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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caras e caros habitantes da freguesia de Viseu.
Neste período festivo, renovamos os votos de que as festas que se avizinham sejam uma
oportunidade de encontro e de união da família
nos valores desta quadra natalícia.
O Executivo da Freguesia de Viseu não poderia
deixar de expressar, neste período que atravessamos, todo o apoio e solidariedade aos nossos
concidadãos, em particular àqueles que, financeiramente, são menos favorecidos. A Freguesia de Viseu está presente para auxiliar: é essa
a nossa obrigação mas é essa, também, a nossa
vontade.
No que diz respeito à governação da Freguesia, este Executivo cuidou em inscrever no
orçamento aprovado para 2021 um reforço acentuado às instituições e às famílias com maiores
necessidades económicas.
Este ano, numa iniciativa inédita, decidimos oferecer Cultura. Fizemos chegar a crianças da nossa Freguesia um cabaz de livros: uma
prenda de Natal, mas também um estímulo ao
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NOVA SEDE DA FREGUESIA
desenvolvimento do hábito da leitura, com especial enfoque em Autores locais.
Também através da aquisição dos livros
editados pela Freguesia, poderão os cidadãos
viseenses apoiar o Centro de Acolhimento Temporário de Crianças da Santa Casa da Misericórdia de Viseu. Até ao Dia de Reis, poderá optar
por oferecer, como nós, uma prenda especial,
carregada de História e Conhecimento aos seus
amigos e familiares. A totalidade do valor angariado será entregue àquela instituição de apoio à
infância.
Desejamos a todos/as um Santo e Feliz
Natal e um Bom Ano de 2021, onde não falte
saúde e esperança!
O Presidente da Freguesia de Viseu
Diamantino Santos
Veja AQUI a mensagem no facebook.
Boletim Informativo da Freguesia Viseu
Rua Cimo de Vila,
Edifício Solar dos Peixotos
3500-105 Viseu

FREGUESIA É CASA, LAR E PONTO DE ENCONTRO
CONHEÇA A NOVA SEDE

�

esde o dia 1 de julho de 2020 que a Freguesia
de Viseu abriu ao público as novas instalações
que servirão a sua sede executiva, no primeiro
andar do “Solar dos Peixotos”, na Rua Cimo de Vila.
Classificado como Imóvel de Interesse Municipal desde 1982, o solar é um dos mais emblemáticos exemplares da arquitetura barroca em Viseu e
remonta à primeira metade do século XVIII. De decoração simples e sóbria, mas de imponência granítica, a sua autoria é atribuída ao Mestre Pascoal
Rodrigues. Este terá coordenado a execução do Solar

a partir dos desenhos de Gaspar Ferreira, arquiteto
responsável por outras grandes obras na região da
Beira Alta como a Igreja da Misericórdia de Mangualde e as obras de entalhamento na Capela Mor da Catedral da Guarda.
O Solar foi adquirido pelo Município de Viseu
na década de 70 do século passado para nele funcionarem as sessões da Assembleia Municipal de Viseu.
Este ano, após profundas obras de reabilitação, o Solar passou a acolher também os serviços
públicos e administrativos da Freguesia de Viseu, an-
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NOVA SEDE DA FREGUESIA

teriormente dispersos nas instalações da Rua Miguel
Bombarda e da Travessa de S. Lázaro, desde que, em
2013, operou a unificação das extintas freguesias de
Santa Maria, S. José e Coração de Jesus.
A beleza do edifício e a sua importância histórica para a nossa comunidade devem ser partilhados com todos, o que motivou este Executivo a criar
espaços de fruição abertos ao público, nomeadamente um amplo espaço dedicado a receber exposições temporárias e um espaço de leitura.
Este espaço de leitura é vivo e dinâmico,
podendo ser construído com o contributo de todos
os cidadãos que pretendam partilhar os seus livros,
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FREGUESIA É MEMÓRIA

A
assim promovendo o gosto pela leitura junto de todos os fregueses. Venha visitar a nova sede da sua
Freguesia!

