
BOLETIM 
INFORMATIVO

TI
RA

G
EM

 T
RI

M
ES

TR
A

L 
| J

U
L 

| A
G

 | 
SE

T 
20

18
 -

 N
º 

15



2 | Boletim Informativo da Freguesia de Viseu

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Boletim Informativo da Freguesia Viseu 

Rua Miguel Bombarda 66-A r/c
3510-088 Viseu 
Tel. 232 426 578  | Telemóvel: 926 020 774 

Travessa de S. Lázaro
Tel. 232 425 355  |  Telemóvel: 926 020 772
Email: geral@freguesiadeviseu.pt  
www.freguesiadeviseu.pt 
facebook.com/freguesiadeviseu

Tiragem: 500 exemplares 

Regresso à Terra 

Há meses marcantes e outros que nos marcam. 
Setembro é sem dúvida um dos meses do ano 
que mais influência o nosso quotidiano, quer 

direta ou indiretamente. Sem dúvida, o regresso às 
aulas, nas suas diversas valências, provoca-nos um 
retomar de exigências que o período de veraneio nos 
desabituou. Não são só os horários a cumprir como 
também as tarefas de acompanhamento escolar, fun-
damentais para o crescimento humano e consolida-
ção de princípios e valores dos nossos jovens, quer 
estejamos no papel de pais ou avós, ou por afinida-
des familiares ou de amizade. 

Curiosamente, a Feira de São Mateus, a guardiã das 
feiras populares do País, que terminou a 16 de Se-
tembro, marcou, por assim dizer, o virar de página. 
Mas, refira-se, terminou em beleza. De facto, deve-
mos estar orgulhosos pelo reavivar deste certame 
secular, ponto de encontro e reencontro, que, de vez, 
em nós incutiu o prazer de feirar.

Na Freguesia de Viseu também partilhamos este 
sentimento de regresso ao trabalho, não que haja 
quebras ou desleixo em determinados períodos do 
ano. Não, a preocupação e o nosso empenho na 
prossecução das ações tendentes ao cumprimento 
das nossas competências são uma constante. Contu-
do, existe um fator que nos induz para este sentimen-

to de regresso às aulas: o retomar de diversas ativida-
des de índole social, motivadas pela entrada de nova 
equipa de Estagiários do curso de Educação Social da 
Escola Superior de Educação de Viseu.  Falamos do 
regresso das nossas Oficinas de Seniores, onde várias 
dezenas de “clientes”, em locais dispersos, desenvol-
vem um conjunto de atividades (lúdicas, formativas, 
psicomotoras e cognitivas) onde a partilha e a solida-
riedade assumem papel de relevo.

E num ápice estamos no Natal. Até lá permitam-
me referenciar duas atividades, deixando, desde já, 
o convite a todos vós: no dia 31 de outubro, na Sé 
de Viseu, vamos promover um concerto medieval 
que vai contar com a Jogralesca (Grupo de Caldas da 
Rainha) em comemoração do aniversário do Rei D. 
Duarte, nascido e baptizado em Viseu. No dia 10 de 
novembro, no Multiusos de Viseu, vamos realizar a 
Gala da Freguesia, que tem um cariz solidário, rever-
tendo todas as receitas para a APPACDM e APPDA, e 
que consta de um Jantar Dançante, onde destacamos 
a atuação musical dos Lucky Dukies. Neste evento 
homenagearemos também algumas personalidades 
que ao longo dos tempos deixaram um rasto de tra-
balho meritório em prole da nossa comunidade.

A todos, um bom regresso.

O Presidente da Freguesia 
Diamantino Santos
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FEIRAR EM VISEU

A edição de 2018 da Feira de S. Mateus ter-
minou “em grande” com um balanço po-
sitivo e mais de um milhão de visitantes re-

gistados.

Este ano, a grande novidade foi a reorganização 
da zona reservada à restauração, cujas imagem e 
configuração foram renovadas mas mantendo o 
binómio tradição-modernidade que tem vindo a 
caracterizar o certame.

