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MENSAGEM DO PRESIDENTE
continuar a servir, no que melhor sei, e em colaboração imprescindível com a equipa que me acompanha, esta comunidade que tanto prezo e que tanto
me realiza. Naturalmente, continuarei com a minha
missão, sempre imbuído de rigor e transparência,
de contribuir para a construção de uma comunidade
sustentada e feliz.

Olhar em frente sem apagar o passado
Começo por saudar todos os fregueses residentes, bem como a todos aqueles que, não estando
connosco, por razões diversas, continuam ligados à
nossa terra por laços afectivos e que transportam no
coração a nossa cidade.
Depois desta quadra natalícia, onde certamente reinou o amor, a fraternidade e a solidariedade, e onde a Freguesia de Viseu não deixou de promover algumas iniciativas temáticas, com destaque
para o Mercado Indo Eu – Edição de Natal, O Natal
Solidário, a entrega dos cabazes de Natal, a Ceia de
Natal da Freguesia, gostaria de me posicionar no
novo ano que agora iniciamos.
Focado no local, mas sem esquecer o nacional e o global, sublinho que este ano teremos duas
eleições das quais não nos deveremos alhear; refiro-me à eleições para o Parlamento Europeu a 26 de
maio e às eleições para a Assembleia da República a
6 de outubro.
Centrado no compromisso assumido com os
eleitores, neste segundo ano de mandato, pretendo
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Por esta via, bem como pelas plataformas
electrónicas e demais meios, convidamo-lo a acompanhar e a participar nas iniciativas da Freguesia.
Percebemos que os tempos não são fáceis, mas apelamos ao reforço à participação cívica, não deixando
para os outros aquilo que também a nós compete fazer.
Vamos todos colaborar na construção de
uma Freguesia com alma, que inova e se renova constantemente, sempre focada nos seu maior património: as PESSOAS.
O Presidente da Freguesia,
Diamantino Santos
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ROTA DOS PRESÉPIOS

ROTA DOS PRESÉPIOS - FREGUESIA DE VISEU FICA EM 1º LUGAR
Conheça a história do presépio vencedor da “Rota dos Presépios 2018”, pelas palavras dos seus
: Campos, Marisa Santos, Nádia Santos, José Ferreira e Lucinda Lopes
criadores António
guesa, de xisto, dar ênfase ao património nacional, muitas vezes esquecido. Estas aldeias têm um
ambiente sempre acolhedor e belo, o que se coaduna com o sentimento do presépio e do Natal.
O xisto veio da zona do Caramulo, uma vez que é mais
colorido, de modo a fazer realçar a aldeia dentro daquele tronco carbonizado. As telhas em barro, as madeiras, as flores naturais, são elementos característicos
de algumas destas aldeias. Pretendeu-se ainda destacar as atividades rurais das gentes que ali habitam.
Quando começaram a construir o presépio que esteve a concurso?
António Campos (AC): O primeiro passo visível na
construção deste Presépio foi no dia 1 de setembro
quando fomos buscar o tronco a S. Martinho das
Moitas – Serra de S. Macário, contudo já tinha sido
pensado e alinhavado anteriormente. Já tinha uma
ideia de fazer um presépio assim e quando reparei
naquele tronco, no início do ano, percebi que tinha
encontrado aquilo que procurava há vários anos. Tivemos de contactar o dono, comprar o tronco e depois toda a logística de remoção e transporte. Não foi
fácil porque se encontrava em lugar ermo e de difícil
acesso. Todavia, a generosidade de algumas pessoas
contribuiu para a recolha do tronco e respetivo transporte.

Quanto tempo demorou todo o processo?
AC: Desde o dia 1 de setembro que gastámos todos
os tempos livres e fins de semana na elaboração do
Presépio. Tivemos até de pedir férias para garantir a
sua finalização até ao dia 8 de dezembro. Desde o dia
8 até ao dia 14 de dezembro, trabalhámos durante a
noite na montagem do Presépio dentro da Igreja dos
Terceiros. Realço, novamente, a logística necessária
para transportar o presépio até a Igreja dos Terceiros

