
É FÁCIL GOSTAR DE CÔTA! AFINAL, A CADA RECANTO, SURPREENDE-NOS A SUA RIQUEZA NATURAL E PATRIMO-
NIAL, A TRANQUILIDADE E O ESPÍRITO ACOLHEDOR DAS SUAS GENTES. AQUI PULSA O DINAMISMO DE UMA FRE-
GUESIA QUE NÃO ESTAGNA NO TEMPO, MAS QUE PROJETA O FUTURO A SEU TEMPO.

ESPECIAL CÔTA

CÔTA: O PULSAR DO 
CORAÇÃO DO MUNDO RURAL 

Do miradouro 
de São Salvador
vislumbra-se
uma paisagem de
pinheiro bravo
que envolve toda
a freguesia

Não pode ser vendido separadamente EDIÇÃO 2 DE NOVEMBRO DE 2020 | SEGUNDA-FEIRA

Bem a norte do concelho de
Viseu, a Freguesia de Côta
emerge no coração do
mundo rural, num território
de cerca de 42 quilómetros
quadrados, onde o patrimó-
nio natural, arqueológico e
religioso representa três car-
tões-de-visita imperdíveis, a
descobrir. 
Em cada uma das localida-
des que a constitui, há um
“postal” a observar. Da fa-
mosa Necrópole Megalítica
da Pedralta às sepulturas, la-
garetas e ponte romana; do
Miradouro e Parque de São
Salvador à Rota de Vale de
Cavalos, sem esquecer os
inúmeros moinhos de água,
as levadas, as eiras, os espi-
gueiros ou as Fontes de
Chafurdo, ilustres represen-
tantes da identidade e tradi-
ções da Freguesia; nem a
nobre paisagem do Rio
Vouga. 
O ar puro oferecido pela sua
extensa mancha florestal
contribui para a qualidade
de vida, pese embora os vá-
rios projetos e investimen-
tos que têm sido realizados
procurando qualificar o ter-
ritório, a nível de acessibili-
dades, infraestruturas de
água e saneamento, patri-
mónio, serviços, entre ou-
tros direcionadas ao bem-
estar e usufruto da sua co-
munidade. 

JUNTA DE
FREGUESIA
Morada:
Rua do Rego, nº 2, 
3505-236, Côta 
Contactos:
232 926 106
jfcota@sapo.pt 
Horário:
Secretaria:
4ª feira | 
18H00– 20H00
Sábado | 
14H30 – 16H30
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Aextensa área flores-
tal da Freguesia de
Côta reflete um forte

investimento na sua preser-
vação e valorização, mas
também no que à dotação
de meios e equipamentos de
proteção e manutenção diz
respeito. À semelhança das
Freguesias de Barreiros e
Cepões e Bodiosa, também
aqui nascerá em breve um
Ecoponto Florestal. Um pro-
jeto que ascende a 33 mil

euros (com comparticipa-
ção municipal de 20 mil eu-
ros), integrado no VISEU
RURAL, com vista à deposi-
ção de sobrantes agrícolas e
florestais, para usufruto da
comunidade. Por outro lado,
e também no âmbito deste
programa, foram já aqui lan-
çadas as primeiras “semen-
tes” dos Bosques Intergera-
cionais: um projeto de plan-
tação de diversas espécies
vegetais autóctones, que

visa acrescentar valor eco-
nómico aos territórios e
projetar referências ambien-
talmente sustentáveis para
as gerações futuras. 

A aposta na prevenção é
também fulcral quando
mencionamos a mancha flo-
restal neste território. Tam-
bém por isso a Freguesia foi
dotada de meios para o
apoio ao combate de incên-
dios, nomeadamente com
uma viatura todo o terreno

com cisterna. Em 2021, está
ainda prevista a reabilitação
do tanque em Sanguinhedo
para armazenamento de
água e criação de uma re-
serva também para o com-
bate aos incêndios. Uma
obra de cerca de 16 mil euros. 

