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Caras e Caros Cidadãos

Perante vós, mais uma edição do nosso bole-
tim informativo.

Com ele pretendemos, de forma sucinta, dar 
a conhecer a actividade regular de toda a nossa co-
munidade, seja de forma colectiva ou individual.

Queremos que o nosso Boletim Informativo, 
seja um instrumento de interação entre todos, pelo 
que voltamos a incentivar todos os nossos Fregueses, 
à participação ativa, enviando-nos as vossas notícias, 
artigos de opinião, poemas, sempre na perspectiva 
de textos..., versando o quotidiano de nossa Fregue-
sia, evitando-se artigos de cariz político partidário.

Seja-nos permitida uma saudação muito es-
pecial a mais uma abertura do nosso ano escolar.

Na Freguesia, continuamos a crescer em nú-
mero de alunos, o que nos deixa muito satisfeitos.

Felizes, pela inauguração da reabilitação da 
escola Grão Vasco, coincidente com os seus 50 anos 
de vida.

A sua excelente Comunidade Educativa tem 
motivos para sorrir, pois tem sem dúvida, melhores 
condições para educar os nossos jovens.

Desejamos a todos aqueles que constroem 
o dia a dia das nossas escolas, um bom ano lectivo, 
deixando expressa toda a nossa disponibilidade, para 
colaborarmos sempre, em favor dos nossos alunos, 
professores, funcionários, pais e encarregados de 
educação.

O Presidente da Freguesia
Diamantino Santos
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VISEU (EN)CANTA

Foi a 10 de julho, que o Teatro Viriato abriu portas 
ao evento “Viseu (En)Canta”, promovido pela Fre-

guesia de Viseu. 
 O alinhamento contou com as atuações de 
Catarina Rocha, admirável voz viseense, e de Nuno 
Barroso, acompanhado pelos amigos Noa, Yola Dinis, 
Francisco Pina de Queirós, Nelson Laranjo e Nuno 
Norte. 
 A poesia, a voz e a luz de todos os que vieram 
reunir-se em torno da causa solidária da “APPR – As-
sociação para a Proteção de Pessoas em Risco” e da 

Delegação Regional da “Saúde em Português”, torna-
ram este evento numa noite mágica. 
 Mais do que o valor angariado e entregue a 
estas associações para aplicarem nos seus projetos 
de intervenção social, foi a validação do trabalho que 
ambas as instituições têm realizado na nossa cidade 
que ficou bem patente.

VISEU (EN)CANTA
EVENTO SOLIDÁRIO
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EDUCAÇÃO

A tempo do regresso às aulas foram inauguradas, 
a 13 de setembro, as obras de requalificação do 

edifício da Escola Básica Grão Vasco, sede de um dos 
agrupamentos escolares sediados na Freguesia de 
Viseu. 
 Simultaneamente, celebrou-se o cinquen-
tenário daquela Escola, momento ideal para a con-
cretização do projeto de melhoria das condições do 
estabelecimento, há muito esperado pela comuni-
dade educativa e que representou um investimento 
municipal no valor de 1,3 milhões de euros.
 No dia 20 de setembro, assinalando o início 
do ano escolar, o Executivo da Freguesia de Viseu vi-
sitou a Escola Básica de S. Miguel, acompanhando a 
entrega aos alunos dos kits escolares oferecidos pelo 
Município.

TEMPO DE REGRESSO ÀS  
AULAS PARA A COMUNI-
DADE ESCOLAR DE VISEU
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Decorreu no dia 14 de setembro o “Encontro Sé-
nior” promovido pelo executivo Municipal, em Fá-

tima. Dentre os milhares de seniores participantes, este 
ano, a Freguesia de Viseu fez-se representar por mais de 
duas centenas de fregueses com idade superior a 60 anos. 
 Um dia de convívio memorável e que já é aguardado, de 
ano para ano, com grande expectativa pelos participantes.

Inovação há muito sugerida pelos participantes, a 
edição de Agosto do “Mercado Indo Eu” espraiou-

se pelos arruamentos do Parque Aquilino Ribeiro. 

 A envolvência natural facilitou a organização 
e a permanência dos expositores que beneficiaram 
das sombras e da tranquilidade deste sítio tão espe-
cial para a Freguesia de Viseu.

