
"É importante que estejamos próximos das necessidades básicas da população". 

Um ano depois do processo de reorganização administrativa, o Presidente da Junta de Freguesia de Viseu considera que este 
"foi um passo positivo". Destacando a necessidade de se fazer política mantendo uma "relação de proximidade", 
Diamantino Santos sublinha a importância de gerir "de forma participada" e em contacto com os parceiros no terreno. 

O que levou à criação deste boletim informativo? 
A criação do Boletim Informativo visa, sobretudo, aproximar aquilo que a freguesia faz dos nossos concidadãos. Tendo 
como principal preocupação o saber comunicar com a população, é importante que o façamos utilizando ferramentas de 
proximidade, como pode ser este Boletim Informativo. Por essa razão, este boletim será distribuído eletronicamente e 
colocado em suporte de papel em diversos locais, para que seja criado um hábito – um bom hábito, no nosso entender – 
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Caros concidadãos, 

 

Passaram três anos desde que a maior 

modificação administrativa no Concelho e 

na Cidade, das últimas décadas, aconteceu. 

 

A Freguesia de Viseu, tal como agora a 

conhecemos, é fruto dessa mudança. 

 

Todos nós somos os mesmos. Trabalhamos 

diariamente para que pequenas e grandes 

mudanças aconteçam nas nossas vidas. 

 Na Saúde, na Educação, na Cultura, no 

Desporto e na melhoria das condições de 

vida desta vasta Comunidade, todos somos 

chamados a participar e todos temos lugar. 

 

Em mês de aniversário, comemoremos, 

juntos, as vitórias diárias na história da 

nossa Freguesia. 

 

 

Diamantino A. Santos 

Presidente da Junta de Freguesia 
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“A missão do historiador é servir a sua comunidade”. 

Nascido em Viseu, cresceu entre Ranhados e o bairro de Santa 

Eugénia e construiu a sua vida junto à verde muralha do Fontelo. 

Aos 38 anos, o historiador mantém uma ligação familiar e pessoal 

muito forte a Penedono, mas afirma não ser “negociável ficar 

sem Viseu”. São desta cidade as suas melhores recordações e as 

vivências que sempre o fizeram sentir-se “viseense em tudo”. A 

infância passada na rua Direita, os viriatos e os gelados da Gelgo, 

o cheiro das tílias, as cavalhadas de Vildemoinhos… uma ligação 

emocional à terra construída com coisas simples que se esforça 

por transmitir, agora, aos seus filhos. 

 

De que modo a História local pode enriquecer uma 

determinada comunidade? 

Quando dizemos “Sou de Viseu”, “Sou de Lisboa”, “Sou 

Português”, temos em nós um conceito do que é ser 

membro de uma sociedade. Essa noção é algo que só se vai 

buscar àquilo que está antes de nós, ou seja, à História da 

nossa comunidade, pois nós somos aquilo que fomos. E 

mais de metade do que fomos tem origem no local de onde 

vimos. Se não valorizarmos a História local, ficamos vazios, 

sem qualquer ligação a nada. A história local é como a peça 

de um puzzle gigantesco onde cada um de nós entra. Não é 

possível construir a História de Portugal sem colocar a peça 

da história de Penedono ou a peça da história de Viseu. Não 

podemos retalhar a História das pessoas e das terras. Tudo 

se interliga. Seria possível vivermos sem as nossas histórias? 

Certamente que Viseu e os viseenses não seriam os 

mesmos sem os seus vultos históricos, como o rei D. 

Duarte, o Vasco Fernandes, ou o bispo D. Miguel da Silva, 

sem esquecer o primeiro duque de Viseu, o Infante D. 

Henrique. Todos os domínios da História Local concorrem 

para a nossa construção enquanto cidadãos. Mas não só. Os 

historiadores há anos que vêm dizendo que o património 

cultural e a história local são fontes de riqueza, 

principalmente quando se desejam estratégias de turismo 

que não só continuem a trazer mais visitantes, mas 

sobretudo que prolonguem as estadias na cidade. 

 

ESPAÇO ENTREVISTA – JOÃO FERREIRA DA FONSECA  

E em termos de ensino, entende que a história local 

está a ser devidamente valorizada? 

