
AS CASAS SENHORIAIS QUE AQUI PONTUAM A FREGUESIA MURMURAM HISTÓRIAS DE FAMÍLIAS ABASTADAS QUE
OUTRORA AS HABITAVAM. MUNDÃO TEM ESTE Q.B. DE “POSTAL” HISTÓRICO, QUE HARMONIZA COM OS SEUS 
ENCANTOS NATURAIS, AS SUAS PAISAGENS E A SIMPATIA DA SUA COMUNIDADE. VAMOS PARTIR À DESCOBERTA!

ESPECIAL MUNDÃO

UM “MUNDO” FEITO DE 
HISTÓRIAS, EM COMUNHÃO
COM A NATUREZA

O roteiro da arte 
urbana de Viseu
tem também 
paragem obrigató-
ria em Mundão. 
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Para quem procura uma es-
capadela ao frenesim da
urbe, a Freguesia de Mun-
dão surge como uma opção
perfeita, a poucos quilóme-
tros do centro. As infraestru-
turas de ensino qualificadas,
a vertente industrial e em-
presarial do seu Parque (in-
cluindo a Central de Bio-
massa), o seu tecido asso-
ciativo dinâmico e a compo-
nente social são fatores de
relevo, que ao longo do
tempo têm contribuído para
o crescimento do território. 
Por aqui, há memórias bem
presentes de outras gera-
ções que habitaram a Fre-
guesia, espelhadas nas inú-
meras casas senhoriais e
quintas de renome. As fon-
tes e tanques pontuam as
várias localidades e são um
exemplo da preocupação
pela preservação do patri-
mónio. A Igreja Matriz ou as
Capelas espalhadas pelas
povoações são também elas
legados ricos do património
religioso local. 
A paisagem é um dos princi-
pais “cartões-de-visita” de
Mundão. A Rota do Feto e a
Grande Rota de Mamaltar
de Vale de Fachas são per-
cursos que levam os visitan-
tes ao coração da Freguesia,
a descobrir histórias, vestí-
gios romanos e recantos na-
turais imperdíveis. 

JUNTA DE
FREGUESIA
Morada:
Rua do Cemitério, 
16 - A, 
3505-553 Viseu 
Contactos:
232 441 389
geral@freguesiade-
mundao.pt   
Horário:
3ª feira | 19H00 –
20H00
5ª feira | 19H30 –
20H30
Primeiro domingo do
mês | 11H00 – 12H00
Site:
www.freguesiademun-
dao.pt
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Entre requalificações,
pavimentações, refor-
ços diversos, criação

de espaços de lazer ou cons-
truções, podemos verificar
na Freguesia de Mundão um
avanço significativo no seu
todo. Relativamente à rede
viária, as condições são apra-

zíveis. Todas as povoações
estão dotadas de água ao do-
micílio e saneamento bá-
sico”, afirma a Presidente da
Junta de Freguesia, Liliana
Tavares. “Levámos a cabo al-
gumas obras que, neste mo-
mento já concretizadas, nos
deixam de coração cheio e

orgulhosos do trabalho que
nos propusemos a fazer”,
adianta. 

Enquadram-se neste con-
junto de investimentos con-
cluídos a requalificação do
Largo e Fonte das Cinco Bi-
cas, em Mundão. Uma inter-
venção no valor de 42 mil eu-

ros, que possibilitou devolver
à comunidade um espaço de
tradição, tornando-o também
um ponto privilegiado de la-
zer e convívio. 

No que diz respeito a espa-
ços e equipamentos de lazer
ou desportivos, para usufruto
da população, destaque para

as obras de requalificação do
Parque Infantil de Mundão
ou do polidesportivo do Cata-
vejo, em Britamontes, ambas
no valor de 59 mil euros. Em
curso, está agora a constru-
ção do Parque “Gerações Ati-
vas”, no Bairro das Lameiri-
nhas da Rosa, que permitirá
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“TEMOS PROJETOS 
EM DESENVOLVIMENTO
QUE IRÃO, COM TODA A
CERTEZA, ENRIQUECER 
A NOSSA FREGUESIA”
PROJETOS Auscultar as necessidades da população e dar uma resposta pronta e concertada é uma
preocupação que se traduz nos inúmeros investimentos concretizados em Mundão. Qualificar espaços
para as crianças brincarem ou para a comunidade praticar exercício físico, requalificar ruas e passeios,
dotar as habitações de acesso à rede de água e saneamento são alguns exemplos de um trabalho levado
a cabo nos últimos anos

