
O COMBOIO PASSA, HOJE, POR OUTRAS TERRAS E A ESTAÇÃO QUE O ACOMPANHAVA SERVE A SEDE DA JUNTA. A
LINHA FÉRREA DÁ LUGAR À ECOPISTA DO DÃO, A FREGUESIA TRANSFORMA-SE, MAS HÁ COISAS QUE NUNCA MU-
DAM”.

TERRAS DA ESTAÇÃO
DE FIGUEIRÓ JÁ NÃO SÃO
DE PASSAGEM, MAS SIM
DE PERMANÊNCIA

O antigo apeadeiro
de Figueiró 
é hoje memória da
passagem da Linha
ferroviária do 
Dão no concelho
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Senhora do Castro, à qual a Ca-
pela com o mesmo nome
presta homenagem, vela pelo
concelho – que observa aten-
tamente – e pela romaria que,
todos os anos, acontece na se-
gura-feira de Páscoa. Por essa
data, reúnem-se amigos e co-
nhecidos da terra e os mais no-
vos não hesitam em subir à
Serra, por caminhos florestais,
para a prometida convivência,
usufruindo de uma vista im-
perdível da cidade, da Serra da
Estrela e do Caramulo, no ho-
rizonte.

A uns metros mais abaixo, os
fontanários e tanques, bem
preservados, insistem em não
ser esquecidos e, neles, há
quem lave a roupa e a alma,
com dois – ou três – dedos de
conversa. Quem sabe não se
fala da apanha da azeitona e
dos lagares de azeite que vol-
tarão a estar cheios, dos pro-
dutos da Freguesia que se ven-
dem na praça ou, quiçá, da
Festa da Freguesia que, anual-
mente, regressa ao Parque Me-
rendeiro e resgata as tradições
com a ajuda das associações
de cantares, tunas e grupos de
bombos. Na memória, está,
também, o enterro do entrudo
e a noite de S. João.

O cenário é envolvido em
tons verdes, ornamentado por
igrejas e casas senhoriais e há,
até, presente a lembrança de
que os romanos passaram por
aqui. Neste “quadro”, a poucos
minutos do centro da cidade,
não faltam espaços de saúde e
bem-estar, que permitem fruir
da natureza, escolas, associa-
ções que promovem a tradição
e a cultura da Freguesia e,
ainda, acessos de deslocação
privilegiados para outras cida-
des. Para as famílias, estas são
só algumas das vantagens de
viver em São Cipriano e Vil de
Souto.

JUNTA DE
FREGUESIA
Morada:
Antiga Estação de Ca-
minho Ferro, Figueiró,
3510 - 733  S. Cipriano  
Contactos:
232 411 744
uf.saocipriano.vil-
souto@gmail.com
Horário:
Secretaria
Vil de Souto | 3ª feira:
19H00 – 20H30
São Cipriano | Terça e
Sexta: 20H30 – 22H00
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ESPECIAL SÃO CIPRIANO E VIL DE SOUTO



Com vista ao reforço da
qualidade de vida dos
habitantes da comuni-

dade, é de destacar as seguin-
tes empreitadas que já se en-
contram ao dispor: o arranjo
urbanístico e execução da ins-
talação elétrica no largo contí-
guo ao Apeadeiro de Figueiró
(cerca de 50 mil euros), a dis-
posição no local de dez equi-
pamentos desportivos adqui-
ridos para o Parque "Gerações
Ativas" (6 mil euros) e a cons-
trução do Parque Infantil em
Figueiró (31 mil euros); as
obras de beneficiação na Es-
cola de Portela e, ainda, o ar-
ranjo do soalho das salas do
Jardim de Infância de Figueiró
(6 mil euros). 

Se, por um lado, este con-
junto de obras finalizadas de-
monstram os investimentos le-
vados a cabo pela Freguesia
para criar espaços de bem-es-
tar para todos – desde os mais
pequenos até aos mais velhos
– não esquecendo, também, a
requalificação das infraestru-
turas no âmbito educacional,
é de realçar, igualmente, outros
projetos já prontos como o
muro de suporte no Largo da
Associação de Canelas, que
ameaçava ruir e, por essa ra-
zão, foi alvo de uma interven-
ção no valor de 8 mil euros. 

