TIRAGEM TRIMESTRAL | JAN | FEV | MAR 2019 - Nº 17
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INFORMATIVO

MENSAGEM DO PRESIDENTE
as várias atividades que aconteceram, mas sobretudo
nas que vão acontecer, à nossa 4ª edição da Semana
Solidária.
Transversal e diversa, vai ser uma semana dedicada
às pessoas, com diferentes momentos. Apelamos à
sua divulgação e imprescindível participação.
Sempre próximos, estejam atentos às próximas
atividades, participem e envolvam-se nelas.
São organizadas, a pensar na nossa população, visando a nossa comunidade, que queremos cada mais
feliz e com orgulho na sua/nossa Freguesia.
Apelamos à participação e envolvência de todos,
acrescentando brilho e valor às nossas iniciativas.
Caras Cidadãs
Caros Cidadãos
Levamos até vós mais uma edição do nosso Boletim Informativo, edição trimestral e que sintetiza as
principais iniciativas e atividades que decorreram e
ou decorrem, na nossa Freguesia.
Numa Comunidade que se quer participativa e
informada, relevamos a clareza e a proatividade que
sempre nos pautou, levando até vós, o que de mais
importante se passa (passou) no território da nossa
Freguesia e de iniciativa de todas as entidades/ instituições e personalidades que compõem o nosso mais
valioso património: as pessoas.
Queremos continuar este caminho, envolvendo
todos, tornando em particular, este instrumento de
comunicação, uma via aberta à comunidade, podendo nele, todos colaborar, com informações, textos,
noticias, reportagem e ou outros acontecimentos relevantes para a vida cívica da nossa Freguesia.
Permitam-nos uma abordagem proativa e entre
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Convosco, teremos uma Freguesia ativa e inclusiva,
convictos de que cada um de nós deu o melhor de si,
em favor desta comunidade.
Reconhecidos, saudamos todas, aproveitando para
vos desejar, umas Boas Férias.

O Presidente da Freguesia
Diamantino Santos
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
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ACONTECEU NA FREGUESIA

ATELIÊS SENIORES
COMEMORARAM O CARNAVAL

E

FOLAR DE PÁSCOA

vento consolidado no programa de atividades da
Freguesia, decorreu no dia 17 de abril, no Auditório da Travessa de S. Lázaro, o “Folar de Páscoa”.
A edição de 2019 foi novamente organizada
pelos grupos de estágio do curso de Educação Social
da Escola Superior de Educação de Viseu, em benefício dos participantes nos ateliês convívio da Freguesia e aberto à participação de todos/as.
O “Folar de Páscoa 2019” contou, este ano,
com uma atividade central inovadora face aos anos
anteriores: os participantes aprenderam a confeccionar o seu próprio folar de forma tradicional, partilhando-o, de seguida, à hora do lanche. À memória
gastronómica vieram juntar-se os jogos tradicionais e
o convívio comunitário, cuja promoção tem vindo a
ser um dos objetivos deste Executivo.

A

Freguesia de Viseu reuniu os seus Ateliês Seniores, no Largo da Travessa de São Lázaro, e
comemorou o carnaval, incentivando a utilização de
disfarces "amigos do ambiente".
Naturalmente não faltou a música, como
também não deixou de haver um lanche de confraternização.
Um agradecimento especial aos estagiários
da Escola Superior de Educação, os mentores e mobilizadores destes(as) meninos(as).
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MERCADO INDO EU -

É

EDIÇÃO DE PÁSCOA

, sem qualquer dúvida, uma das atividades com
maior adesão registada no espaço da Freguesia
de Viseu. O “Mercado Indo Eu” nasceu em 2014 e,
desde então, acolhe mensalmente dezenas de participantes e milhares de visitantes.
No dia 13 de abril foram cerca de 70 os expositores instalados na Rua da Paz para mais uma edição, numa altura em que a partilha e a reutilização
dos bens assume um relevo cada vez maior.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA DA PRIMAVERA

A

Freguesia de Viseu, no âmbito do seu programa de apoio à diversidade cultural no espaço
da Freguesia, foi mecenas do concerto da Orquestra
Filarmónica Portuguesa que integrou a programação
do Festival de Música da Primavera, certame já consagrado no panorama cultural da nossa região.
A apresentação foi acompanhada pela violinista norueguesa Eldbjørg Hemsing e decorreu no
Pavilhão Multiusos, no dia 13 de abril.
A Orquestra Filarmónica Portuguesa é um
projeto de dimensão nacional sob a Direção Artística
do Maestro Osvaldo Ferreira, um dos mais representativos maestros nacionais da atualidade.
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Seja por motivos económicos ou ambientais,
estes mercados de rua demonstram ser uma boa
oportunidade para trocar os excedentes acumulados
nas nossas casas, cada vez menores, mas também
para vender e comprar por valores mais acessíveis
ao rendimento disponível das famílias viseenses.
Entre livros, discos, brinquedos, roupas, peças decorativas ou antiguidades, encontramos um
pouco de tudo nestas bancas; cabides e charriots,
caixas e baús. Por vezes, descobrem-se verdadeiros
tesouros, esquecidos, à espera de ressurgir com carisma vintage.
Inscreva-se como participante nos serviços
administrativos da Freguesia ou, simplesmente, passeie por lá. Dê vida à Cidade!