ENCONTRO  
SÉNIOR

NOTICIAS

MERCADO INDO EU
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O Rancho Folclórico “As Cabacinhas de Santiago” 
participou, no passado mês de Agosto, na 35ª 

edição do Festival Internacional de Folclore dos Aço-
res - “Folk Azores”. A Freguesia de Viseu apoiou o 
grupo oriundo do bairro de Santiago, estando assim, 
representada num dos maiores festivais de Folclore 
do País, certificado internacionalmente.
 “As Cabacinhas de Santiago” nasceram na 
década de 90, fruto de um “esforço de vivificação 
dos usos e costumes da comunidade de Santiago, 
que se localiza a nordeste de Viseu, visando perpe-

FOLK AZORES
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE FOLCLORE DOS AÇORES

FOLK AZORES

tuar o que tende a extinguir-se, por força da moder-
nidade (…)”.
 Já em Junho, a Marcha de Santiago tinha in-
tegrado as Festas Sanjoaninas da Ilha Terceira, opor-
tunidade que surgiu pela estreita relação da Fregue-
sia de Viseu com a sua geminada Freguesia da Sé 
(Angra do Heroísmo). 
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SOLIDARIEDADE

Um dos mais importantes projetos organizados pela 
Freguesia, a “Semana Solidária”, decorreu de 27 

de maio a 2 de junho. 
 Ambiente, Saúde, Comunidade, Associativis-
mo, Cultura, Infância e Juventude, Desporto e Bem 
Estar deram o mote a cada um dos sete dias da se-
mana, o que resultou numa multiplicidade de eventos, 
seminários, passeios comunitários, caminhadas e ras-
treios gratuitos, dinamizados em parceria com diver-
sos agentes sociais da cidade.
 Este ano, o concerto da youtuber “Sea3PO” 
atraiu os fregueses mais jovens, fazendo do dia 1 de 
junho – Dia da Criança – um dos mais participados da 
Semana Solidária. 
 Registamos os melhores momentos para que 
pudesse recordá-los connosco! As fotografias estão 
disponíveis na nossa página do Facebook.

SEMANA SOLIDÁRIA DA FREGUESIASEMANA SOLIDÁRIA DA FREGUESIA
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À CONVERSA COM... NUNO BARROSO

Ao longo da sua carreira, como tem visto a evo-
lução da oferta cultural no interior do país?

 A oferta cultural penso que existe no inte-
rior e melhorou bastante nos últimos anos. Existem 
infraestruturas, houve investimento em auditórios e 
teatros, etc. A programação das mesmas, penso ser 
uma opção muito questionável, depende da região.  
Penso que deva existir um compromisso de desen-
volvimento e animação e tentar apostar na cultura 
de qualidade, de forma a ser um mecanismo de evo-
lução das mentalidades do interior do país, normal-
mente mais condicionados a espetáculos de qualida-
de superior. Poderia, talvez, ser uma aposta regular 

de desenvolvimento. O interior precisa de cultura de 
qualidade e também de animação! 

	 As	 Freguesias	 são,	 na	 sua	 perspetiva,	 im-
portantes agentes de promoção da cultura?
 As freguesias, sejam elas no interior ou li-
toral, são de extrema importância e representam a 
forma mais pessoal e ligada a uma cultura regional 
e muito local. É, para mim, muito importante trazer 
cultura e desenvolvimento ao nosso lindo Portugal 
e às suas localidades. As freguesias têm uma impor-
tância cirúrgica e incisiva nas regiões mais desfavore-
cidas de espetáculos de qualidade.

Foi	Voz	e	Presença	ativas	no	concerto	solidário	“Viseu	(En)canta”.	Nuno	Barroso		respira música	há	

décadas. Deu	corpo	aos	“Além	Mar”,	banda	que	co-fundou	nos	anos	90	e,	desde	então,	tem	par-

tilhado	faixas	e	palcos	com	artistas	que,	como	ele,	marcam	a	Música	portuguesa	contemporânea.	