A Freguesia de Viseu não pode deixar de assinalar 
o impacto positivo que o evento tem no seu ter-
ritório, principalmente ao nível dos visitantes e da 
taxa de ocupação turística que contribuem para o 
crescimento das diversas instituições instaladas na 
Freguesia.

FEIRA DE SÃO MATEUS 
626 ANOS DE HISTÓRIA
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À CONVERSA COM...

Em conversa, confidenciou ter um cari-
nho especial pela comunidade de Gu-
mirães e um vínculo forte a esta Escola 

que já fez crescer, como pessoas e como 
cidadãos, tantas crianças da Freguesia de 
Viseu. 

Perante a abertura de um novo ano letivo, 
quisemos escutar a perspetiva de quem 
acolhe as crianças aquando da sua che-
gada ao sistema de ensino.

Quais os maiores desafios que identifica no 
seu papel de educadora?

O maior desafio, na minha opinião, é man-
ter este Jardim com vida sendo uma mais-
valia para a comunidade em que está in-
serido, pensando sempre nas crianças e 
nos seus encarregados de educação. Esta 

é, aliás, uma preocupação de todo o pes-
soal, docente e não docente deste Jardim 
de Infância, que é manter a qualidade da 
escola, atendendo às suas características. 
É uma escola pequena, o que, na minha 
opinião, é mais favorável para o desenvol-
vimento das crianças no ensino pré escolar. 
Sou adepta das escolas pequenas porque 
permitirem um acompanhamento mais in-
dividualizado relativamente aos grandes 
centros escolares. 

Para a manutenção da qualidade deste 
Jardim de Infância, tem sido fundamental 
a colaboração das autarquias, quer da 
Câmara, quer da Freguesia de Viseu. Tem 
havido uma estreita colaboração, uma 
enorme disponibilidade, tendo em conta as 
suas possibilidades económicas para aten-

FERNANDA RODRIGUES 

EDUCADORA NO JARDIM DE INFÂNCIA DE GUMIRÃES 

Fernanda Rodrigues já soma trinta e oito 
anos de experiência docente, tendo dedi-
cado os últimos vinte e dois a este Jardim 

de Infância.
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À CONVERSA COM...

der às necessidades e pedidos. Estamos in-
seridos no Agrupamento de Escolas do 
Viso, onde nos sentimos como par-
te integrante e promotores de 
boas práticas educativas.

Depois, identifico outros de-
safios, mais transversais à 
sociedade: a quebra da 
natalidade é um deles e a 
concorrência dos jardins de 
infancia privados que exer-
cem alguma pressão sobre 
estruturas como a nossa, ofere-
cendo horários mais alargados (que, 
considero, não ser o mais adequado para 
as crianças) podendo levar a uma quebra 
de frequência. 

A extensão de horários nos jardins de infân-
cia traz também alguns problemas. Desde 
logo, há alguma escassez de pessoal não 
docente… quando há uma quebra de pes-
soal (por doença, por exemplo), acaba por 
haver uma sobrecarga de tarefas das fun-
cionárias, tendo como consequência um 
maior desgaste. Ainda assim, penso que a 
cobertura deste Jardim é muito boa, uma 
vez que funciona das 7:45h às 18:45h e só 
encerra no mês de Agosto, a pensar nas 
necessidades dos pais. Tem também uma 
oferta de atividades extra letivas que são 
opcionais: expressão musical, motora, dan-
ça e informática.

O que considera ser mais importante na 
Educação Pré-Escolar?

É importante ajudar as crianças a crescer e 
a desenvolver competências, não des-

curando “o brincar”, este é um 
aspeto fundamental! A brin-

car se aprende!

Na educação pré-esco-
lar, é importante que as 
crianças se desenvolvam 
nos vários domínios, mas 
sempre de forma lúdica. 

De que forma a Educação 
Pré-Escolar molda a forma 

como a criança vai crescer e de-
senvolver-se?

