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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Sem o vosso empenho, motivação e colaboração, o nosso trabalho não será produtivo.
Queremos uma comunidade envolvida e comprometida com a governação da Freguesia.
A vossa participação cívica e construtiva, são
premissas fundamentais, para o trabalho que
queremos levar a cabo.
Apelamos à vossa participação coletiva e individual, através dos meios que disponibilizamos (espaços físicos, redes sociais, telefones,
email(s)) e também este boletim informativo!

Caras e Caros Concidadãos
Sendo este o nosso Boletim Informativo, relativo à atividade do último trimestre de 2019, a
verdade é que pretendemos que esta mensagem
seja mais um desejo daquilo que queremos para
2020.
Numa relação de autenticidade e proximidade,
o executivo da Freguesia, deixa aqui o seu total
compromisso e disponibilidade, para continuar
um trabalho de valorização e conservação do
território da nossa Freguesia, permitindo a todos os que nela vivem, trabalham ou visitam, as
melhores condições para o usufruto quotidiano.
Queremos, em articulação e complementaridade com a Administração Municipal, criar
condições para sermos cada vez mais uma Comunidade Feliz, vivendo numa Freguesia e Cidade
cada vez mais preocupadas com a qualidade de
vida ambiental e com a sustentabilidade.
É o nosso compromisso, esperando de vós, a
ajuda indispensável.
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A todos, sinceros votos de um Bom Ano de
2020.
O Presidente da Freguesia de Viseu
Diamantino Santos
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GALA DA FREGUESIA

GALA DA
FREGUESIA

A

EVENTO SOLIDÁRIO

Freguesia de Viseu organizou, uma vez mais,
a sua Gala anual, no Pavilhão Multiusos de Viseu. Na noite de 9 de novembro, cerca de 800
pessoas estiveram presentes no evento que, mais do
que um jantar dançante com a temática “Anos 80”,
assumiu o propósito de reunir contributos para o
Centro Social e Paroquial de Coração de Jesus, a Cáritas Paroquial de Santa Maria e o Centro Social da
Paróquia de S. José.

ram a James Borges e à banda de tributo aos Queen,
“One Vision”.
O evento teve como parceiros a Associação
dos Bombeiros Voluntários de Viseu e os Bombeiros
Sapadores de Viseu, e contou com o patrocínio oficial
do banco Santander.

Foi uma noite de glamour, partilha e solidariedade que permitiu recolher 6.000€, atribuídos em
partes iguais àquelas instituições sediadas na Freguesia de Viseu.
A animação da noite esteve a cargo do coletivo “Marias Malucas” e os momentos musicais coubeBOLETIM INFORMATIVO DA FREGUESIA DE VISEU | 3

CULTURA

M

HOMENAGEM A ISABEL SILVESTRE

emorável é a palavra que melhor descreve o
serão de 16 de novembro, na Igreja dos Terceiros, em que a Freguesia de Viseu prestou uma
justa homenagem a Isabel Silvestre, figura ímpar da tradição musical rural e religiosa da nossa região.
Pela primeira vez em Viseu, o evento contou também com a atuação do coro de música de câmara “Canticus Camerae” da Figueira da Foz, dirigido pela maestrina
Alexandra Curado, e a participação de Abel Moura, músico, compositor e professor do Conservatório Regional de
Música de Viseu.
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ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA

A

6º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA

Freguesia de Viseu assinalou o seu 6º aniversário, a 24 de outubro, com a apresentação
da nova obra de João Ferreira da Fonseca:
“Memórias e Documentos Históricos do Convento de
S. António de Viseu – Documentos para a História da
Cidade de Viseu”. Ignorado durante mais de um século, o manuscrito agora dado à estampa reporta-se ao
antigo convento de Santo António de Viseu, do qual
subsiste a Igreja dos Terceiros, uma das maiores jóias
do património histórico e religioso da nossa Freguesia.