ACONTECEU NA FREGUESIA

“CIDADE COM ROSTO”
NOVOS EPISÓDIOS

D

epois do lançamento, em Dezembro de 2018, do
primeiro episódio deste projeto de valorização
do/a cidadão/ã da Freguesia, dois novos episódios
foram divulgados ao longo do último trimestre. Em
fevereiro e em março celebramos a vida e a obra de
Jorge do Carmo e de Glória Paiva, com apresentações públicas das suas histórias de vida.
Jorge do Carmo, pintor viseense, imortalizou
nas suas telas diversas paisagens da nossa Freguesia.
Modestamente, afirma ter vindo do nada e nada ser,
mas é inegável a importância que já conseguiu alcançar no panorama artístico e cultural da cidade.
Glória Paiva, por sua vez, dedicou a sua vida
a dar e a dar-se aos outros. Professora de sempre e
para sempre, assume não ter sido feliz mas sabe ter
feito feliz muitos dos que com ela se cruzaram ao
longo do seu percurso pessoal e profissional.

REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO
EXECUTIVO DA FREGUESIA

O

Executivo da Freguesia de Viseu reuniu no dia
23 de janeiro na presença de elementos da comunidade.
A reunião decorreu na Associação do Viso
que cedeu, uma vez mais, as suas instalações para o
efeito.
Mantendo-se no caminho da aproximação
aos Fregueses, o Executivo de Freguesia entende que
estas reuniões descentralizadas constituem “formas
de ouvir, na primeira pessoa, o sentir e os anseios
dos nossos cidadãos”, por forma a dar uma melhor
resposta aos seus apelos e necessidades individuais
e coletivas.

O projeto “Cidade com rosto” tem permitido
dar a conhecer pessoas do nosso dia a dia, com vidas normais e, cumulativamente, notáveis, pessoas
que em muito têm contribuído para a valorização do
território da Freguesia. O registo das suas histórias,
contadas na primeira pessoa, resistirá ao curso do
tempo, sendo a Freguesia de Viseu, hoje, também
um veículo entre o passado e o futuro desta comunidade.
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TERTÚLIA “CONVERSAS COM A HISTÓRIA”
VIVÊNCIAS QUOTIDIANAS PARTILHADAS NA PRIMEIRA PESSOA

A

Freguesia de Viseu promoveu, no dia 15 de março, a Tertúlia “Conversas com a História”, antecipando o lançamento do segundo volume da obra
“Histórias Perdidas”, coordenado pelo historiador
João Ferreira da Fonseca, em cumprimento de uma
das propostas mais votadas no Orçamento Participativo da Freguesia.

cial de importância nuclear no território da Freguesia.
Para além da recuperação das vivências
quotidianas, partilhadas na primeira pessoa pelos
oradores e espectadores presentes, o serão foi enriquecido por momentos teatrais, estes a cargo da
professora Glória Paiva.

A tertúlia decorreu no salão nobre da Associação Comercial do Distrito de Viseu, sob a temática
da vida comercial da cidade ao longo do século passado. Este será, de resto, o foco do novo volume da
obra “Histórias Perdidas”, que recuperará memórias
do comércio tradicional, atividade económica e so-

Representantes da Associação dos comerciantes do distrito de Viseu
e do Executivo de Freguesia abriram a tertúlia, na presença de João Ferreira da Fonseca, historiador responsável pela coordenação e redação
dos volumes “Histórias Perdidas”.
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Glória Paiva, representando uma cena da vida comercial na Viseu de
outrora.

ESPAÇO ASSOCIATIVISMO

INSTITUTO LIBERAL DE INSTRUÇÃO E RECREIO

F

undado em 1904, o Instituto Liberal de Instrução
e Recreio é uma das associações mais antigas sediadas no território da Freguesia de Viseu.

Coincidentemente, à “luz “dos livros vem juntar-se a
opacidade da Ditadura Militar, instaurada no nosso
país nesse mesmo ano.

A sua história acompanha a evolução social
do Centro Histórico da cidade, desde a rua Escura,
onde nasceu, à rua Direita, local em que esteve firmemente implantado ao longo do último século.

A situação financeira do Instituto, já bastante fragilizada, acaba por agravar-se, mas em estado
de (apenas aparente) hibernação, o Instituto Liberal
de Instrução e Recreio sobreviveu às décadas de 2030, sobreviveu ao Estado Novo, ressurgiu em Democracia e respira, ainda, na cidade de Viseu.