No pré-escolar deve preponderar a sociali-
zação, a partilha e a aquisição de regras. É 
nos primeiros anos de vida, que as crianças 
adquirem regras e hábitos e a socialização 
é uma das competências fulcrais! Valores 
como a partilha, solidariedade, respeito, 
consciência de si e do outro, devem ser ad-
quiridas logo no pré-escolar!

O pré-escolar não é um ensino escolarizan-
te, mas desenvolvem-se atividades que le-
vam as crianças a adquirir competências 
essenciais nos vários domínios (comunica-
ção, matemática,  expressão plástica, mu-
sical e da visão global do mundo....

Como encara, hoje, o estado da Educação 
em Portugal?

No que ao ensino pré-escolar diz respeito, 
tem havido uma grande evolução na valori-
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A CONVERSA COM...

zação do desempenho das docentes (edu-
cadores). Não tem sequer comparação 
com a altura em que comecei a trabalhar!!

Já nos outros ciclos… Vejo que o ensino está 
um pouco competitivo, os programas são 
muito extensos. Toda a classe docente está 
muito envelhecida, cansada e pouco valo-
rizada e é com alguma  tristeza que o cons-
tato. A docência é a nobreza da alma!!

Na sua opinião, qual o papel que os pais 
devem assumir no processo educativo?

A educação da criança começa nos pais / 
família.

A educação pré-escolar é complementar. 
Eu diria que é importante a participação 

dos pais, dando liberdade à escola para 
exercer a sua função. A escola não se pode 
fechar aos pais, mas eles têm que respeitar 
e dar liberdade aos professores. No fundo, 
tem de ser uma parceria. No nosso Jardim 
de Infância, por exemplo, existe uma Asso-
ciação de Pais e os pais colaboram sempre 
que necessário.

Quais as suas perspetivas e/ou votos para o 
ano letivo que agora começa?

Espero que o novo ano seja tranquilo, de 
partilha, de simpatia e de alegria. E que seja 
um ano de vivências positivas com as crian-
ças, em primeiro lugar, mas também com 
os pais e com as estruturas locais.  A brincar 
todos aprendemos.
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EDUCAÇÃO

A abertura do novo ano escolar ocor-
reu sem incidentes, graças à com-
petência e ao trabalho de todo o 

pessoal docente e não docente dos Agru-
pamentos de Escolas do Viso e Grão Vasco, 
agrupamentos sediados na nossa Freguesia.

A Freguesia de Viseu tem mantido uma es-
pecial preocupação com a qualidade dos 
estabelecimentos de ensino e com o am-
biente escolar que é proporcionado à co-
munidade escolar da Freguesia. Assim, quer 
através da sua política de apoio social, quer 
através da articulação de recursos com a 

Câmara, tem podido proporcionar alguns 
melhoramentos nas estruturas escolares.

Foi o caso do Jardim Escola de Gumirães, re-
centemente intervencionado com o apoio 
da Freguesia de Viseu e do Município de Vi-
seu, no âmbito dos contratos de delegação 
de competências celebrados entre as duas 
autarquias e dos protocolos para realização 
de reparações nas escolas. Da lista de inter-
venções a realizar, coube à nossa Freguesia 
a pintura da sala de refeições do Jardim de 
Infância e a recolocação de sistema de cli-
matização. Anteriormente, já havia sido im-
permeabilizado o recreio da escola, espa-
ço que contou também com a instalação 
de um toldo e de equipamento de diversão 
para as crianças.

 
Parte do recreio do Jardim de Infância de Gumirães.

REGRESSO ÀS AULAS 
UM NOVO ANO COMEÇA PARA AS CRIANÇAS DA FREGUESIA

Foi com enorme satisfação que a               
Freguesia de Viseu assistiu ao arranque de 
mais um ano letivo nas Escolas disponíveis 

neste território urbano.       
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ACONTECEU NA FREGUESIA

A “Festa das Vindimas” realizou-se 
pelo quinto ano consecutivo na 
nossa cidade entre os dias 21 e 23 

de setembro.

Espaço de restauração instalado no Rossio – Praçada Re-
pública.