A edição deste manuscrito insere-se num plano de publicação de um conjunto dos documentos
essenciais para a história da cidade, procurando desta
forma promover a investigação, divulgar a história local e contribuir para o fortalecimento da identidade
da nossa comunidade.
A Igreja dos Terceiros foi o local escolhido
para assinalar o momento, o qual contou com a intervenção musical de Isabel Silvestre e de Abel Moura.

A

LANCHE NATALÍCIO

Freguesia de Viseu partilhou um lanche natalício, com as famílias que, ao longo do ano,
beneficiam das medidas de apoio social implementadas pelo Executivo da Freguesia.

A iniciativa decorreu a 18 de dezembro,
num ambiente de grande proximidade, nas instalações do “Quartel da Paz”, e integrou a programação
do “Natal Solidário” da Freguesia. Durante o evento,
foram ainda entregues os tradicionais Cabazes de
Natal.
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NOTICIAS

COMEMORAÇÃO DO NASCIMENTO DO REI D. DUARTE

A

Freguesia de Viseu assinalou no passado mês
de outubro o nascimento do Rei D. Duarte. A
efeméride foi celebrada com um concerto de
música medieval a cargo do grupo “Jogralesca”, na Sé
Catedral de Viseu.
Nascido em Viseu, a 31 de outubro de 1391,
D. Duarte, apelidado de “O Eloquente” e “Rei-Filósofo” pelo seu interesse pela cultura e pelas diversas obras que escreveu, foi o Rei de Portugal e do
Algarve de 1433 até à sua morte. Era o terceiro filho
do Rei D. João I e da Rainha D. Filipa de Lencastre.

A

ILUMINAÇÃO DE NATAL

instalação das decorações natalícias é aguardada,
todos os anos, com expectativa por moradores e
visitantes da Freguesia de Viseu.

Neste Natal, fruto de um acordo celebrado com
o Município de Viseu, a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal financiou grande
parte das iluminações e decorações de Natal no espaço da
Freguesia, designadamente as instalações do Pórtico de
entrada do Mercado 2 de Maio, da Rua da Paz, Avenida
25 de Abril, Rotunda Paulo VI (foto), Rua Formosa, Rua
Alexandre Lobo, Rua da Vitória, Avenida Alberto Sampaio,
Rotunda da Avenida da Europa, Praça da República (fotos), Rotunda da Estação Agrária, Largo de Santa Cristina,
Rua do Comércio, Jardim das Mães, Rua Direita, Avenida
Capitão Silva Pereira (foto), Rua da Paz, Avenida Dr. António José de Almeida e o espaço exterior do Terminal Rodoviário.
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NOTICIAS

D

ATIVIDADE SÉNIOR

ecorreu no passado dia 7 de dezembro,
no Pavilhão Multiusos de Viseu (Viseu
Arena) a sessão de encerramento do
programa municipal “Atividade Sénior”, reunindo clientes e parceiros das várias Freguesias.
Ao longo de todo ano, cerca de 3.000
seniores, muitos deles residentes na Freguesia
de Viseu, beneficiam das dinâmicas promovidas pelo Município, melhorando assim a sua
qualidade de vida e envelhecendo ativamente.

MAGUSTO DA FREGUESIA

O

s participantes das “Oficinas Seniores”
da Freguesia de Viseu, festejaram o dia
de São Martinho, no pátio de S. Lázaro.

O projeto “Oficinas Séniores” é desenvolvido pela equipa de estagiárias do curso de
Educação Social da Escola Superior de Educação
de Viseu e, para além das atividades semanais
permanentes de estimulação cognitiva e fomento de um envelhecimento ativo, têm vindo
a dinamizar espaços de convívio e de partilha
como o Magusto, onde não faltou a música ao
vivo, as tradicionais castanhas e outras iguarias
típicas da época.
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À CONVERSA COM... SIMÃO MONTEIRO