A Escola faz parte da comunidade escolar que é, no 

sentido lato, a própria cidade. As comunidades 

escolares devem perceber que a História local é 

fundamental para que os alunos se sintam parte 

integrante e ativa na sociedade local. Para isso, tem que 

haver um trabalho da parte das escolas e dos 

professores de história, para cultivar esse sentimento 

de pertença ao local. Há que promover a visita aos 

locais mais significativos para a história da cidade, há 

que incentivar a pesquisa sobre assuntos ligados à 

história local e através deles chegar à história de 

Portugal e da Europa que é ensinada de acordo com o 

currículo definido. Há sobretudo que aproximar as 

diferentes gerações. Entre muitos, conheço um caso de 

sucesso, em Breendonk, na Bélgica, em que quem faz a 

visita guiada ao Forte, que foi um campo de 

concentração, são pessoas que viveram os anos 40 e 50 

e que sentiram fortemente o impacto da 2ª Guerra 

Mundial. Quem melhor saberá interligar os alunos e a 

história do que os seus verdadeiros intervenientes ou as 

suas testemunhas? A ligação entre a sociedade e o meio 

escolar tem de ser feita. Por exemplo, os jovens 

estudam a Pré-História e, muitas vezes, têm um dólmen 

perto de casa e não sabem.  
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sufoco que os viseenses de então terão passado. Não sei 

se esse episódio não deveria fazer-nos lembrar de alguma 

coisa. A destruição da guerra, a miséria, a fome e, em 

pouco mais de 30 anos os portugueses já estavam em 

Ceuta a iniciar a expansão marítima. Notável! Tenho dito 

que, nos dias em que vivemos, nós temos os barcos 

prontos! Mas acho que nos falta o sentimento de que 

temos de ir, temos de andar para a frente. Temos a ideia 

de que somos pequeninos porque estamos no interior. O 

valor está cá. Temos o direito e a obrigação de nos 

ufanarmos disso.  

O que há ainda por fazer para fortalecer esses 

sentimentos de orgulho e de pertença? 

Há muito por fazer. Não querendo ser injusto, acho que 

falta à cidade de Viseu definir uma política cultural mais 

coesa. Faz falta um documento conciliador que enquadre 

de forma inequívoca o que os viseenses pretendem para a 

cidade e para si, em termos culturais. Veja-se, por 

exemplo, o que ocorreu nos últimos dois anos com a Feira 

de São Mateus. Se perguntarmos aos viseenses, eles dirão 

que estão mais satisfeitos com a disposição e a 

organização do certame. Escutou-se a voz dos viseenses. 

Repare-se como regressaram à feira tantas coisas de 

outrora! É por este caminho que se reforçam os laços das 

pessoas à cidade, o tal sentimento de pertença. Penso que 

nessa política cultural cabem Música, Folclore, Arte 

Contemporânea, História, Arqueologia,… tudo o que diga 

respeito à Cultura. Há quantos anos se espera pelo Museu 

da História da Cidade de Viseu? Tantos esforços e 

sacrifícios e o projeto nunca avançou. Os viseenses 

merecem ter a cultura que desejam. Se pensarmos dessa 

forma, daqui a uma década, creio que teremos uma cidade 

muito mais segura da sua identidade. Todos temos muita 

responsabilidade neste assunto. Apesar do meu fascínio 

pelo Eça de Queirós, penso que antes de querermos ser 

modernos, temos que perceber quem somos e o que 

realmente queremos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO ENTREVISTA – Cont. 

Sem querer ser injusto, penso que a maior parte dos 

alunos da Alves Martins não sabe que a Igreja dos 

Terceiros era um grande mosteiro e que o Parque era a 

antiga área da cerca desse mosteiro. 

Existe alguma curiosidade ou facto histórico especial que 

possa fortalecer essa ligação ao espaço da Freguesia? 

Tantos! Para mim, por afinidade de estudo, há dois 

grandes momentos da cidade de Viseu: o primeiro, o 

tempo anterior ao aparecimento do Reino de Portugal. A 

grande maioria dos viseenses desconhece o papel que 

Viseu teve na fundação do Reino de Portugal. É muito 

difícil estudar a História Medieval, mas os historiadores 

também não têm escrito a História de forma acessível. A 

missão do historiador é servir a sua comunidade, tal 

como o médico ou o professor. Eu aprendi com um 

grande mestre, ainda nos bancos da Alves Martins, que 

um licenciado devia ter sempre a humildade de perceber 

que é um afortunado por ter tido a possibilidade de 

estudar pelo que deve retribuir à sociedade que o ajudou 

a formar.  