Paralelamente à promoção da produção 
vitivinícola da região e às atividades dina-
mizadas junto das quintas vinhateiras da 
periferia da cidade, a edição de 2018 des-
tacou, como forte aposta, a alimentação e 
gastronomia da nossa região.

A grande novidade foi o festival “Viseu 
Estrela à Mesa”, uma celebração da gas-
tronomia com requinte garantido pela sa-
bedoria e talento de dez cozinheiros pro-
fissionais, 3 dos quais com reconhecimento 
Michelin.

O Rossio albergou as cozinhas improvisadas 
dos 10 Chefs, a partir das quais saíram pra-
tos de elevada qualidade e apreço aces-
sível.

Nos dias 20 e 21, as refeições estiveram a 
cargo dos Chefs Diogo Rocha, Pascal Aus-
signac, Louis Anjos, Vítor Matos e Óscar 
Geadas. Já no dia 22, foi a vez de provar 
as iguarias produzidas pelos “nossos” Che-
fs Luís Almeida, João Eustáquio, Hugo Mar-
ques, Hermanta Rai e Diogo Pereira.

O Executivo da Freguesia de Viseu esteve presente na 
cerimónia de abertura oficial do evento.

Ao longo de toda a Festa, esteve instalado, 
no “Mercado 2 de Maio”, um Mercado de 
Vinhos e Sabores, com a possibilidade de 
provar vinhos e usufruir dos esclarecimentos 
dos produtores vinícolas.

ROSSIO COM ESTRELAS MICHELIN NA                                  
FESTA DAS VINDIMAS
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ACONTECEU NA FREGUESIA

O Município de Viseu assinalou, entre os dias 16 e 22 
de setembro a “Semana Europeia da Mobilida-
de”. As atividades desenvolvidas e a temática da 

mobilidade urbana têm um impacto especial no territó-
rio da nossa Freguesia, atendendo à sua centralidade na 
configuração da cidade e ao facto de congregar a maio-
ria dos estabelecimentos de comércio e serviços. Assim, a 
reflexão sobre a mobilidade urbana não poderia deixar 
de considerar também a perspetiva da Freguesia de Vi-
seu, tendo o seu Executivo sido ouvido quanto à reforma 
que tem vindo a ser planeada ao nível da mobilidade.

A “Semana Europeia da Mobilidade” contou com varia-
das iniciativas distribuídas pela cidade. No Parque Urba-
no de Santiago, uma Mega aula de Cycling assinalou o 
dia dedicado à bicicleta, veículo que tem sido promovi-
do como a alternativa mais sustentável para a circulação 
dentro dos centros urbanos.

Novas formas de encarar a mobilidade urbana promovidas no Parque Urbano de Santiago.  
Foto ©Município de Viseu.

SEMANA  
EUROPEIA  

DA  
MOBILIDADE 
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REABILITAÇÃO

Está concluída a obra de reabilitação 
da churrasqueira comunitária, nos bair-
ros da PSP e da Fundação Salazar.

Face à degradação da Churrasqueira an-
teriormente existente e à importância que 
estes espaços assumem na cultura de par-
tilha do espaço público, o executivo da 
Freguesia recorreu às suas receitas próprias 
e a materiais fornecidos pelo Município de 
Viseu e tomou a iniciativa de renovar por 
completo este equipamento, integrando-o 
no espaço envolvente de forma harmonio-
sa. O resultado final está à vista de todos 
e é, agora, um espaço fresco e aprazível, 
acessível a pessoas com mobilidade reduzi-
da. Um espaço que convida à partilha e ao 
convívio comunitário. 

REABLITAÇÃO DA CHURRASQUEIRA COMUNITÁRIA 
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REABILITAÇÃO.

Dezenas de pessoas testemunharam a 
inauguração da reabilitação dos bancos 
do Jardim de Santo António no dia 14 de 

agosto. 

