tem já concluída
a execução do pavimento em
cubo de granito. Uma obra
com um valor superior a 51 mil
euros.
Neste conjunto de investimentos, a aposta nas infraestruturas de água e saneamento
é outro dos projetos a salientar,
já que as intervenções realiza-

das permitiram cobrir quase a
100% o território.
Entre outras obras concretizadas na Freguesia, referenciamos a execução do saneamento básico na Rua da Póvoa, uma empreitada já concluída, no valor de cerca 105
mil euros. 

“Uma freguesia atractiva
onde dá gosto viver”
“Sinto-me honrado por
exercer o cargo de Presidente de Junta da nossa
Freguesia. Continuaremos
a tudo fazer para dotar a
nossa Freguesia de condições de vida que nos tornem uma referência. A melhoria contínua das nossas
infraestruturas e os equipamentos sociais e desportivos de que dispomos fazem de nós uma Freguesia
atrativa e onde dá gosto viver. A forma cuidada como
tratamos os nossos espaços verdes leva a que sejamos apelidados de “Fre-

Património religioso Igreja Paroquial de Cavernães, também conhecida como Igreja de Santo Isidoro, está classificada como Monumento de Interesse Público desde 2014 e é um ex-líbris do património religioso da Freguesia. O conjunto retabular do altar-mor, o teto decorado de caixotões e as
tábuas atribuídas ao pintor António Vaz são atributos que se destacam neste exemplar arquitetónico.

guesia Jardim””, salienta o
Presidente da Junta, Jorge
Martins. “Sinto eu, e creio
que sentimos todos, um
enorme orgulho em viver
em Cavernães. Novos projetos e desafios são-nos colocados, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das nossas
gentes. Continuamos com
o mesmo entusiasmo. Nestes tempos difíceis que
atravessamos estou, naturalmente, eu e a minha
equipa, sempre disponível
para todos, sem exceção”,
conclui. 
Largo de São Pedro. Obras de reabilitação, inauguradas em 2017, devolveram à comunidade um espaço de convívio e lazer privilegiado na Freguesia.
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↑ Patrimó-

nio Em várias localidades, está em
curso a obra
de requalificação de tanques de lavar.

→ Acessibili-

dades. Em Silvares, está já
concluída a
obra de calcetamento da
Rua dos Marmeirais. .

↘ Cultura

popular O
Rancho Folclórico “As
Costureirinhas” de Cavernães, inscrito na Federação Portuguesa de Folclore, representa as tradições populares da Freguesia.

↑ Resposta socialA Associação “As Costureirinhas” de Cavernães assume um papel fulcral nos serviços de creche, jardimde-infância, lar e apoio domiciliário.