Onde se inspiraram para a escolha dos materiais?
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ROTA DOS PRESÉPIOS
e fazê-lo passar pela porta principal. Isto porque, devido à sua dimensão não era possível a entrada pela
porta lateral.
A construção do presépio é uma tradição associada
às vossas memórias de infância?
AC: A construção do Presépio remete-nos sempre à
nossa infância e sobretudo ao Menino Jesus. A escolha do local onde fica a Sagrada Família é a decisão
mais importante de toda a construção dos 9 presépios que já construímos na Igreja dos Terceiros desde 2010, pois é a sua essência. Para além de estar
sempre numa posição com grande significado, tem
de ser um lugar acolhedor, pois o Menino Jesus não
pode ficar desprotegido e desconfortável!
Existe uma simbologia ou mensagem associada ao
vosso presépio?
AC: Em primeiro lugar, é como se uma serra ou uma
montanha abraçasse aquele lugar simples, mas belo!
Belo porque ali se encontra a Sagrada Família e Menino nascido.
Grande parte destas aldeias estão protegidas por
enormes elevações montanhosas, uma vez que assim poderiam abrigar-se das intempéries serranas e
ter todo o espaço superior para o pastoreio que por
norma era e ainda é a atividade principal destes locais. Podemos imaginar o grande abraço do Criador
que protege o seu Filho amado através da sua própria criação.
E dar ainda especial atenção à preservação das árvores, tais como castanheiros ou carvalhos centenários que poderiam fazer parte do nosso património e
que se vêem desaparecer ano após ano, bem como
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chamar a atenção para a problemática dos incêndios florestais e da desertificação do interior do país.
Principalmente destes lugares belos e maravilhosos.
A Luz é também outra particularidade deste Presépio. A Estrela é o único elemento que esteve presente nestes 9 presépios, é a mesma desde 2010. Foi
feita ali na Igreja, no último dia de montagem do
Presépio de 2010 e desde então acompanha-nos em
todos os Presépios.
Porém, o principal sentido que tentámos veicular ao
longo destes anos foi fazer com que quem visitasse
estes presépios pudesse, nem que fosse por alguns
momentos, perceber o verdadeiro sentido do nascimento do Menino Jesus, que pudesse sentir no seu
coração quanta beleza e quão importante foi aquele nascimento e esquecer o frenesim das compras,
dos preparativos, das festas, etc… Muitas vezes, os
visitantes, ao contemplarem o presépio, dizem-nos
com emoção que gostariam de viver ali! E marca-nos
particularmente quando uma criança com um olhar
sincero diz, “Uau!!!”. Então, a nossa missão está
cumprida e nada mais interessa.

COMUNIDADE

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
FREGUESIA DE MÃOS DADAS COM A INCLUSÃO

N

o dia 3 de dezembro assinalou-se o Dia Internacional da Pessoa com deficiência. No território da Freguesia, a efeméride assumiu um especial
relevo graças à intervenção da Associação “Invictus
Viseu” e da Escola Superior de Educação de Viseu,
entidades que co-organizaram a 2ª edição das “Jornadas Inclusivas de Viseu”.
O evento decorreu no Pavilhão Desportivo do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) e reuniu cerca de
150 pessoas que, de forma ativa e inclusiva, isto é,
sem diferenciar pessoas com deficiência e sem deficiência, puderam experimentar 8 modalidades desportivas diversas: Dança Inclusiva, Karaté Inclusivo,
Corfebol Adaptado, Boccia, Atletismo Adaptado, ParaHóquei, Ténis Adaptado e Polybat.
Atendendo à importância destas iniciativas e ao reconhecimento devido às entidades co-organizadoras, o Executivo da Freguesia de Viseu também se fez
representar no evento pelo Presidente da Freguesia,
Diamantino Santos.