A iniciativa Municipal foi louvada pelo executivo 
da Freguesia de Viseu, atendendo à importân-
cia de conservar estes objetos que são mais do 
que elementos do mobiliário urbano da cida-
de. Edificados nas primeiras décadas do século 
passado, os bancos do Jardim de Santo Antó-
nio estão inseridos num espaço desenhado pelo 
Capitão Almeida Moreira, figura histórica, e são 
marcos quer da azulejaria característica do nos-
so território, quer da vida de todos os viseenses 
que usufruíram deste espaço verde nos últimos 
cem anos. 

REABILITAÇÃO 
DOS BANCOS DO      
JARDIM DE SANTO 

ANTÓNIO

Membros do Executivo de Freguesia e do Executivo Municipal estiveram presentes na obra de reabilitação.
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ASSOCIATIVISMO

A ideia de que o associativismo é uma 
escola de cidadania tem vindo a ser 
trabalhada nos últimos anos, ampla-

mente debatida, estruturada e incentivada 
pelos competentes organismos públicos e 
privados.

O que nem sempre tem sucedido é ver o as-
sociativismo brotar da escola, voltada para 
dentro de si, mas focada, também, no que 
da escola emana.

É que a escola é, na verdade, delimitada 
por uma membrana permeável: Os “proble-
mas” sociais entram na escola com o mes-
mo vigor que dela podem ser impulsionadas 
as soluções.

A associação Grão Vasco nasceu para cor-
porizar a vontade e as soluções encontra-
das para a escola, e para a comunidade 
em que se insere, pelos professores, psicólo-
gos, funcionários e pais do Agrupamento de 
Escolas Grão Vasco.

A associação foi constituída em 2015 e 
prepara-se para comemorar o seu 3º ani-
versário no corrente mês de outubro. Os 
seus objetivos são claros: dando um passo 
atrás até à raiz funcional da Escola, toma 
balanço para promover a integração social 
e comunitária, desenvolver a autonomia in-
dividual, potenciar o diálogo e a intercultu-
ralidade e a educação ao longo da vida, 

AGV - ASSOCIAÇÃO GRÃO VASCO
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ASSOCIATIVISMO

apoiando a família e difundindo conheci-
mento.

Ao permitir-se conjugar todas estas verten-
tes de atuação – social, cultural, artística, 
desportiva e formativa – junto dos alunos e 
famílias, a associação Grão Vasco trabalha 
o sentido de comunidade desde a base.

Os seus métodos têm destacado a imple-
mentação da prática artística como instru-
mento de mudança, paralelamente à vo-
cação formativa (educacional) que, desde 
logo, assumiu.

Em 2016, a AGV alcançou o 2º lugar no 
Orçamento Participativo da Freguesia de 
Viseu, com o projeto “Vem – Viseu em Mo-
vimento” (promotor do diálogo intergera-
cional entre as crianças do Agrupamento 
de Escolas Grão Vasco e séniores integra-
dos em estruturas residenciais para pessoas 
idosas).

Atualmente, a associação encontra-se a 
desenvolver o grupo de dança “Asas nos 
Pés,” com o apoio da Freguesia de Viseu. 
Neste grupo, o ritmo é marcado pela inclu-
são: a integração de crianças a quem fo-
ram identificadas necessidades educativas 
específicas e alunos do ensino articulado 
de dança do “Lugar Presente”, ao som dos 
participantes nos “Clubes de Música” das 
escolas do Agrupamento, tem possibilitado 
esbater diferenças e desmitificar limitações, 
erroneamente associadas às necessidades 
educativas específicas. Afinal, todos somos 

únicos. 

Desde 2016, a associação Grão Vasco tem 
vindo a integrar, também, os pais e os fami-
liares envolvidos na educação das crianças 
em toda esta nova dinâmica educativa. As 
sessões formativas “Se houvera quem me 
ensinara…” constituem um espaço de par-
tilha e de reflexão sobre questões relativas 
à educação dos filhos com base nos princí-
pios e valores da tolerância, respeito, auto-
nomia, resiliência e empatia.

Os resultados estão à vista: não há desistên-
cias e a disponibilidade dos alunos e das 
famílias para colaborar é total. O bem-estar 
gerado pelas atividades é expressado pelos 
intervenientes e registado com agrado pela 
associação, que assim se vê validada e re-
conhecida. O trabalho prossegue.