EXPOSIÇÃO “COISAS DO EPHEMERA”

exposição “Coisas do Ephemera” está patente no espaço expositivo da nova sede da Freguesia de Viseu até ao dia 6 de janeiro.
Esta exposição, especialmente dedicada à
memória individual e coletiva da cidade de Viseu, resultou de um trabalho de seleção minuciosa de documentos históricos, registos fonográficos e material
publicitário conexo com cidadãos viseenses, no âmbito do vastíssimo projeto liderado por José Pacheco
Pereira, “Dias do Ephemera”.
“Ephemera” é uma associação cultural corporizada numa biblioteca monumental, um arquivo
com o tamanho da nossa história, composto por
fragmentos de vida dos cidadãos portugueses, que
tem sido construído, folha a folha, objeto a objeto,
pelo Professor Pacheco Pereira e pela sua equipa.
O projeto “Dias do Ephemera” veio transformar o Arquivo de José Pacheco Pereira numa biblioteca itinerante e tem constituído parcerias e pontos

de recolha em vários pontos do país.
Uma das mais recentes parcerias foi celebrada com o Instituto Politécnico de Viseu, onde
também esteve patente uma exposição fotográfica
respeitante ao arquivo do Ephemera.
Na nossa cidade, já foi formado o Núcleo
Local de Voluntários e os pontos de recolha destes
fragmentos de história destinados ao Arquivo nacional encontram-se fixados no Instituto Politécnico de
Viseu e no “Faces Café-Bar”, situado na Rua Formosa. Se quiser saber mais, poderá fazê-lo AQUI.
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A FREGUESIA É HISTÓRIA E É CULTURA

EDIÇÃO DOS LIVROS HISTÓRICOS “LEAL
CONSELHEIRO” DO REI D. DUARTE E “A
MEMÓRIA DAS ÁGUAS”

C

om o intuito de celebrar o aniversário de D.
Duarte, Rei de Portugal, assinalado a 31 de
Outubro, e de divulgar e promover a História
da Cidade de Viseu, aproximando os Fregueses da
sua História Local, a Freguesia de Viseu lançou em
Outubro a reedição do livro “Leal Conselheiro" de D.
Duarte coordenada pelo historiador João Ferreira da
Fonseca.
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A cerimónia de apresentação do livro teve
lugar no Museu Nacional Grão Vasco e contou com
a presença do Dr. Pacheco Pereira, cuja colaboração
com a Freguesia foi, também, imprescindível nos úl-

timos meses, no âmbito do projeto “Dias do Ephemera”.
A obra agora editada foi escrita pelo rei D.
Duarte entre os anos 1437-38 e consiste num tratado
de ética e moral, de cariz didático, dirigido aos membros da nobreza. A obra revela-nos muito sobre os
traços de personalidade do Rei, mas também constitui
uma janela de aprendizagem sobre a vida na Corte do
século XV e sobre o pensar e o sentir daquela época.
A edição do livro pela Freguesia pretendeu

garantir a acessibilidade da obra a todos os concidadãos, fortalecendo o vínculo à nossa identidade
coletiva.
Já anteriormente, no serão de 17 de julho,
tinha sido também apresentado, pela Freguesia de
Viseu, o livro “A Memória das Águas”. Este é o primeiro volume de uma série de roteiros turísticos
pela cidade de Viseu, e encaminha-nos, pela pena
de João Ferreira da Fonseca, para as fontes e chafarizes da cidade, como instrumento para conhecer
a história deste património que tantas vezes passa
despercebido aos olhos dos fregueses e dos turistas
que nos visitam.
A aquisição de ambos os livros poderá ser
feita junto dos serviços administrativos da Freguesia
de Viseu, na Rua Cimo de Vila.
Veja AQUI o video de apresentação - "Leal Conselheiro" do Rei D. Duarte.
Veja AQUI o video de apresentação - "Memória das
Águas"
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CASA DO BRASIL EM VISEU