Também de assinalar foi o “III Seminário Internacional Alzheimer e outras Demências: Conhecer, Compreender e Intervir” realizado nos dias 13 e 14 de
dezembro na Aula Magna do IPV.
Resultado de uma parceria construída entre a Escola Superior de Educação de Viseu as Obras Sociais
do Pessoal da CM e SM de Viseu, o evento proporcionou à nossa comunidade um espaço de partilha
de experiências práticas e de debate científico neste
domínio do conhecimento, abrindo campo para reflexão sobre possíveis respostas mais capazes e integradoras ao longo do processo demencial.
O programa incluiu a participação de conferencistas
nacionais e internacionais com mérito reconhecido
no estudo das demências, o que muito dignifica o
espaço social da nossa Freguesia.
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À CONVERSA COM...
O final de um ano também é uma época propícia a refletir e a fazer um balanço sobre o trabalho que
temos desenvolvido. Desta vez, quisemos ouvir os participantes nos ateliês-convívio promovidos pela nossa
Freguesia e saber se esses ateliês fazem a diferença na sua vida. Quisemos também saber qual a importância
que atribuem à época natalícia e quais as suas expectativas para o Novo Ano que agora se inicia. Ficam os
relatos de alguns dos nossos fregueses.

O

lívia Machado, 67 anos, participa no ateliê sénior da Freguesia, na associação de Gumirães,
há 4 anos.

Os ateliês fazem muita diferença na minha vida. Servem para ocupar as minhas tardes de quarta-feira,
partilhando ideias, ouvindo vivências de outros que
nos fazem crescer mentalmente, contribuindo para
uma ajuda mútua para todos.
Vou passar o Natal com a família, dando nesta época
do ano mais atenção a todos aqueles que necessitam de sentimentos mais interiores, exteriorizando
a minha solidariedade.
Espero que o Novo Ano seja um ano mais enriquecedor que o ano anterior, trazendo mais paz ao mundo,
mais amor e carinho a todas as pessoas que nos rodeiam, tornando-nos assim mais dóceis e compreensíveis.

M

aria Albertina Galveias, 81 anos, participa no
ateliê da Freguesia na associação de Gumirães, há 3 anos.

Estes ateliês são muito importantes na minha vida.
O ateliê permite-me conviver mais, passando a
tarde com muita gente, e entre as minhas amigas,
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podendo conviver também com os estagiários.
Dou muito valor ao Natal, principalmente junto da
família.
Irei passar o dia de consoada com o meu filho e o dia
de Natal com os meus outros filhos noras e netos.
Para o Novo Ano espero ter muita saúde, amor, e
que os meus filhos continuem ao meu lado, como
tem sido até aqui.

Â

ngela Lopes, 60 anos, frequenta o ateliê da Freguesia na associação de Gumirães há 3 anos.

Gosto muito do convívio que o ateliê propõe e gosto
bastante de conviver com os jovens, acho que têm
muito a nos ensinar.
Gosto bastante da época do Natal, irei passar o Natal
em casa com a minha família.
Para o Novo Ano não peço muito, apenas desejo
muita saúde, paz e amor.

À CONVERSA COM...
divertir-me.
Acho a época natalícia muito importante. Este ano
passarei o Natal em Viseu com a minha família.
Apenas espero que o próximo ano seja semelhante a
este que passou, peço dinheiro, amor e saúde. Gostava muito que o ateliê continuasse, faz muita falta.

Na foto, o grupo de participantes e facilitadores do ateliê
convívio promovido pela Freguesia com a Associação de
Gumirães.

E

lsa da Silva, 51 anos, frequenta o mais recente ateliê da Freguesia, criado na associação do Viso há 2
meses.
Os ateliês fazem bastante diferença na minha vida.
Permite-me sair de casa e conviver bastante com as
minhas amigas.

Não ligo muito à época do Natal. Este ano passarei o
Natal em Paris com a minha família.
No Novo Ano espero permanecer em Viseu, ter muita saúde para mim e para os que me rodeiam, muita
alegria e paz.

M

aria do Rosário Santos, 53 anos, frequenta o
mais recente ateliê do Viso há 1 mês.

O ateliê permite-me sair de casa, aprender, ensinar e

E

ugénia Tomás, 76 anos, frequenta o mais recente
ateliê-convívio da Freguesia, no Viso, há 3 meses.

O ateliê faz bastante diferença na minha vida. É uma
forma de sair de casa e mudar a rotina, estar com as
minhas amigas, conviver e aprender com os jovens.

Gosto muito do Natal. Irei passar o Natal em Viseu,
com a família mais chegada.
No Novo Ano espero que Deus traga muita paz e muita saúde.