N

asceu numa aldeia do concelho de Lamego e
reside há três anos na cidade de Viseu, onde
explora o estabelecimento “Santa Sede” junto
ao Parque da Cidade. Para Simão Monteiro, as artes
decorativas sempre foram um hobby, mas, na última
década, o seu trabalho como artesão tornou-se mais
sério, em resposta ao crescendo de admiradores das
suas peças e às solicitações para as expor e vender.
Atualmente, as suas obras estão expostas
em trinta municípios portugueses. “A profissionalização tem vantagens. Tenho carta de artesão há 10
anos, o que me permite beneficiar da divulgação
pelo CEARTE (Centro de Formação Profissional para
o Artesanato e Património), integrar a sua base de
artesãos e participar em feiras de artesanato”, estando assim mais próximo dos inúmeros colecionado-
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res de presépios e de figuras de Santo António, que
buscam artigos inovadores, criativos e diferenciados.
“Não há nenhum artesão que faça o que eu faço, integralmente com estes materiais: folhas de magnólia, casca de eucalipto, pétalas de flores e caniço…
Tudo o que seja natural e durável”, afirma. “A Natureza é um bom fornecedor de materiais. Eucalipto
há sempre!” Já as pétalas de magnólia, consegue
conservá-las e armazená-las com recurso a um método que o próprio descobriu e desenvolveu. Simão
Monteiro é autodidata e prefere descobrir sozinho
as melhores técnicas para o seu trabalho, em vez de
procurar na internet. “Não me apoiei em ninguém
para buscar técnicas de trabalho. Tive de descobrir
a reação dos materiais às colas e vernizes e, hoje em
dia, já olho para os diferentes materiais e consigo
reconhecer as suas características e o seu funciona-

À CONVERSA COM... SIMÃO MONTEIRO
principalmente, pessoas que têm pouco contacto
com a floresta. Não sabem o que é. E mesmo pessoas
que estão fartas de ver eucaliptais, olham e pensam
que é lixo da floresta. Portanto também acabamos
por fazer passar uma mensagem”.
Outra das peculiaridades associada a estas figuras, é o facto de não terem rosto nem mãos, intencionalmente. “Todos nós temos algum rosto ou mãos
que nos são queridos e estão no nosso coração”, motivo pelo qual o artista prefere deixar à imaginação
de cada um a possibilidade de colocá-los nas imagens
que constrói.

mento. Uma das características das minhas peças é
terem uma impressão de movimento, procuro que
não sejam figuras estáticas e isso requer alguns truques”.

As peças de Simão Monteiro podem ser
apreciadas e adquiridas em Viseu, temporariamente no Hotel Grão Vasco e, permanentemente, na
Casa da Ribeira, mas também no Museu do Pão,
em Seia, sendo este o seu maior ponto de venda.
Quanto ao presépio criado para a Freguesia de Viseu,
o artista acredita que será restaurado e preservado,
“pois teve uma ótima aceitação e há pessoas que
identificam logo o trabalho comigo. É reconfortante”.

Este ano, a obra de Simão Monteiro está ao
alcance de todos, no Jardim Tomás Ribeiro, junto à
Câmara Municipal de Viseu. É ele o autor do presépio representante da Freguesia de Viseu no concurso Rota dos Presépios 2019 [foto de capa].
“Deu-me um prazer tremendo fazer este trabalho para a Freguesia. Foi um grande desafio, atendendo às dimensões do presépio e ao facto de estar
exposto às intempéries”.
Construídas em casca de eucalipto, as figuras do presépio a concurso despertam a curiosidade
de quem passa e sente a necessidade de tocar. “São,
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ESPAÇO ASSOCIATIVISMO

DÍNAMO CLUBE DA ESTAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL

O

“Dínamo Clube Estação” é uma associação
desportiva, recreativa e cultural, cuja história é indissociável da evolução da comunidade viseense.
A associação foi fundada em dezembro de
1970, por um grupo de jovens, e integrou na sua designação a alusão à zona da estação dos caminhos de
ferro, à época ainda existente na nossa cidade.

de futebol reconhecidos internacionalmente, como
José Martins Leal (ex-jogador do Sporting Clube de
Portugal e Internacional A pela Seleção Nacional),
Mário Vasconcelos “Marito” (ex-Futebol Clube do
Porto, Internacional pela Seleção de Esperanças), Rodrigo Moura (ex-Sport Lisboa e Benfica) e os irmãos
João e Rui Vaz no Académico.