Há, contudo, outros proje-
tos de relevo a assinalar. A
alteração e ampliação do
edifício-sede da Junta de
Freguesia está em curso,
num valor total que ascende

a 79 mil euros, visando con-
ferir mais e melhores condi-
ções de conforto a todos
aqueles que usufruem dos
serviços aqui prestados; a
requalificação da estrada de
Vouguinha/Silvares, que in-
clui o seu alargamento, está
já em fase de adjudicação e
representa um investimento
superior a 136 mil euros. Por
outro lado, são obras já con-
cretizadas a requalificação
da Rua da Quinta do Passal,
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CÔTA APOSTA NA COESÃO
E VALORIZAÇÃO  
DO SEU TERRITÓRIO,
PRESERVANDO O PASSADO
E PROJETANDO O FUTURO

PROJETOS Seja na requalificação da rede viária, na melhoria das redes de água e saneamento, na ma-
nutenção e preservação da floresta e do ambiente ou no lançamento de projetos de valorização do pa-
trimónio, do turismo e da cultura, é visível o investimento realizado na Freguesia

Junta de Freguesia de Côta  Está em curso a obra de alteração e ampliação do edifício-sede, com vista a dar resposta às necessidades actuais   

“A natureza 
é uma das 
nossas grandes
mais-valias”

Joaquim Polónio
Presidente da Junta

Quais são as mais-valias da
freguesia que destaca?
A qualidade de vida, o ar puro,
o ambiente e o sossego, sem
esquecer as gentes de Côta.

Quais são os projectos que
considera essenciais?
Há várias intervenções im-
portantes a nível de acessibili-
dades. No que diz respeito à li-
gação principal pela EN323,
estamos a trabalhar em con-
junto com a Câmara num
projecto que pretende tornar
a via menos perigosa e a via-
gem mais rápida. Outra obra é
a repavimentação da estrada
que liga a freguesia ao aeró-
dromo e norte do concelho,
através de Silvares. Estamos
também a realizar o levanta-
mento topográfico para a liga-
ção à Variante de Vila Nova de
Paiva e Sátão. E está con-
cluído o projecto da Estrada
das Quintãs para Castro Daire.

Há também projectos 
ligados à natureza?
Sim. Queremos aproveitar os
recursos que a freguesia tem a
nível da natureza para atrair
mais pessoas e investimentos
turísticos. A Rota de São Sal-
vador é um percurso pedestre
e que terá financiamento da
ADDLAP. Também está pre-
visto criar um parque de auto-
caravanismo junto ao Rio Zo-
nho, em Sanguinhedo de
Côta. A Rota do Vouga, um
projecto que juntará as fre-
guesias junto ao Rio Vouga,
até Ribafeita, está em fase
adiantada no que diz respeito
a Côta. E queremos criar a
Rota dos Moinhos, junto ao
Rio Zonho, entre a localidade
de Zonho e o Rio Vouga. 
Já se nota alguma procura
por parte das pessoas, que
querem terrenos para cons-
trução ou habitações para re-
construir. Em alguns casos
para habitação própria, nou-
tros para turismo.  
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em Nogueira de Côta, no va-
lor de cerca de 60 mil euros;
ou a rede de abastecimento
de água a Quintãs e Silvares,
numa extensão de 12 quiló-
metros, que abrangeu e be-
neficiou 74 habitantes, e cujo
investimento representa um
valor de 346 mil euros. 

Em Côta, é também visível
a preocupação pela concre-
tização de projetos voltados
para a promoção do Tu-
rismo, da Cultura ou do Pa-
trimónio. São disso exemplo
a requalificação do Parque
Fluvial do Vouga, em Silva-
res, e do Parque do Mondim,
cujas primeiras fases já se
encontram concluídas; a
Rota dos Moinhos, cujo pro-
jeto está em fase final de es-
tudo; o Parque de Carava-
nismo, protocolado já com o
Turismo de Portugal; ou a
Rota de São Salvador, já com
financiamento garantido
pela ADDLAP, e na fase final
do projeto de execução. 