Tem	percorrido	Portugal	de	lés-a-lés	e	reconhece	a	importância	“cirúrgica	e	incisiva”	das	Fregue-

sias	para	o	enriquecimento	cultural	das	suas	comunidades.
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 Cultura traz esclarecimento e desenvolve as 
mentalidades para um nível superior e as freguesias, 
como a de Viseu, são muito importantes para ele-
var a consciência coletiva das pessoas, para as unir 
e para trazer dinamismo e atividades de relevância 
e de enorme qualidade para todas localidades, vi-
las, etc. As freguesias devem, ainda, apostar mais e 
tentar trazer sempre a qualidade e o melhor aos fre-
gueses de forma a criar animação e bem estar social. 
Estamos num caminho de mudança todos os dias! A 
cultura é muito importante para o desenvolvimento 
regional e intelectual dos fregueses.

	 A	Música	pode	ser	um	bom	modo	de	reunir	
e	fortalecer	a	comunidade	em	torno	de	objetivos	so-
ciais	e	solidários?
 A música tem um papel emocional muito im-
portante e traz sorrisos e esperança a quem precisa! 
Também a solidariedade do nosso povo é, de facto, 
enorme! No entanto, nós músicos e artistas somos 
muito solidários e por vezes ninguém se lembra de 
nós quando precisamos... Normalmente, estamos 
dispostos a ajudar mas tem de se selecionar os even-
tos, pois existem pessoas que abusam da boa vonta-
de solidária dos artistas e somos “massacrados” com 
pedidos de ajuda, como devem calcular. Tento sem-
pre ajudar quem, de facto, merece mas, claro, tudo 
tem que ser equilibrado e escolhido a dedo. No caso 
do “Viseu (En)Canta”, foi de facto um enorme suces-
so solidário!

	 Pessoalmente,	o	que	levou	consigo	da	noite	
solidária	“Viseu	(En)canta”?
 Levei o coração cheio de amor, muito amor, 
foi uma noite magnífica de cultura e solidariedade! 
Levei o meu mais recente espetáculo a solo, Nuno 

Barroso com variados convidados, e ainda me pre-
sentearam com um quadro de homenagem pelos 20 
anos de canções e de música! 
 Muito agradeço à Freguesia de Viseu e às 
duas entidades locais de solidariedade social. O meu 
show “Amigos & duetos” foi um sucesso. Adorei, 
amei, amei, amei! Recordações lindas e o coração 
cheio de grandes memórias, foi uma noite inolvidá-
vel, direi mesmo inesquecível! 
 Obrigado a todos! 
 Ao senhor Presidente Diamantino Santos, a 
todo o Executivo da Freguesia, a todas as produtoras, 
ao Teatro Viriato e às referidas instituições de solida-
riedade social.
 Muito, muito obrigado, amigos.

À CONVERSA COM... NUNO BARROSO
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IRAN:	THE	LIGHT	OF	MY	EYES	-	Exposição	fotográfi-
ca	de	JOÃO	PEDRO	PINTO.

Foi inaugurada, no dia 3 de agosto, nos claustros da 
Pousada de Viseu, a exposição de João Pedro Pinto 

“Iran: The light of my eyes”. 
 Este acervo fotográfico reflete a expe-
riência pessoal do fotógrafo que atravessou o 
Irão ao longo de 17 dias, numa viagem que clas-
sificou como “completamente arrebatadora”. 
A exposição esteve patente até ao dia 6 de setembro 
e conseguiu transportar os visitantes para o Médio 
Oriente, cenário de “cores vibrantes, monumentos 
sumptuosos, decorações de intrincada geometria 

e frescos do quotidiano”. O objetivo de João Pedro 
Pinto foi desmitificar a forma errónea e pouco infor-
mada como percecionamos aquele país e dar uma 
oportunidade para melhor conhecer um povo caloro-
so e afável, na senda do que tem feito também a nível 
local, com os projetos “Histórias perdidas” e “Cidade 
com Rosto”, evidenciando personalidades viseenses 
que nos passam despercebidas no dia-a-dia.

“ANVERSO	–	Poética	dos	Contrários”	–	Exposição	de	
Pintura	de	Maria	Barros	Abreu.