A propósito desses tempos anteriores à nacionalidade, 

existe uma curiosidade que me fascina, um mito delicioso 

associado à igreja de São Miguel do Fetal, que conta que o 

último rei visigodo, Rodrigo, depois de ter perdido a 

batalha de Guadalete contra os muçulmanos terá vindo 

até Viseu procurar refúgio. Tendo chegado os 

muçulmanos, escondeu-se numa gruta perto da Igreja de 

São Miguel para fazer penitência e acabar a sua vida. Aí, 

por efeitos mágicos, o rei transformava-se numa cobra 

gigantesca que saía durante a noite para percorrer as ruas 

da cidade e a defender dos inimigos. Fantástico, não!? Só 

tenho pena que nem todas as crianças a conheçam. 

Um outro momento, que penso ser importante, situa-se 

no período de crise de 1383-85, altura em que a cidade de 

Viseu foi incendiada e saqueada durante os conflitos com 

Castela. Cometeram-se as maiores atrocidades. É algo que 

me continua a impressionar, o nível de destruição e o 
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A Freguesia de Viseu irá celebrar no dia 21 de Outubro de 2016 o seu terceiro aniversário. 

A sua identidade histórica e cultural ultrapassa largamente os três anos de idade. Contudo, a lei da reorganização 

administrativa territorial autárquica (Lei nº 22/2012, de 30 de maio) impôs às Freguesias existentes a necessidade de se 

agregarem. 

No Município de Viseu, as três freguesias urbanas de S. José, Santa 

Maria e Coração de Jesus deram lugar à União das Freguesias de 

Viseu, hoje Freguesia de Viseu. O desafio para esta autarquia estava 

traçado à partida: gerir bem os recursos materiais e a equipa (agora 

mais concentrados) e manter a integridade cultural deste novo 

espaço comum, com história partilhada e identidades outrora 

segmentadas. Manter a proximidade Executivo – Cidadãos e dos 

Cidadãos entre si, numa área tão extensa, não parecia ser tarefa 

fácil. 

As Freguesias são organismos de proximidade, de contacto diário com os moradores, são organismos com rostos e 

soluções prontas e descomplicadas. Existirá, certamente, muito trabalho que deverá continuar a ser feito. Com o 

esforço de todos, estes três anos têm sido de desafios superados. 

Na programação do dia da Freguesia, estão previstas, no dia 21 de 

Outubro, sexta-feira, a inauguração de algumas das obras recentemente 

realizadas. Na tentativa de celebrar esta união de todos os espaços e de 

todas as pessoas, irão decorrer iniciativas quer no centro da Freguesia, 

quer em Gumirães, Santiago e Esculca. A estas cerimónias seguir-se-á a 

inauguração de uma placa toponímica em homenagem ao autarca prof. 

Manuel Abreu Lameira da antiga Freguesia de Santa Maria, como forma 

de reconhecimento do seu trabalho enquanto presidente de Junta. 

No final do dia, na Pousada de Viseu, decorrerá a apresentação do livro da autoria do historiador João Ferreira da 

Fonseca e do fotógrafo João Pedro Pinto, denominado “Histórias perdidas: vivências e memórias dos Viseenses”, fruto 

de um dedicado trabalho de recolha de histórias e memórias notáveis da cidade. Este momento será animado pela 

musicalidade da Infantuna Cidade de Viseu e de alunos do Conservatório Azeredo Perdigão.  

As comemorações do dia da Freguesia irão terminar no dia 

seguinte, 22 de outubro, com a abertura da exposição 

“Caminhos de Arte”, com a exibição de várias peças de arte 

produzidas por elementos da família Barros e que irá estar 

patente até ao dia 7 de novembro na Biblioteca Municipal de 

Viseu, na Rua das Mesuras. Esta exposição é expressão do 

esforço da Freguesia em congregar e dar a conhecer o talento 

de artistas viseenses, numa aposta didática aberta a toda a 

comunidade. 

 

DESTAQUE – DIA DA FREGUESIA 
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Inaugurada a primeira Grande Rota dos Percursos Pedestres 

Foi a 14 de Março que o Município viu inaugurada a primeira Grande 

Rota Pedestre do Mamaltar de Vale de Fachas. 