Entrevista ao Presidente da Associação Casa do
Brasil em Viseu
Quando foi fundada a Associação Casa do Brasil?
A Associação Casa do Brasil foi formalmente constituída em 08/10/2019. A ideia de constituir
uma associação surgiu em julho do mesmo ano após
algumas reuniões de brasileiros, até chegarmos
ao modelo básico para a constituição da mesma.
Porque decidiram fundá-la? Qual é a vossa missão e
os valores que pautam o vosso percurso?
Definimos como missão da Casa do Brasil em
Viseu promover o acolhimento do imigrante brasileiro em Portugal, disponibilizando informações e serviços que contribuam para sua melhor qualidade de
vida, sua valorização, dignidade e sua integração na
comunidade portuguesa
Pretendemos que a associação seja reconhecida como entidade referência para os brasilei8 | BOLETIM INFORMATIVO DA FREGUESIA DE VISEU

ros que vêm para Portugal, observando os Direitos
consignados na Declaração Universal dos Direitos
Humanos e o cumprimento dos Direitos constituídos nos Tratados Internacionais, nos quais Brasil e
Portugal sejam signatários, e dos Direitos e Deveres
constituídos na Legislação Portuguesa, atendendo
aos costumes e princípios do Direito Português.
Mas também que sejam reconhecidos os princípios
da autonomia, da dignidade humana, da ética, da
igualdade, da liberdade, da participação democrática, do respeito à diversidade, da sustentabilidade e
da transparência.
Qual a dimensão da comunidade brasileira em Viseu?
As estatísticas do SEF apontam para números próximos aos 2 mil brasileiros, esses números
não levam em consideração os brasileiros que aqui
vivem por possuírem dupla nacionalidade, seja ela
portuguesa ou de países da união europeia, dos que
entraram em Portugal como turistas e decidiram não
retornar ao Brasil. Somados, estimamos que sejam
mais de 5 mil brasileiros a morar na região.
Podemos falar de comunidade brasileira em Viseu
ou sentem que já somos um só (uma comunidade
global)?
A busca por termos um mundo cada vez mais
sem fronteiras e uma única comunidade composta
por seres humanos, mesmo existindo um movimento
contínuo e cada vez maior de integração da comuni-

dade brasileira a portuguesa, a comunidade brasileira não se desfaz e não se desfará provavelmente de
ter uma visão de comunidade brasileira, assim como
temos dezenas ou até mesmo centenas de clubes, associações, câmaras de comércio fundadas e mantidas
por portugueses e seus descendentes, aqui acontece
um processo semelhante em relação aos brasileiros
que aqui moram. Isso tem levado a uma integração
mútua entre os portugueses e brasileiros, pois não é
difícil encontrarmos um comércio de brasileiros pelas

ruas de Viseu.
Quais são as maiores dificuldades sentidas pelos cidadãos brasileiros quando chegam a Viseu?
A integração com certeza é a maior dificuldade, o povo português, muito mais do que o brasileiro,
tem uma história de migração, com muitos parentes
que migram ou migraram. Para o brasileiro esse é um
movimento crescente, porém ainda novo. Ao chegarem em um país, que muitos nunca tinham pisado
antes, com vários costumes semelhantes ao nosso,
mas também com muitas coisas diferentes, desde
os termos usados até a culinária. Uma das principais
funções da Casa do Brasil é a acolhida desse imigran-