M

aria Teresa Almeida Lima, 64 anos, participa no
ateliê “Juventude Sénior”, também promovido
pela Freguesia, há 4 anos.
Gosto muito dos ateliês: das estagiárias que são jovens e nos fazem sentir mais jovens ainda. E também
do convívio. É importante conviver e sabermos resBoletim Informativo da Freguesia de Viseu | 7

A CONVERSA COM...
peitar para sermos respeitados.

Para o Novo Ano, se não for para o Céu, espero que
Deus me ajude a aproveitar bem este tempo que me
resta e a não desperdiçar as Graças do Senhor. Mas se
me levasse para o Céu ficava contente.

I

rmã Maria Amélia dos Santos, 80 anos, frequenta
há cerca de 1 ano o ateliê das Irmãs Doroteias, no
Colégio da Imaculada Conceição.

Eu dou muito valor ao Natal. Para mim o Natal é um
estado de espírito familiar.
Felizmente, vamos estar todos em minha casa, vou
ter os meus filhos, os meus netos e pessoas amigas
também.
Eu sou muito positiva, portanto no ano que vem
espero que haja muita saúde, muita paz, empregos
para os jovens e que nós, de mão dadas, construamos um futuro melhor.

Os ateliês ocupam-nos o tempo e ajudam-nos a desenvolver a nossa mente. E também nos valorizamos
com os ensinamentos das estagiárias.
Dou muito valor à época natalícia, é uma época
em que nós vivemos o espírito da nossa libertação
interior e renovamos em nós o desejo de imitar Jesus, que nasceu pobre, desprendido, sem defesas, e
veio para nos salvar. Portanto o Natal é para mim uma
época que ajuda a renovar interiormente. Embora, às
vezes não consigamos…porque somos humanos.
Nesta época ficamos com a comunidade…É a nossa
família. E assim como numa família todos se reúnem,
nós também não nos dispersamos.

Na foto, o grupo de participantes e facilitadores do ateliê
convívio promovido pela Freguesia com a Associação do
Viso.

I

Para o Novo Ano, eu espero que, cada vez mais,
Deus me abençoe e me dê forças para viver o tempo que Ele quiser. E vivê-lo intensamente, cada vez
com maior perfeição. Porque Nosso Senhor criou-nos
para a felicidade e a felicidade total vem dessa perfeição que nos leva, depois, ao encontro de Deus.

rmã Lídia da Costa Martins, 88 anos, frequenta há
3 anos o ateliê das Irmãs Doroteias, no Colégio da
Imaculada Conceição.
Eu tenho gostado muito dos ateliês e é realmente um
tempo que passo e que acho que devo aproveitar,
porque desenvolve muito os meus limites, até. Tenho
gostado muito, mesmo.

Nós visitamos a nossa família, mas nestas alturas de Natal e Páscoa a gente não pede para
ir. Ficamos por aqui, com a nossa comunidade.
Nós já temos muito amor umas pelas outras, mas parece que nesta altura o nosso amor ainda se mostra
mais.
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Na foto, as participantes do ateliê-convívio em benefício
das Irmãs Doroteias, nas instalações do Colégio da Imaculada Conceição.

ACONTECEU NA FREGUESIA

NOVOS PROJETOS SOCIAIS
VIVER E APRENDER | AMOR

A

Freguesia de Viseu mantém em funcionamento
quatro ateliês convívio em parceria com a Associação do Viso, com a Associação de Gumirães e
com o Colégio da Imaculada Conceição, por forma a
abranger todo o seu território.
Os ateliês são dinamizados por alunos da Escola Superior de Educação de Viseu.

na comunidade de Gumirães, visitas domiciliárias a
pessoas idosas em articulação com o projeto “Manta
de Afetos” da Associação Lexvis, e promoção e apoio
ao funcionamento da Loja Solidária da Freguesia.
Os custos gerados pelo Projeto são assegurados com
recurso ao estabelecimento de parcerias locais.

Mantenha-se ativo! Procure mais informações junto
dos Serviços Administrativos da nossa Freguesia.

Projeto “Amor”:

Saiba mais sobre os projetos dos/as estagiários/as do
Curso de Educação Social da ESEV desenvolvido na
freguesia

Este projeto está a ser desenvolvido pela Ana Melo e
pela Inês Costa com a orientação da Professora Dra.
Maria João Amante e coordenação do serviço de
apoio social da Freguesia de Viseu.