O Executivo da Freguesia de Viseu aderiu à iniciativa, mobilizando 

centenas de pessoas que se concentraram na Mata do Fontelo, de 

onde partiram, inaugurando simbolicamente o percurso, tendo 

percorrido cerca de 8 km até ao local de encontro, o Centro Hípico de 

Viseu. 

Localizada no lugar de Vale de Fachas, a Anta de Mamaltar – dólmen 

que dá nome ao percurso – terá sido edificada há mais de 4000 anos e 

foi classificado em 1910 como Monumento Nacional.  

É classificado pelo Inventário do Património Arquitectónico como um "imóvel de valor excepcional" cujas 

"característica s deverão ser 

integralmente preservadas”. 

PERCURSO PEDESTRE 

FOLCLORE CELEBRADO EM SANTIAGO 

Realizou-se no dia 9 de Julho, o 25º Festival de Folclore 

de Santiago.  

O Festival foi promovido pelo Rancho Folclórico "As 

Cabacinhas de Santiago" e contou com a presença de seis 

outros grupos representantes de Folclore de diferentes 

regiões do país.  

O evento contou com o apoio da Freguesia de Viseu que 

se orgulha destas manifestações culturais no seio da 

autarquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Arraial Beirão, evento que tem vindo a ser organizado 

anualmente pelo Município, decorreu no dia 8 de Julho. 

Nesta grande festa, especialmente dedicada aos cidadãos 

viseenses com idade igual ou superior a 60 anos de todas 

as freguesias do concelho, estiveram presentes cerca de 

250 seniores da Freguesia de Viseu 

 

ARRAIAL BEIRÃO 

A Musicando – Associação Recreativa, Cultural e 

Desportiva – comemorou no dia 17 de Setembro o seu 
19º aniversário. 
A celebração fez-se, claro, com Música, Teatro e Canto, 
acompanhados de uma viagem pela História da cidade. 
“Memórias desta cidade” avivadas pelo percorrer do 
Jardim das Mães, do Jardim de Santa Cristina e do 
Jardim do Solar do Dão, onde se instalou uma mostra 
de artesanato e se apresentou o espetáculo musical. 
A associação Musicando foi umas das apoiadas pela 
Freguesia de Viseu no seu Programa de Apoio ao 
Movimento Associativo. 
 

ATRÁS DOS TEMPOS VÊM TEMPOS 

Terminou a 30 de Setembro, o período de submissão 

de propostas ao III Orçamento Participativo da 

Freguesia. 

O objetivo desta forma participada de gestão de 

recursos é envolver ativamente a comunidade, dando 

espaço para que esta manifeste e estabeleça 

prioridades na aplicação das verbas autárquicas. De 

relevar o esforço do Executivo, reforçando a verba 

disponível, num total de 35.000€, e contemplando três 

projetos que serão escolhidos pelo sufrágio popular. 

Seguir-se-á a fase de avaliação técnica das propostas 

apresentadas, até 31 de Outubro. Entre 15 de 

Novembro e 15 de Dezembro, as propostas serão 

levadas a votação pública.  

A apresentação pública dos projetos vencedores está 

agendada para o dia 27 de Dezembro. 

 

III ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
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No sentido de tornar a Freguesia um espaço cada vez mais 

confortável, mais valorizado e mais reconhecido pelos seus 

moradores, a Junta de Freguesia tem vindo a realizar diversas 

obras de melhoramento e de requalificação. 

Ao longo dos últimos meses, envidaram-se esforços para 

recuperar a zona pedonal contígua à Rua Mestre António 

Nelas, instalar a canalização de águas pluviais na Praceta Dr. 

Afonso de Andrade e reabilitar a praceta interior à Rua Dr. 

Álvaro Monteiro (todas em Marzovelos). Foram ainda 

reabilitadas e construídas várias zonas pedonais em 

Jugueiros. Em Santiago foi reabilitada uma zona de lazer e em 

Gumirães foi intervencionada a Rua Maria José Figueiredo e 

Silva. Todas estas infraestruturas foram consideradas 

necessárias à plena fruição do espaço da Freguesia, numa 

proveitosa articulação de meios com o Executivo Municipal. 

O Executivo da Freguesia tem pugnado por fazer face às 

diversas solicitações dos seus Fregueses, com o intuito de 

integrar as suas visões individuais sobre o destino a dar ao 

que é comum, melhorando acessibilidades, recuperando 

espaços de lazer e reabilitando património histórico, como a 

Lagareta de Gumirães e a Fonte Chafurda na Esculca. 