Atualmente, o Clube dispõe de Escola de
Futebol, Judo, Ténis de Mesa e Atletismo, reunindo
mais de 350 atletas de várias idades.

A constante afluência de jovens leva o Clube
a procurar novas formas de dar resposta à falta de espaço para receber mais crianças. Recentemente, encetou uma parceria com a associação Leões da Beira,
sediada na freguesia de Rio de Loba, para requalificação de um campo sintético, por forma a desenvolver
e consolidar a Escola de Futebol para Juvenis e Juniores.

Foi no Dínamo que se formaram jogadores

O Dínamo tem, também, a maior secção de

Desde a fundação que o Clube mantém o
foco na juventude, com uma forte aposta na vertente formativa em várias modalidades.
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
campismo e montanhismo do distrito de Viseu e
promove e dinamiza campos de férias, com acampamentos e atividades destinadas aos mais novos, no
Bioparque de Carvalhais.
Num universo de 1672 associados, a percentagem de jovens ascende a 70%, o que demonstra a
capacidade de renovação do clube. Mais do que uma
associação, são uma família que procura integrar todas as crianças em condições de igualdade.
A confiança, segundo afirmam, é a principal
receita para a longevidade da associação e continua
a ser a base da estrutura do Dínamo.
Uma coordenação forte, a cargo de Gustavo,
Trindade e Rogério, aliada a uma equipa de 30 treinadores e ao apoio dos pais dos atletas, bem como
de entidades públicas e privadas que incentivam a
instituição, têm permitido desenvolver o excelente
trabalho que caracteriza o Dínamo Clube Estação.
Recentemente, a sede social do Clube sofreu
fortes deteriorações, consequência das tempestades
Elsa e Fabien. O imóvel ficou praticamente devoluto,
pelo que procuram apoio para restabelecer as condições de trabalho dos dois funcionários afetos ao suporte administrativo da associação.
Contactos:
Avenida Dr. António José
de Almeida,
402, 2º Dto - Viseu
Tlf. 232 411 505
E-mail: geral@dinamoclubeestacao.com
Facebook: @dinamoce

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

D

ecorreu no passado dia 16 de dezembro a última
reunião ordinária da Assembleia de Freguesia de
Viseu, reportando-se ao quarto e último trimestre de 2019.
A Mesa da Assembleia enalteceu o Executivo de
Freguesia por ter vindo a fazer chegar ao Município as
preocupações que são manifestadas em sede de Assembleia de Freguesia, indistinta e independentemente da
sua proveniência politico-partidária.
O Presidente da Junta de Freguesia fez saber aos
presentes que foi entregue a todos os membros da Assembleia a síntese da atividade trimestral levada a cabo
pelo Executivo, mantendo-se a intervenção social como
a principal preocupação e, bem assim, sendo esta uma
freguesia urbana, a diversificação da oferta cultural. O
representante do Executivo de Freguesia frisou, ainda,
que embora tenham existido dificuldades em executar
obras, as principais e mais necessárias estão a ser empreendidas.
Das intervenções dos diversos grupos partidários, ressaltaram as preocupações com a limpeza e recolha dos resíduos urbanos no centro histórico da cidade,
bem como com falhas identificadas na iluminação pública, as quais já foram reportadas pelo Executivo à EDP,
entidade responsável pela sua manutenção.
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2020

SUBMISSÃO DE
CANDIDATURAS

PARCEIROS

15 jan a 15 fev

PROGRAMA
DE APOIO AO
MOVIMENTO
ASSOCIATIVO

www.freguesiadeviseu.pt
geral@freguesiadeviseu.pt