Projeto “Viver e Aprender”:
Este projeto está a ser desenvolvido pelo Gabriel
Gonçalves, pela Catarina Mendes e pela Daniela Ferreira, com a orientação da Professora Dra. Maria João
Amante e coordenação do serviço de apoio social da
Freguesia de Viseu.
O projeto foi especialmente elaborado para ser implementado no contexto social da Freguesia de Viseu,
entre Setembro de 2018 e Junho de 2019, e dirigese quer à população idosa quer às famílias apoiadas
pela Freguesia.
O projeto está estruturado em 3 eixos de ação direta
com esta população: dinamização do ateliê-convívio

O nome do projeto – AMOR – é um acrónimo para
as competências sociais que as facilitadoras pretendem desenvolver junto do seu público – alvo: A, representa a Autonomia, o M a Melhoria das relações
interpessoais, o O a otimização dos recursos e o R,
representa as razões para viver.
Este projeto está a ser desenvolvido junto de um
grupo de pessoas idosas que mantêm o saudável hábito de se reunirem semanalmente, no mesmo dia
e horário. Paralelamente, é também desenvolvida
intervenção junto das irmãs Doroteias, proporcionando-lhes atividades de estimulação cognitiva que
concorrem para o seu desenvolvimento pessoal e um
envelhecimento mais positivo.
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ATIVIDADES CULTURAIS NO ÚLTIMO TRIMESTRE

D

iversas foram as atividades dinamizadas
pela Freguesia de Viseu no último trimestre.
Ao nível cultural, um dos eixos de intervenção designado por este Executivo, há a destacar a celebração
do Dia Mundial dos Castelos, a 7 de outubro, recuperando-se a memória do castelo de Viseu a partir
dos vestígios ainda existentes, a que se seguiu a celebração, no dia 31 de outubro, do 627º aniversário
do nascimento do rei D. Duarte com um concerto
de Música Medieval a cargo da “Jogralesca”, na Sé
de Viseu. No mesmo dia, foi assinado um Protocolo,
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entre a Freguesia de Viseu e a Direção Geral do Património Cultural, para depósito da obra “Uma vista
sobre a cidade de Viseu”, pintura da autoria de António Batalha.
Já no da 17 de novembro, chegou o momento de
homenagear o pintor Carlos Almeida, pelos seus 40
anos de exposições, inaugurando-se, assim, a exposição “Hereditatem”. A exposição, integrada no programa cultural da Freguesia “Viseu, Terra D’Arte”,
esteve patente na Pousada de Viseu até ao dia 23 de
Dezembro.

ACONTECEU NA FREGUESIA

ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE SÉNIOR
FREGUESIA DE VISEU É UMAS DAS PROMOTORAS

D

ecorreu no dia 15 de dezembro, no Pavilhão
Multiusos de Viseu, a cerimónia de Encerramento da edição anual do programa “Atividade Sénior”.
O programa Municipal, do qual a Freguesia de Viseu
é parceira, pretende incentivar a atividade física na
terceira idade, entendendo-a como a força motriz da
qualidade de vida no concelho de Viseu. Em 2018,
este programa abrangeu mais de dois mil participantes, de forma transversal ao território Municipal.
Mais do que encerrar um ciclo de atividades, a cerimónia facilitou a reunião da maioria dos participantes, oriundos de todas as Freguesias, num ambiente
de convívio e de partilha do bem estar conquistado
ao longo do último ano.

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
colocação de questões ao Executivo e à identificação
de problemas e de soluções para o melhoramento
da qualidade de vida na Freguesia.

D

ecorreu no dia 10 de dezembro, no auditório da
Freguesia de Viseu, a quarta e última reunião ordinária da Assembleia de Freguesia em 2018. De periodicidade trimestral, a reunião ordinária da Assembleia de Freguesia é um espaço aberto ao debate, à

Esta reunião contou com uma assinalável participação de cidadãos/ãs interessados/as em concretizar
alterações positivas no seu contexto urbano, motivação que o Executivo de Freguesia agradece e tem
vindo a incentivar ao longo dos últimos anos.
Os trabalhos da reunião organizaram-se, ainda, em
torno da apresentação das atividades da Junta de
Freguesia executadas no último trimestre, da apresentação do orçamento da Freguesia para o ano de
2019 e da situação financeira desta autarquia.
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ESPAÇO ASSOCIATIVISMO

GRUPO DE JOVENS “CORDAS”
“E no final atar-te-ei com todas as minhas forças, os meus
braços serão cordas”.