No dia 7 de setembro, a pintora Maria Barros 
Abreu inaugurou a exposição de pintura “AN-

VERSO - Poética dos Contrários”, que ficará patente 
até ao dia 6 de outubro. Desta feita, comunidades 
e naturezas são apreendidas pela artista viseense e 
transformadas em cor, forma, geometria e conceito. 
Tons vibrantes refletem a vida dentro da cidade. 
 É a poética dos contrários, do que se vê e não 
vê numa mesma imagem, numa mesma realidade e, 
portanto, uma ode à liberdade de perceção e de ex-
pressão. 
 Não deixe de conhecer.

CULTURA

VISEU – TERRA D’ARTE – 
OFERTA CULTURAL DA  

FREGUESIA
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA: IRAN, THE 

LIGHT OF MY EYES

EXPOSIÇÃO DE PINTURA: ANVERSO 
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A “APPR – Associação para Proteção de Pes-
soas em Risco” nasceu em Viseu, em Abril 

de 2007. Desde a sua fundação, a associação tem 
dedicado tempo e recursos ao apoio a pessoas 
em risco, com especial enfoque em pessoas ví-
timas de violência doméstica e pessoas social e 
economicamente vulneráveis, dando resposta a 
pedidos encaminhados por diversas instituições 
viseenses.

 Com um leque de atividades permanen-
tes e diversificadas, a Associação assegura apoio 
e acompanhamento social, psicológico, jurídico e 
pedagógico-formativo, designadamente através 
da dinamização de ações de formação e informa-
ção para a comunidade no geral e para grupos 
com necessidades específicas, frequentemente 
identificados pela estreita articulação que man-
tém com entidades como a CPCJ – Comissão de 
Proteção a Crianças e Jovens e com o NAVVD – 
Núcleo de Apoio a Vitimas de Violência Domés-
tica. As parcerias que mantém na comunidade 
permitem construir um melhor diagnóstico das 

necessidades e a projeção de estratégias ade-
quadas de intervenção ao nível da prevenção ou 
agravação do risco de exclusão social.

O trabalho da APPR é, ainda, diferenciador por 
ser uma das poucas entidades com protocolo ce-
lebrado com a DGRSP – Direção Geral de Rein-
serção Social no âmbito do apoio à ressocializa-
ção de agressores.

 Desde julho de 2019, a associação tem 
desenvolvido o Projeto “Util-Idade” focado na 
recolha de memórias junto de idosos que habi-
tam em diversas estruturas residenciais da cida-
de de Viseu.    

 Controlar o risco de exclusão, transfor-
mando-o em “autonomia, espírito crítico e pro-
cura de respostas” são os desígnios da APPR, 
rumo à reconstrução de cada vez mais projetos 
de vida.

Contactos:
Centro Comercial Ecovil, 3º Andar, Sala 1- Viseu.
Tlf. 964496049| E-mail: apprviseu@gmail.com

ESPAÇO ASSOCIATIVISMO

“APPR – ASSOCIAÇÃO PARA 
A PROTEÇÃO DE PESSOAS 

EM RISCO
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A Freguesia de Viseu viu ser aprovada a sua can-
didatura ao galardão “Eco-Freguesias XXI”, após 

ter vindo a implementar, ao longo dos últimos anos, 
estratégias para incrementar a sustentabilidade local, 
a valorização dos processos de cidadania participati-
va e a melhoria da qualidade de vida oferecida aos 
seus habitantes.
 O “Eco-Freguesias XXI” é um projeto da 
ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), ini-
ciado em 2014 e está estruturado de acordo com 

AMBIENTE

os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável  da 
Organização das Nações Unidas (Agenda 2030), fo-
cando-se na promoção de ações e projetos à esca-
la local, tendencialmente de carácter participado, e 
que contribuem para a transformação global através 
da construção de comunidades mais sustentáveis. 
 A candidatura da Freguesia de Viseu mere-
ceu os maiores elogios da entidade promotora do 
concurso, tendo obtido uma classificação de referên-
cia. O Galardão “Bandeira Verde Eco-Freguesias XXI” 
foi recebido com orgulho pelo Executivo de Freguesia 
no dia 6 de junho, numa cerimónia que decorreu no 
Mosteiro de Tibães, em Braga.

SOMOS UMA 
ECO-FREGUESIA