Foi em 1912 que o arqueólogo viseense José Coelho descobriu um dos achados
mais importantes do património arqueológico da região de Viseu - a Anta Maior

da Pedralta, em Côta -, dando assim a conhecer, de forma inédita, a arte pintada em mo-
numentos megalíticos. Este monumento funerário (uma sepultura coletiva de inumação)
é hoje um magnífico exemplar da sua época, cujos materiais arqueológicos recolhidos no
local podem ser visitados no Polo Arqueológico de Viseu, na Casa do Miradouro, a par, é
claro, de uma visita in loco. 

Património: Necrópole Megalítica da Pedralta

Equipa dinâmica

“A equipa que lidera a Fregue-
sia de Côta demonstra, com o
vasto número de projetos -
uns em estudo, outros em fase
de adjudicação, conclusão ou
já executados -, a sua dinâ-
mica e empenho no sentido
de um desenvolvimento con-
tinuo e homogéneo da Fre-
guesia, não se preocupando
apenas com projetos de obras,
mas também com projetos di-
retamente ligados à promo-
ção do bem-estar das pessoas.
Com a satisfação da obra rea-
lizada, e em realização, vamos
continuar a trabalhar com
afinco na procura de poder-
mos realizar as restantes”,
afirma o Presidente de Junta,
Joaquim Lopes, que deixa
ainda uma mensagem de
força e apelo à responsabili-
dade de toda a comunidade,
no contexto da atual pande-
mia. “Pensem que não acon-
tece só aos outros: se cada um
de nós fizer a sua parte, va-
mos ficar bem. Assim, cada
vez, dá mais gosto de viver em
Côta”, remata.   

Números

974
é o número de habitantes da
Freguesia (dados dos Censos
2011)

41,54
quilómetros quadrados é a
área territorial da Freguesia

87
contratos-programa, protoco-
los de delegação de compe-
tências, contratos para elabo-
ração de projetos e outros 
celebrados entre Município 
e Freguesia

1,67
milhões de euros é o valor
global de investimento nesta
Freguesia desde 2013

Acessos. Em Zonho de Côta, são várias as ruas da localidade que foram alvo de melhorias ao nível
da requalificação do seu pavimento. 

Acessos A Rua Luís de Camões, em Vila Dum Santo, foi alargada e usufrui agora de passeios, incre-
mentando a segurança ao nível da circulação pedonal.  

Acesso A pavimentação da Rua Quinta do Passal, em Nogueira de Côta, está concluída, beneficiando
agora de um piso em alcatrão.   

Rede de água Cerca de 76 habitantes das localidades de Quintãs e Silvares beneficiam agora da
rede pública de abastecimento de água.  
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↑ Natureza
O percurso
pedestre “Rota
de Vale de Ca-
valos” convida
a desbravar a
floresta e a co-
nhecer moi-
nhos, espiguei-
ros, antigos vi-
veiros, casas tí-
picas de extin-
tos mestres e
guardas flores-
tais. 

↑Identidade
Os espigueiros,
as eiras e os
moinhos são
símbolos da
tradição e cos-
tumes da co-
munidade. 

→ Natureza
O Parque Flu-
vial do Vouga,
em Silvares,
tem concluída
a sua 1ª fase de
requalificação
e é um dos re-
cantos naturais
privilegiados
da Freguesia. 

↑ Floresta
Com vista à prevenção e apoio no
combate a incêndios, estão a ser
executados 40 quilómetros de ca-
minhos florestais na Freguesia.

↓ Património
A Igreja Matriz, em Sanguinhedo, é
conhecida pela beleza dos seus al-
tares e é apenas um dos exempla-
res do património religioso a co-
nhecer na Freguesia.

← Natureza
A 1ª fase de construção do Parque do Mondim
está também concluída e apresenta-se como ou-
tro ponto de paragem obrigatória para os aman-
tes da natureza. 