O

verso, musicado por Enrique Bunbury, inspirou o
cineasta espanhol Pedro Solís García a escrever
e realizar a curta metragem “Cuerdas”, celebrando o
impacto que a solidariedade e a empatia podem gerar na vida do outro.
Cordas que não amarram, mas unem, transformam
e libertam. São estes os laços que os jovens do “Cordas” querem estreitar.
Constituídos como Grupo de Jovens em 2014, o “Cordas” nasceu de uma reflexão interior e individualizada de cada um dos seus membros fundadores. Sem
saberem, ainda, que seriam Cordas, cada um trabalhou dentro de si o rumo que a sua fé tomaria após
o término da formação cristã na Paróquia de Santa
Maria de Viseu.
Após a catequese e cumprido o crisma, o que fazer?
Como manter a ligação ativa à Igreja, à Paróquia onde
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cresceram e se formaram, onde desenvolveram a sua
espiritualidade, onde se conheceram a si e ao outro?
Em grupo, unidos em torno de um mesmo fim, qualquer caminhada se torna mais fácil e mais rica.
Partindo de si próprios, da sua vivência interior, percorrem juntos o trilho até à comunidade e é ao serviço da comunidade que se realizam.
O grupo dedica-se, essencialmente, a atividades de
cariz social. Mensalmente, visitam pessoas idosas ou
em situação de doença e, frequentemente, dão voz a
causas solidárias de outras instituições locais, como
a Capelania do Centro Hospitalar Tondela Viseu, o
Banco Alimentar e a Cáritas Diocesana, e nacionais,
como a Operação Nariz Vermelho. Em benefício desta entidade, realizarão no primeiro domingo de Junho uma caminhada solidária, onde esperam reunir
um milhar de participantes.
Em 2018, concretizaram o sonho de viajar até ao Va-

ACONTECEU NA FREGUESIA
ticano. Com o apoio da comunidade em prol da qual
trabalham, conseguiram levar 55 pessoas a visitar o
Papa Francisco.
Atualmente, o Grupo é formado por jovens oriundos
de diferentes paróquias, com idades compreendidas
entre os 15 e os 30 anos. A idade cronológica não é,
contudo, um limite de acesso ao Cordas. Entre todos,
o processo de tomada de decisões é feito sem hierarquias, com respeito pelo papel e contributo de cada
um no Grupo.
O Cordas reúne-se às sextas-feiras à noite, na Igreja
de Gumirães, momento em que após o período de
oração e de reflexão, planificam ou executam as atividades definidas. Também têm a seu cargo, em colaboração com o grupo coral, a animação musical da
eucaristia de sábado, às 18h, em Gumirães, e participam, pontualmente, na eucaristia de domingo, às
11h, na Sé Catedral de Viseu.
Ainda este ano, o Cordas espera voltar a visitar a comunidade ecuménica de Taizé, à semelhança do que
fizeram em 2016 e gostariam de receber em Portugal
as Jornadas Mundiais da Juventude em 2022.
Até lá, continuam abertos aos desafios da sua comunidade, caminhando sempre em direção a nós.

Contactos:
grupodejovens.cordas@gmail.com
facebook.com/pg/grupodejovens.cordas

MERCADO INDO EU

A

Edição de Natal do mercado Indo Eu realizou-se,
excepcionalmente, no segundo sábado do mês,
dia 8 de dezembro.
Na Freguesia de Viseu já se sentia o espírito natalício, espírito que sempre atrai os nossos moradores e turistas a usufruir das ruas,
praças e demais espaços públicos da cidade.
A edição de Natal deste Mercado promovido pela
Freguesia foi marcada, mais uma vez, por uma forte
adesão de expositores e visitantes, os quais, ao compasso das melodias natalícias, aqueceram o ambiente da Rua da Paz.
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NATAL NA FREGUESIA