Preservação do património.  A requalificação do Largo e Fonte das Cinco Bicas, em Mundão, é uma obra já concluída

Desenvolvimento
assenta na 
regeneração
e mobilidade

Liliana Tavares
Presidente da Junta

Quais são os pilares do 
de sen volvimento de Mundão?
O desenvolvimento assenta
na regeneração e na mobili-
dade. O conforto e a segu-
rança são pontos fulcrais que
sempre estiveram na visão es-
tratégica da freguesia. Se por
um lado temos uma zona in-
dustrial, com um vasto tecido
empresarial, o factor mobili-
dade é hoje mais do que um
ponto essencial para a popu-
lação. Estamos certos de que
com a boa cooperação com o
Município de Viseu, bem
como de outras entidades, ire-
mos continuar a crescer.

Que obras destaca?
A requalificação da Fonte das
5 Bicas, um local de identi-
dade da freguesia. Os passeios
da Rua da Biquinha, que fa-
zem a ligação à Escola EB 2,3
de Mundão. A requalificação
do Parque Infantil de Mun-
dão. 

O que gostava de concretizar
até ao final do mandato?
O saneamento na Rua da Pir-
raça e a pavimentação da
mesma. A requalificação dos
passeios da rua da biquinha,
neste caso a 2ª fase dado que
a primeira está concluída.
A criação de um parque gera-
ções ativas na Póvoa. A requa-
lificação da Fonte de Cha-
furdo em Nespereira. No
nosso mandato queremos
ainda concretizar a aquisição
de imóveis e bens patrimo-
niais da nossa freguesia que
irão contribuir para a dignifi-
cação dos mesmos. Tudo está
no bom caminho. Acima de
tudo, no final do mandato, eu
e os meus colegas, queremos
“olhar para trás” e sentirmos
orgulho na obra que foi feita,
na nossa liderança, na capaci-
dade de envolvimento com a
população, e acima de tudo
um mandato com muita
transparência e seriedade. 
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colocar à disposição de todos
diversos equipamentos para
a prática de atividade física ao
ar livre. Uma obra cujo inves-
timento ascende a 36 mil eu-
ros. Por outro lado, em fase
de concurso, está igualmente
o Parque “Gerações Ativas”,
em Casal de Mundão. 

Também já concluída no
terreno, com um impacto po-
sitivo na melhoria da circula-
ção pedonal, está a obra de
pavimentação e construção
de passeios na Rua da Biqui-
nha, em Mundão, assim
como a construção de passa-
deiras e respetiva sinalização,
num valor superior a 32 mil
euros. 

Numa referência a algumas
das obras concretizadas no
âmbito da rede viária, é de
salientar as requalificações
do acesso da Quinta do Cata-
vejo à Estrada Nacional 229,
com vista à melhoria do trá-
fego automóvel, mas tam-
bém do seu pavimento; da
Rua Cal do Vale, em Casal de
Mundão; da Rua da Torre
(Bairro), em Mundão, e Rua
Luís Coelho, em Britamon-

tes; e da Estrada da Póvoa (2ª
fase). Intervenções que re-
presentam um investimento
global de 312 mil euros. Em
fase de adjudicação está já a
obra de pavimentação da
Travessa e Rua do Outeiro,
em Mundão, com um custo
de cerca de 20 mil euros; e
em andamento está a requa-
lificação da Rua da Fraga, no
valor de 32 mil euros, que,
além da pavimentação, inclui
também a construção de
passeios;

Por último, é igualmente
importante destacar as obras
de execução da rede de sa-
neamento básico e de abaste-
cimento de água na Travessa
do Outeiro, em Mundão; nas
Ruas do Cruzeiro, do Alto e
Ria da Abobreira, em Casal de
Mundão; ou na Rua do Ou-
teiro dos Moinhos e Rua e
Travessa do Seixedo. Emprei-
tadas num valor total de 80
mil euros, que beneficiaram
24 habitações e as suas famí-
lias. Brevemente, terá início a
obra de saneamento básico
na Rua do Regão Travesso,
em Mundão. 

A requalificação do tanque, da fonte e dos circuitos hidráulicos, a criação de um
espelho de água, a substituição do pavimento, a instalação de mobiliário urbano e

a plantação de espécies arbóreas foram projetos contemplados nesta obra de requalifi-
cação. “A Fonte das Cinco Bicas, agora requalificada, onde corre água fresca todo o ano,
é um ponto de interesse da Freguesia, bem como outras Fontes, que de igual forma
mantemos em excelente estado de conservação, em Nespereira, Casal e Póvoa”, subli-
nha a Presidente da Junta, Liliana Tavares. 