O próximo desafio da Associação já está 
definido e prende-se com a implementação 
de práticas de sustentabilidade ambiental 
em todas as escolas do Agrupamento de 
forma transversal e uniforme.

Nestas escolas, por via do associativismo, 
aprende-se a ler o Mundo para, a seguir, 
transformá-lo.

 

Contactos:

www.sehouveraquemmeensinara.pt 
associação.graovasco@gmail.com

http://www.sehouveraquemmeensinara.pt
mailto:associa��o.graovasco@gmail.com
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Realizou-se no passado dia 17 de se-
tembro a terceira sessão de 2018 da 
Assembleia de Freguesia. Em sínte-

se, o Executivo deu conhecimento aos 
membros da Assembleia da atividade 
realizada no último trimestre, bem como 
da situação financeira. 

Foi dado conhecimento também dos 
atendimentos à população da Freguesia 
que superam os 100 atendimentos men-
sais.

O Executivo informou também a Assem-
bleia quanto ao estado de execução das 
obras e, ainda no campo da gestão da 
autarquia, fez saber que foi concluído o 
procedimento para regularização ex-
traordinária de vínculo precário, ao abri-
go da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro. 
Para o preenchimento de uma vaga de 
Assistente Operacional – Auxiliar Adminis-
trativa,  foi selecionada a candidata Mar-
lie da Conceição Lopes Teixeira Gomes, 
que já iniciou funções ao serviço da Fre-
guesia a 1 de agosto de 2018.

 
MERCADO INDO EU

A edição de setembro do Mercado 
Indo Eu, decorreu no 1º dia do mês, 
um dia quente de verão e propício 

ao passeio e à fruição das ruas da Fregue-
sia. O número de expositores e de partici-
pantes tem demonstrado que esta inicia-
tiva se mantem bem acolhida pela nossa 
população o que justifica a sua perenida-
de na programação de atividades da Fre-
guesia de Viseu.
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OBRAS

A Freguesia de Viseu tem promovido 
diversos melhoramentos no seu es-
paço urbano, focada que está em 

recuperar espaços de fruição comunitária 
e incrementar, a cada dia, a qualidade de 
vida dos cidadãos.

Encontram-se em fase de conclusão: a obra 
de requalificação do Largo Senhor dos Afli-
tos, em Gumirães, restando apenas aplicar 
parte do gradeamento e substituir os postes 
de iluminação pública existentes por outros 
mais eficientes; também em fase de finali-
zação se encontra o Largo do Chafariz, em 
Santiago, faltando executar pequenos re-
mates finais.

A obra de requalificação da rede de esgo-
tos e águas na rua Esteves Correia encontra-
se em curso e será complementada com a 
requalificação das zonas viária e pedonal. 
Vai ser solicitada à EDP, a reabilitação da 

iluminação pública desta rua, modernizan-
do-a.

Em fase adiantada do projeto, encontra-
se a requalificação do espaço onde atual-
mente se encontra o polidesportivo da 
Quinta da Longra, que será substituído por 
uma praça e espaço verde intergeracio-
nais, esperando-se um ganho de utilidade e 
beleza deste local.

A análise do projeto para a execução da 2ª 
fase da requalificação do Bairro das Mesu-
ras encontra-se em fase de discussão, junto 
dos técnicos Municipais e vai ser apresenta-
do no próximo dia 30 de outubro, à popula-
ção do referido bairro.

Previsto para finais de setembro está o iní-
cio da obra de implementação da rede de 
esgotos e águas na Travessa Pedro Álvares 
Cabral, um dos lugares da Freguesia que 
ainda não possui estas infraestruturas bási-
cas.

Também para breve está o arranque das 
obras de requalificação do Solar dos Peixo-
tos, espaço que irá albergar a sede da Fre-
guesia de Viseu, permitindo, desta forma, 
ganhar eficiência e conferir outra dignida-
de aos serviços da Freguesia.

OBRAS EM CURSO NA FREGUESIA
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