te, dando-lhe o conforto e orientação necessária para
o começo de uma nova vida.
O que mais podemos oferecer para um melhor acolhimento? E o que temos ainda para receber?
Difícil pontuar o que poderiam melhorar, pois
encontramos aqui e em especial da Junta de Freguesia de Viseu, na pessoa do seu presidente e do seu tesoureiro, amigos que nos ofertaram sempre o apoio
mais do que necessário para o amparo aos irmãos
brasileiros, desde apoio em tempos difíceis como os
vividos em tempos de pandemia, em que a ajuda foi
muito, digo muito importante e só podemos agradecer e retribuir com a nossa dedicação de sempre para
o bem desta cidade. Nos tempos de bonança sempre
tiveram com suas portas abertas, ao ponto de nos ter
franqueado espaços para nossas primeiras reuniões
deliberativas.
Se tivessem de publicitar Viseu no Brasil, como destino a escolher, como descreveriam esta cidade e
esta Freguesia?
Se tivéssemos não, hoje todos os que aqui
vivem, com certeza, são os maiores embaixadores de
Viseu no Brasil, mostrando aos seus amigos, parentes, etc, o seu amor, o seu dia-a-dia de tranquilidade,
de extrema qualidade de vida, e levando para todos a
confirmação do slogan que VISEU É A MELHOR CIDADE PARA VIVER EM PORTUGAL.
Contactos:
Rua Escura 14,
3500-102 Viseu, Portugal
Telemóvel (+351) 915 908 249
associacaocasadobrasil.pt
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TEMPO DE ESPERANÇA

ste foi um ano verdadeiramente desafiante.
Algo que não vemos obrigou-nos a abrandar o
ritmo, em alguns casos, e a acelerar, noutros.
Um gesto deixou de ser apenas um movimento involuntário, ou voluntário mas irrefletido. Em 2020,
cada movimento tomou significado.
Poucos de nós prestariam atenção à forma
como abrem uma porta. Poucos de nós contariam o
tempo em minutos – 1 minuto para lavar as mãos,
15 minutos para arejar o espaço, 15 minutos para
estar próximo de um colega de trabalho, não mais.
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Poucos de nós saberiam o peso do recolhimento –
10, 14, 20 dias -, a dor do isolamento, até mesmo
quando os nossos pensam que não ouvimos, nem
vemos, ou não raciocinamos. Antes de 2020, poucos
de nós olhariam para fora de si.
E, no entanto, sempre celebrámos. Celebrámos o nascimento da civilização como a conhecemos: de matriz judaico-cristã e, acima de tudo, humanista, aberta à diversidade e á riqueza de sermos
tantos e tão diferentes; Vindos de sítios longínquos,
orientados por uma estrela de esperança.

Não perdemos esta riqueza da diversidade
nem perdemos a esperança e, por isso, estamos em
2020 e celebramos.
A “Rota dos Presépios”, concurso municipal
que tem ocorrido nos últimos anos em todas as freguesias do concelho, trouxe até à Praça da República
mais uma obra de Simão Monteiro. O artista que há
vários anos se fixou nesta cidade, ofereceu a todos a
possibilidade de apreciar o seu presépio e de como
do pouco se faz tanto.
Na verdade, é no trabalho das pequenas coisas que encontramos SEGURANÇA.
A Freguesia de Viseu nunca deixou de laborar.
A partir da sua nova sede, instalada agora no Solar
dos Peixotos, na Rua Cimo de Vila, a Freguesia continuou a prestar ASSISTÊNCIA aos agregados familiares
com maiores carências económicas, auxiliando com
bens alimentares, vestuário, apoios pontuais e articulando respostas específicas com outras instituições
do nosso território.
Também não esquecemos os nossos seniores, pessoas a quem temos dado uma especial atenção ao longo dos últimos 7 anos. Somos, orgulho-

samente, uma “Comunidade Pro-Envelhecimento”,
distinguida pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.
O medo e a incerteza não venceram a SOLIDARIEDADE e também por isso celebramos em 2020.
A comunidade construída na Freguesia de Viseu é
uma família. É uma família que cuida, que ampara
quando necessário, que não se esquece que somos
um todo.
E é com este alicerce e com os olhos cheios
de esperança que celebramos. Conseguimos RESISTIR juntos e juntos continuaremos nos anos vindouros.
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PRESÉPIO DA FREGUESIA DE VISEU
JARDIM TOMÁS RIBEIRO
FAÇA UMA VISITA