De salientar é, também, a
construção do novo cemitério
em São Cipriano. Um investi-
mento de cerca de 336 mil eu-
ros, que permitiu não só au-
mentar a capacidade de res-
posta para as necessidades fu-
turas da Freguesia, como tam-
bém intervir ao nível dos aces-
sos, garantindo a correta aces-
sibilidade de cidadãos e viatu-
ras. A par desta construção,
também o cemitério velho da
localidade beneficiou de várias
melhorias, quer no interior

como no exterior, num valor
que ascendeu a 83 mil euros.
As acessibilidades, os passeios
e a rede de drenagem de águas
pluviais foram aspetos melho-
rados e os muros existentes fo-
ram também reparados; já a
rede de iluminação pública do
recinto do adro e praceta de
acesso ao cemitério novo foi
alvo de aperfeiçoamento. No
que respeita aos arranjos ex-
teriores, foi construída ainda
uma rampa de acesso, insta-
lado um portão e os espaços
verdes foram igualmente me-
lhorados. 

Para além destas empreita-
das, a pavimentação da Rua do
Parque Infantil, em Poives, no
valor de 16 mil euros, é uma
das obras que tiveram término,
ainda no primeiro mandado
do Presidente da Junta Aurélio
Lourenço. A requalificação dos
pisos, através da sua cobertura,
constitui um dos grandes es-
forços da Freguesia, que reco-
nhece nesses investimentos
um impacto positivo para os
habitantes de São Cipriano e
Vil de Souto.  

Da lista das obras em ques-
tão constam, também, a repa-
vimentação da rua da Pata-
neira, em Carcavelos; a pavi-
mentação do Bairro da Água,
em Figueiró; a condução de
águas pluviais em Carriça e a
pavimentação na rua do Mi-
radouro; a pavimentação
desde a rua principal de Ou-
teiro de Pinheiro a Carvalhais;
a pavimentação de várias ruas
na localidade de Outeiro de
Baixo, assim como a execução
da rede de saneamento; e, por
fim, a repavimentação de vá-
rias vias na Freguesia, com
vista a melhorar as condições
de circulação automóvel. São
os casos da estrada da Galega,
em Chãos; da EM600 (troço
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CONSTRUÇÃO 
DE PARQUES 
DE LAZER 
E INFANTIL
SÃO EXEMPLOS 
DE OBRAS 
PÚBLICAS QUE
INCREMENTAM 
A QUALIDADE 
DE VIDA NA 
COMUNIDADE

EM SÃO CIPRIANO E VIL DE SOUTO estão já concluídos mui-
tos dos projetos propostos nos últimos sete anos, que incidi-
ram – sobretudo – na pavimentação de ruas e acessos, um
pouco por toda a Freguesia, assim como outras intervenções
importantes para benefício da comunidade. 

“Construção do
novo cemitério e
recuperação do
antigo são obras
emblemáticas”

O que podemos visitar na
freguesia?
A Igreja Matriz de São Ci-
priano, a casa senhorial Pes-
sanha, em Figueiró, a Igreja
Matriz de Vil de Souto, a Ca-
pela da Senhora do Crasto, o
Talegre, em São Cipriano, são
alguns dos pontos emblemá-
ticos na freguesia. 

Quais as obras mais mar-
cantes concretizadas nos
últimos anos? 
Todas as obras são importan-
tes, mas posso destacar a in-
tervenção das águas fluviais e
pavimentação na Rua do Mi-
radouro, em Carriça, o acesso
ao bairro da Pataneira, a pavi-
mentação do Bairro da Água,
a rua do parque infantil em
Poives, a construção do par-
que infantil em Figueiró, a re-
cuperação de fontanários an-
tigos, o saneamento e a água
em Outeiro de Baixo (a aldeia
ficou toda repavimentada), o
alargamento e a repavimenta-
ção de parte da rua de Nossa
Senhora da Conceição, em Fi-
gueiró (que está a decorrer), e
a nossa obra mais emblemá-
tica que é a construção do
novo cemitério e a recupera-
ção do antigo, obras inaugu-
radas no ano passado. Era
uma obra muito esperada.
Hoje é a obra mais emblemá-
tica que nós temos. 

O que ainda quer ver con-
cretizado na freguesia?
Tenho quatro projectos na
Câmara Municipal para as
obras serem feitas ainda este
ano, nomeadamente a pavi-
mentação da Rua da Floresta,
em Poives, o parque de lazer e
infantil em Outeiro de Pi-
nheiro, em Vil de Souto, a
substituição do piso do poli-
desportivo de Vil de Soito, in-
cluindo a iluminação para que
possam decorrer jogos à
noite, e o alargamento e a pa-
vimentação da Travessa do
Outeirinho, em Casal Mau. 

Aurélio Lourenço, presidente
da Junta de Freguesia

Bem-estar da comunidade. O Parque Infantil de Figueiró, assim como o Parque Gerações Ativas, enquadram-se num espaço de convívio e lazer privilegiado, junto à
Junta de Freguesia e lado-a-lado com a Ecopista (fotografia da inauguração, em 2017)
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entre Figueiró e Ferrocinto), ou
no caminho que liga a Estrada
Nacional a Chãos. No total, o
montante destas obras com-
põe um valor de 442 mil euros. 