Património: Largo e Fonte das Cinco Bicas, em Mundão

Números

2.385
é o número de habitantes da
Freguesia (dados dos Censos
2011)

14,44
quilómetros quadrados é a
área territorial da Freguesia

100
contratos-programa, protoco-
los de delegação de compe-
tências, contratos para elabo-
ração de projetos e outros 
celebrados entre Município 
e Freguesia

1,8
milhões de euros é o valor
global de investimento nesta
Freguesia desde 2013

Parque Infantil de Mundão. Concluída que está a obra de requalificação, o parque possibilita às
crianças usufruir de um espaço de jogo e recreio qualificado e em segurança

Rua da Biquinha. Está concluída a obra de pavimentação e cons-
trução de passeios, que incluiu ainda a execução de passadeiras e
respetiva sinalização

Rede viária. Em curso está a obra de requalificação da Rua da Fraga, que contempla a sua pavimen-
tação e construção de passeios

Parque “Gerações Ativas”. No terreno está em andamento a
obra para a instalação de equipamentos para a prática de atividade
física no Bairro das Lameirinhas da Rosa

Rede viária. A 2ª fase de requalificação da Estrada da Póvoa de
Mundão é outro dos investimentos concluídos nos últimos sete
anos
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→ Instalações
desportivas
A requalifica-
ção do polides-
portivo da
Quinta do Ca-
tavejo permitiu
a instalação de
tabelas de bas-
quetebol, bali-
zas de futebol,
o reforço das
marcações dos
diversos cam-
pos, entre ou-
tras melhorias

→ Natureza
A Rota do Feto
inicia na
Quinta do Ca-
tavejo e pro-
longa-se por
cerca de cinco
quilómetros,
entre a paisa-
gem florestal 
e rural da Fre-
guesia 

→ Património
A Quinta dos
Cabrais é uma
histórica pro-
priedade parti-
cular, com ca-
sas antigas em
granito, ponto
de passagem
para quem
percorre a
Rota do Feto

↑ Cultura popular.
O Rancho Folclórico de Mundão é um dos respon-
sáveis por dinamizar e preservar o legado de tradi-
ções e costumes da Freguesia

↓ Património
A Igreja Matriz de Mundão é um dos belos exem-
plares do património religioso da Freguesia

↑ Investimento
A fixação da Central de Biomassa de Viseu, no Lugar de Chão
D’Alva, ao abrigo do VISEU INVESTE, é uma infraestrutura de
relevo no concelho. Um investimento de 52 milhões de euros
que permite, através da queima de resíduos florestais, produ-
zir energia elétrica, não só para alimentar a própria central,
como ainda para transferir energia para a rede elétrica do
concelho.

“Uma freguesia
fundamental no
desenvolvimento
de Viseu”
Mundão é hoje uma Freguesia char-
neira, crítica e fundamental no desen-
volvimento do eixo da ligação Viseu /
Sátão (Mundão, Cavernães, Santos
Evos, S. Pedro de France, Barreiros e
Cepões e Côta). A variante que ligará
ao Caçador (IP 5) no traçado novo in-
cluído no protocolo com a Infraestru-
turas de Portugal (IP), o projeto con-
cluído de ampliação do Parque Em-
presarial de Mundão e o facto de exis-
tir aqui uma bolsa de oito hectares,
propriedade do Município, irá cata-

pultar cada vez mais a Freguesia e o
eixo que serve. Está também aqui ins-
talada a Central de Biomassa, funda-
mental no aproveitamento dos resí-
duos florestais. Produz energia para
mais de 30.000 habitações e dá um
contributo decisivo para a nossa au-
tossustentabilidade na produção de
energia limpa para consumo domés-
tico. Igual importância tem a nova
Academia do Futebol, em parceria
com Associação de Futebol de Viseu:
dois campos relvados, um natural,
outro artificial, ao serviço da forma-
ção dos nossos jovens, dos árbitros e
dos treinadores. É mais um equipa-
mento desportivo que vai servir todo
o Distrito de Viseu.

Mundão está no presente e no futuro
de Viseu, com a captação de investi-
mento, as novas acessibilidades, a
prdução energética na Biomassa e o
tratamento dos resíduos e, agora,
também a nova Academia. 

Almeida Henriques