 

OBRAS NA FREGUESIA 
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ESPAÇO ASSOCIATIVISMO – LEXVIS 

Com os jurisconsultos romanos aprendemos a máxima 

latina “Dura lex, Sed lex”: a lei é dura mas é a lei. Com a 

Lexvis reaprendemos que a Justiça é uma construção 

humana e que os homens e mulheres que diariamente a 

operacionalizam são a “a lei” mas não são duros e 

indiferentes à realidade que os circunda. 

A Lexvis – Associação Cultural e Desportiva do Círculo 

Judicial de Viseu – foi constituída em Março de 2006, 

formalizando juridicamente o vínculo que já unia um 

grupo de trabalhadores forenses. Esse vínculo era e, 

assim se mantém, um sentimento de forte amizade, nas 

palavras dos próprios fundadores. 

Na sua génese estão cerca de duas dezenas de pessoas e 

um grupo de cantares que já animava alguns convívios 

sindicais, diversas comemorações e algumas instituições 

sociais do distrito de Viseu. Músicos, instrumentistas, 

vocalistas e uma grande vontade de partilhar, levaram à 

formação da Band’Habilus. O nome da banda foi 

inspirado no Habilus, uma aplicação informática que 

revolucionou o trabalho dos profissionais forenses e foi 

concebida exclusivamente por Oficiais de Justiça. 

Atualmente, a Band’Habilus conta com a direção artística 

do professor Ricardo Augusto. 

A vertente desportiva esteve sempre presente. Alguns 

dos associados praticam atletismo e participam, 

regularmente, em competições nacionais e 

internacionais. Outro importante objetivo da associação é 

a organização de grupos que percorrem os Caminhos de 

Santiago, a partir de Viseu. O último grupo contou com 

mais de 40 inscritos e experienciou momentos de 

verdadeira superação individual e de entreajuda sincera. 

A associação prevê a abertura de inscrições para um novo 

grupo, a breve trecho. 

Em termos culturais, a Lexvis tem, ainda, organizado 

exposições de âmbito nacional, nos espaços livres do 

Palácio da Justiça de Viseu, integrando peças de 

artesanato, pintura e escultura da autoria de pessoas 

ligadas à Justiça. Esta exposição contou com o apoio da 

Direção Geral da Administração da Justiça e revelou 

inúmeros talentos ocultos no meio judiciário. 

Desde Janeiro de 2016 que a Lexvis tem vindo a 

intensificar a sua intervenção social, através do projeto 

“Manta de Afetos”. A vontade de diversificar atividades e 

de fazer mais pela comunidade em que a associação está 

inserida esteve na origem deste projeto que visa, em 

traços gerais, apoiar cidadãos idosos em situação de 

isolamento social. Voluntários da Lexvis deslocam-se, 

frequentemente, aos domicílios dos idosos sinalizados com 

o apoio da Freguesia de Viseu, prestando apoio social e 

emocional e realizando pequenas reparações nas 

habitações.  

Este projeto tem tido um impacto muito positivo, motivo 

pelo qual prossegue a captação de voluntários, quer no 

seio das instituições judiciárias, quer na comunidade 

escolar (até ao momento, já foram envolvidas a Escola 

Secundária Alves Martins e a Escola Secundária de Viriato). 

Os interessados em sinalizar idosos isolados, em usufruir 

das visitas destes voluntários ou em tornar-se, também, 

voluntários do “Manta de Afetos” podem contactar a 

associação ou a Junta de Freguesia de Viseu. 

Volenti nihil difficile. A quem quer, nada é difícil. 
 

Contactos: 

lexvis.viseu@gmail.com 
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O ano letivo começou com normalidade nas Escolas da 

Freguesia, augurando uma nova e próspera fase para milhares 

de alunos, professores e não docentes. 

Este ano, a visita aos estabelecimentos de ensino foi feita em 

conjunto pelo Presidente da Junta de Freguesia, Diamantino 

Santos, e pelo Presidente da Câmara Municipal, António Almeida 

Henriques. 

O Executivo da Freguesia esteve, assim, representado no 

primeiro dia de aulas da Escola da Ribeira e do AE Grão Vasco, 

tendo sido possível constatar o mérito das intervenções e 

remodelações que têm vindo a ser realizadas, nesses espaços, 

pelo Município e pela Freguesia de Viseu. 