Por fim, mas não menos sig-
nificativo, falamos de equipa-
mentos deficitários existentes
na Freguesia que, em virtude
da sua insuficiência para a boa
realização de limpezas, inclu-
sive para caminhos florestais -
como medida preventiva no
combate aos incêndios -, be-
neficiou São Cipriano e Vil de
Souto de um apoio financeiro
de 3 mil euros para aquisição
de um soprador e de uma ro-
çadora. 

Já no âmbito do programa
VISEU RURAL, foram dispo-
nibilizados, aproximadamente,
41 mil euros para a aquisição
de um trator agrícola e outros
equipamentos. 

Balanço feito quanto ao que

se conquistou, traçam-se no-
vos objetivos, mas renova-se a
vontade de trabalhar para as
pessoas da Freguesia. São pro-
jetos já aprovados a pavimen-
tação da rua da Floresta, em
Poives, e da Travessa do Ou-
teirinho, em Casal Mão (in-
cluindo o alargamento da
mesma); a remodelação do Po-
lidesportivo de Vil de Souto; a
construção de WC no Parque
Merendeiro, em Casal de Vil de
Souto; e a construção do par-
que de lazer e do parque in-
fantil em Outeiro de Pinheiro.
Já em projeto estão também
outras obras relativas à pavi-
mentação e execução das re-
des de água e saneamento. Fa-
lamos da rua Principal, em
Fonte Arcada, da rua dos Ta-
noeiros, em Figueiró, ou da rua
do Salgueiral Portela ao Bairro
das Corgas, em Ferrocinto.  

Números

1950
É o número de habitantes da
Freguesia (dados dos Censos
2011)

20,71
Quilómetros quadrados é a
área territorial da Freguesia

99
Contratos-programa, protoco-
los de delegação de competên-
cias, contratos para elaboração
de projetos e outros celebrados
entre Município e Freguesia.

1,79
Milhões de euros é o valor
global de investimento nesta
Freguesia desde 2013

Novas empreitadas. A construção do novo cemitério de São Cipriano é também uma obra concluída.
A par desta, é de salientar ainda que o cemitério velho da localidade foi alvo de requalificação, quer
interior como exterior. 

Espaços de convívio. Em 2019, era também inaugurada a obra de requalificação do Largo das Mag-
nólias. Mais um investimento na recuperação de um espaço de lazer para a comunidade. 

Acessos. A pavimentação da Rua Nossa Senhora da Conceição representa um dos mais recentes 
investimentos na melhoria da rede viária da Freguesia. Uma das vias que faz a ligação à estrada 
municipal. 

Educação  Garantir a qualidade de ensino às nossas
crianças passa também por conferir condições de
conforto às escolas. Na Escola da Portela, foram
realizadas pinturas e limpezas no exterior do edifí-
cio, nomeadamente ao nível do telhado. 

Acessos A Rua da Pataneira, em Carcavelos, é
outro dos exemplos de requalificações ao nível
do pavimento concretizados.  

Acessos. Em Outeiro de Baixo, foram várias as ruas alvo de requalificação, especialmente ao nível
do pavimento, quer em alcatrão, como em calçada. Foram ainda contempladas obras ao nível do sa-
neamento e da rede de águas pluviais. 
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→ Patrimonio
As Casas Se-
nhoriais, ainda
hoje existentes,
são importantes
legados da his-
tória da Fregue-
sia. É o caso da
Casa Senhorial
da Quinta da
Dona Mercês,
da família Pes-
sanha, em Fi-
gueiró. 

→Património
A Capela da
Nossa Sr.ª do
Crasto, local de
romaria, é tam-
bém um mira-
douro com vista
privilegiada
para as Serras
da Estrela e do
Caramulo. 

↓Património
As fontes e tan-
ques, dispersos
pelas diversas
localidades, são
exemplo da
preocupação
em preservar e
colocar ao ser-
viço da comuni-
dade vários
marcos da Fre-
guesia. . 

↓ Acessos A
repavimenta-
ção de várias
vias na Fregue-
sia, com vista a
melhorar as
condições de
circulação auto-
móvel, são tam-
bém investi-
mentos visíveis.
São os casos da
estrada da Ga-
lega, em Chãos;
na EM600
(troço entre Fi-
gueiró e Ferro-
cinto; ou no ca-
minho que liga
a Estrada Na-
cional a Chãos.

↑ PatrimónioAs Igrejas Matrizes de São Cipriano e Vil de
Souto são também elas dois importantes cartões-de-visita no
que ao património religioso da Freguesia diz respeito. 

↑ Tradição & Património. O Forno Comunitário, em Poives,
foi uma das obras concretizadas e inauguradas em 2017. 