P

ara a Freguesia de Viseu, o Natal é, principalmente, um momento de reunião das várias famílias
que vivem na Freguesia. É um momento de integração de todas essas comunidades na comunidade
maior que é a nossa Freguesia e, portanto, uma época de celebração coletiva, na comunhão de valores
de empatia, consideração pelo outro e pacificação.
As celebrações tiveram início com o “Lanche
Solidário” oferecido pela Freguesia, no dia 12 de dezembro, aos participantes nos ateliês-convívio e às
famílias beneficiárias do apoio social da Freguesia.
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Esta festa de Natal aconteceu nas instalações do Colégio da Imaculada Conceição, ao longo de uma tarde
de convívio musicada pelos “Angelicus Musicae”. O
Lanche Solidário foi também uma oportunidade para
entregar os vales para levantamento dos cabazes de
Natal no dia 21 de dezembro, uma oferta da Freguesia e do Município, às famílias economicamente desfavorecidas.
No mesmo espaço, mas já no dia 13, “O Natal
chegou à Escola”. Desta feita, a quadra festiva foi assinalada com uma peça teatral dedicada às crianças

NATAL NA FREGUESIA
que frequentam o ensino básico na Freguesia de Viseu.
Das comunidades que compõem a Freguesia
para o espaço público, chegou a altura de reunir toda
a cidade em torno de um mesmo objetivo. No dia
16 de dezembro, decorreu a “Xmas Run”, um evento
de cariz solidário em que a equipa do Executivo de
Freguesia de Viseu não pôde deixar de participar. A
participação dos viseenses, e de muitos visitantes, foi
notável. Centenas de pais-Natal coloriram as nossas
ruas, contribuindo, assim, para oferecer uma viagem
à Euro Disney às crianças que se encontram a residir no Centro de Acolhimento Temporário de Viseu.
No dia 18 de dezembro, foi tempo de celebrar à mesa com aqueles que diariamente pensam,
debatem e executam as melhores soluções para a
nossa autarquia. Os membros do Executivo, os colaboradores da Junta de Freguesia e os membros da
Assembleia da Freguesia partilharam uma Ceia de
Natal.
Ainda a destacar está a participação de dois
presépios construídos na Freguesia de Viseu, no concurso Municipal “Rota dos Presépios 2018”: o presé-

pio elaborado pela comunidade de Santiago, exposto
dentro da Igreja de São Tiago, construído de forma
tradicional com recurso a figuras de barro e matérias
naturais evocativas da Natureza e o presépio da Igreja da Ordem Terceira de S. Francisco (Terceiros), tendo este conquistado e de forma unânime, o primeiro
lugar do concurso. O prémio monetário, no valor de
1.250,00€, foi integralmente entregue à comunidade
religiosa da referida igreja.
Mesmo não estando a concurso, não poderíamos deixar de lembrar o presépio de José Barros
instalado na sala de sua casa, situada na Freguesia de
Viseu. O presépio reúne dezenas de pequenas figuras
de madeira, cada uma com uma história própria, esculpidas manualmente pelo próprio José Barros, ao
longo de vários anos. Cada figura, animal ou humana, tem uma expressão única, minuciosa, e cumpre
uma função específica (e muito especial, diga-se) nas
várias cenas do presépio. Um trabalho e dedicação
inesquecíveis para quem o visita, inspiradores para
todos os sectores da vida. Este foi o sonho de infância
de José Barros. Cumpram-se os nossos, com o afinco e a alegria que o escultor aplicou à construção do
seu.
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GALA DA FREGUESIA
NOITE SOLIDÁRIA COM MUITA ANIMAÇÃO E CONVÍVIO

F

oi no Pavilhão Multiusos que a Freguesia de Viseu realizou, no dia 10 de novembro, a sua Gala. O
evento, com lotação esgotada, surgiu com o propósito de assinalar mais um aniversário da nossa Freguesia, mas, desde logo, assumiu uma vocação solidária.
O jantar dançante decorreu sob a temática dos “Anos
60”, tendo a animação musical sido entregue aos “The
Lucky Duckies” e aos “Duplo Sentido”.

PARCEIROS

Esta iniciativa, memorável, permitiu angariar receitas
para duas instituições de solidariedade da cidade de Viseu: a APPACDM de Viseu - Associação Portuguesa de
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental e a APPDA Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo.