O arranque do ano letivo foi também marcado pela 

campanha realizada com o apoio da empresa 

Megaskills para recolha de manuais escolares, os 

quais serão, posteriormente, entregues a crianças e 

jovens ou a escolas que deles necessitem. 

Bem haja a todos que contribuíram para esta 

campanha de solidariedade. 

 
 
 
 
 
 

VISITA À FREGUESIA DE SÉ – AÇORES 

REGRESSO ÀS AULAS 

No âmbito do acordo de geminação estabelecido em 2014 

entre a Freguesia de Viseu e a Freguesia de Sé (Angra do 

Heroísmo), realizou-se um encontro das duas freguesias na ilha 

Terceira. Aceitando o convite endereçado pela Freguesia 

Açoriana, uma comitiva da Freguesia de Viseu deslocou-se à 

Ilha Terceira no final do mês de Junho para participar nas 

Festas S. Joaninas.  

Com os representantes institucionais da Freguesia, viajaram a 

Infantuna Cidade de Viseu e a Associação de Veteranos de 

Viseu que integraram importantes momentos deste encontro. 

Visando o desenvolvimento de parcerias comerciais, a 

Chocolataria Delícia integrou, também, a comitiva viseense. 

Para o Executivo da Freguesia, os acordos não se assinam só, põem-se também em prática. Em 2017, e no decurso da 

Feira de São Mateus, esperamos receber a Delegação Açoriana que, superiormente, nos recebeu em Terras Terceirenses. 
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O Programa “abem”, criado em Maio deste ano pela associação 

Dignitude, está a ser implementado na Freguesia de Viseu desde o 

mês de Agosto, a bem daqueles cuja situação económica 

impossibilita o seguimento de um plano terapêutico adequado. 

Este programa consiste na criação de uma Rede Solidária do 

Medicamento de carácter nacional, permitindo a agregados familiares com carências económicas comprovadas adquirir 

todos os medicamentos de que necessitam, desde que comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. 

A Freguesia de Viseu foi uma das entidades que, ao nível nacional, se associou à execução deste programa de forte 

impacto social, ao lado da Associação Nacional de Farmácias, da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, da 

Plataforma Saúde em Diálogo e da Cáritas Portuguesa. 

A Freguesia procedeu ao levantamento prévio dos agregados elegíveis para usufruir do apoio e fará o 

acompanhamento do programa ao nível das comparticipações por agregado e da avaliação regular 

das necessidades dessas famílias. 

 

A ZunZum – Associação Cultural venceu o prémio “Melhor Peça” na 

categoria “Associações | Instituições” do 17º Festival de Teatro de Viseu. 
O trabalho vencedor foi criado no âmbito da 5.ª edição do Projeto 
ComUnidade.  
A peça “Lembra-te de Não Esquecer!” resulta da junção de ideias e 
improvisos de um conjunto de pessoas, desde a infância à terceira idade, 
que se reuniu em diversas sessões interativas e de estimulação cognitiva. 
Estas sessões culminaram com a construção coletiva do guião da peça. 
O trabalho com a comunidade é uma das principais áreas de intervenção 
cultural da Zunzum, o que motivou o suporte dado pela Freguesia de Viseu 
a este projeto no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA “ABEM” CHEGA À FREGUESIA 

FREGUESIA EM MOVIMENTO 

A caminhar ou a correr, a Freguesia de Viseu está em Movimento. 

No dia 2 de Julho, a Freguesia aderiu à iniciativa da Lexvis – 

Associação Cultural e Desportiva da Comarca de Viseu e participou 

na caminhada pelo percurso pedestre da Rota do Mamaltar do Vale 

de Fachas, a qual se inicia dentro do território da Freguesia. 

Foram mobilizadas cerca de duas centenas de pessoas, cujas 

inscrições contribuíram para angariar mais de setecentos euros. O 

valor reverteu integralmente para a Raríssimas – Associação 

Nacional de Deficiências Mentais e Raras. 

A esta iniciativa seguiu-se o Viseu Trail Running, a 11 de Setembro, e 

a III Meia Maratona do Dão, a 25 de Setembro, eventos desportivos 

em que a Freguesia se fez também representar por um considerável 

número de atletas dos 8 aos 80 anos. 

 “LEMBRA-TE DE NÃO ESQUECER!” 
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Três meses de Verão, cinco edições do já 

consagrado Mercado Indo Eu. 

Para além das edições normais em Junho, Agosto e 

Setembro, o Mercado instalou-se na Freguesia por 

duas vezes no mês de Julho, integrado nos “Jardins 

Efémeros 2016”. 

Pelo menos uma vez por mês, as bancas coloridas 

agitam a diurna pacatez do centro histórico. 

 O Verão terminou mas o Mercado mantém a sua 

regularidade nos dias 1 de Outubro, 5 de Novembro e 

10 de Dezembro (Edição Especial de Natal). 

 
 

MERCADO INDO EU 

No dia 18 de Setembro a Freguesia de Viseu associou-se 

à causa da Associação Alzheimer Portugal e das Obras 

Sociais do Pessoal da CM e SM de Viseu em mais um 

Passeio da Memória.  

A iniciativa, que conta já seis edições a nível nacional, tem 

como objetivos informar e consciencializar para a 

importância de reduzir o risco de desenvolver demência, 

para os sinais de alerta da Doença de Alzheimer e, 

sobretudo, para a importância do diagnóstico atempado. 

Um grupo de mais de 30 pessoas com ligação à Freguesia 

de Viseu participou nesta caminhada, contribuindo 

financeira e afetivamente para o desenvolvimento do 

trabalho de familiares e amigos do doente de Alzheimer. 

 

PASSEIO DA MEMÓRIA 

 

Jovens curiosos e motivados não poderiam deixar de contar com o apoio da Freguesia de Viseu.  

O ART LAB 2016, iniciativa desenvolvida pela Science 

Xplore, trouxe à Escola Alves Martins reputados cientistas 

nacionais e internacionais para discutir o futuro da 

humanidade em temas como envelhecimento ou a falta 

de comida e de água potável. Rene Oettkerli, Udo 

Schnitzbauer, Tiago Boaventura, Steven Brown, Carlos 

Fiolhais e Carlos Duarte foram alguns dos cientistas que 

fizeram os jovens viseenses viajar "Back to the Future". 

A Freguesia de Viseu, enquanto parceira institucional do 

evento, fez-se representar na Sessão de Encerramento 

realizada no dia 10 de Setembro. 

 

ART LAB 2016 
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A Assembleia de Freguesia de Viseu reuniu, em sessão ordinária, no dia 30 de setembro no Auditório da Travessa de 

S. Lázaro. 

Não havendo público inscrito para intervir, abriu-se espaço, ainda antes da ordem do dia, para reflexões e debate sobre 

a síntese da atividade realizada pelo Executivo da Freguesia, no último trimestre. 

O representante eleito pela CDU apresentou uma moção a votação no sentido de ser convocada uma sessão 

extraordinária da Assembleia de Freguesia, para se compreender o mérito da fusão das três freguesias da área urbana 

de Viseu, aquando da reorganização administrativa. Esta moção veio a ser votada desfavoravelmente pela maioria 

presente dos membros da Assembleia. 

Já no período da ordem do dia, os membros da Assembleia procederam à análise da situação financeira da Junta de 

Freguesia, com lugar a pedidos de esclarecimento pelo representante eleito pelo CDS. Seguiu-se o debate sobre os 

termos dos protocolos com a Innov Consulting e com a Cruz Vermelha Portuguesa.  

O representante eleito pelo BE propôs ao Executivo o reforço da verba 

afeta ao próximo Orçamento Participativo da Freguesia de Viseu. 

As dúvidas apresentadas pelos representantes eleitos pelo PS acerca da 

Feira de São Mateus, tornaram o evento um foco importante do debate 

nesta sessão ordinária. Apesar da diversidade de posições acerca do 

certame, a assembleia aprovou um voto de louvor ao evento, proposto 

pelo grupo do PSD. 

Sob proposta do Executivo, foi aprovado por unanimidade um voto de 

pesar pelo falecimento do respeitado médico Dr. Pedro Henriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

PARCEIROS 

PARADOXO QUÂNTICO 

EXPOSIÇÃO 

ORFEÃO DE VISEU 

1 a 15 OUT. 

 

 

 

BRAIMA GALISSA 

CONCERTO 

MUSEU GRÃO VASCO 

14 OUT. 

 

DIA DA FREGUESIA 

 

21 OUT. 

 

     MERCADO INDO EU 

          5 NOV e 10 DEZ. 

O PRANTO DE             

MARIA  PARDA 

ORFEÃO DE VISEU 

9 DEZ. 

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  