O Instituto Liberal de Instrução e Recreio foi
fundado num contexto histórico de crise política em
Portugal, com o avolumar das discrepâncias ideológicas e políticas.
O associativismo fortaleceu-se especialmente naquele período da história, impulsionado pelos
ideais republicanos – o predomínio da coisa pública,
o poder do Povo (e para o Povo) e a cisão entre o
Estado e a Igreja.
A promoção do progresso moral e intelectual dos seus associados, bem como a diáspora dos
ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade estiveram na génese deste Instituto, propulsionada por
vultos visionários viseenses, como Alberto Sampaio
e Ricardo Pais Gomes.

Na verdade, até há bem pouco tempo, continuou, resiliente, a ocupar o seu lugar na rua Direita, como observador-participante do quotidiano viseense ao longo de mais de um século, nas idas e
vindas do tempo e da História da cidade.
Atualmente, esta coletividade já tem uma
nova morada, mantendo-se presente na Freguesia
de Viseu. A nova sede do Instituto Liberal de Instrução e Recreio pode ser encontrada na rua Alexandre
Lobo, importante artéria da cidade que o Instituto
ajudou a formar. Diz-se que é o melhor centro de
convívio de Viseu. Há que experimentar!
As Migas do Instituto Liberal:

Ao “Instituto Liberal de Instrução e Recreio”
devemos a criação da Escola Alves Martins, à data
uma “simples” aula de instrução primária, mas um
digno contributo para a redução da taxa de analfabetismo que grassava no nosso país no início do século
XX e que superava, àquela data, os 70%.
Com a implantação da República, em 1910,
o Instituto Liberal perde a chama. Os seus mais notáveis são chamados a integrar a Administração Pública da cidade e a aura clandestina inerente à defesa
dos ideais republicanos em tempo de monarquia,
perde a razão de ser.
Em 1926 é criada a Biblioteca do Instituto.

Anualmente, dezenas de convivas reúnemse para as tradicionais “Migas” do Instituto Liberal. O
evento faz parte da tradição gastronómica da cidade
e realiza-se na terceira quinta feira antes da Páscoa.
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À CONVERSA COM...

MICHAEL BATISTA

É

o mais jovem dos Provedores das Misericórdias em Portugal. Com apenas 35 anos, lidera a segunda maior Entidade empregadora de Penalva do Castelo, atividade que exerce em regime de
voluntariado, sem salário, e que concilia com a sua vida profissional e familiar. Para Michael Batista,
“o Associativismo é vida!”. Refere ainda que “É preciso muito amor, dedicação e um grande sentido de
organização pessoal para podermos integrar projetos com esta dimensão e responsabilidade”.
Conheça um pouco mais sobre um dos intervenientes na programação da Semana Solidária da Freguesia de Viseu.
Que caminho percorreu até chegar ao sector da
Economia Social?

por me especializar também na área da Gestão de
Organizações Sociais.

A minha formação académica de base é na
área do Ensino Básico. Tenho um Mestrado em Ciências da Educação com especialização em Administração e Gestão Escolar. Entre 2007 e 2016 exerci a atividade de formador e coordenei ações de formação
dirigidas a organizações sociais. Trabalhei muito com
as IPSS da nossa região e do país. Entretanto acabei

O meu pai teve uma grande influência relativamente ao meu gosto pela atividade associativa,
desde miúdo sempre me levou a acompanhá-lo nas
suas ações. Ele fez parte de várias organizações e
fundou uma associação. No Ensino Secundário e no
Superior fui Presidente da Associação de Estudantes, integrando também a Federação Académica de
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À CONVERSA COM...
Viseu e, desde então, estive sempre disponível para
integrar projetos comunitários.
Também estive ligado ao clube da minha terra, o Sport Clube de Penalva do Castelo. Fui jogador,
diretor e treinador das camadas jovens.
Fui catequista durante cerca de sete anos e,
entretanto, há cerca de oito anos, aceitei o desafio
de colaborar com o jornal da minha terra (O Penalvense), que existe desde 1958. O jornal chega a todas
as freguesias do concelho de Penalva do Castelo e é
um contributo importante para que os emigrantes se
sintam mais próximos de casa.
Em 2013, fui eleito Provedor da Santa Casa
da Misericórdia de Penalva do Castelo. Assumi uma
grande responsabilidade, mas com muita satisfação.
Esta ligação à Santa Casa já existe desde criança, pois
a minha mãe foi colaboradora da Instituição, enquanto Ajudante de Lar. Recordo as inúmeras vezes que
fui ao Lar Nossa Senhora da Misericórdia ter com a
minha mãe, assim como participar em diversas atividades. Fui também colaborador da Instituição, com
a realização de um estágio profissional na Creche/
CATL. Ajudei sempre a Instituição em iniciativas solidárias, sem ter qualquer função interna.
Neste momento, integro também a direção
do Chão do Grou, Residências Seniores, em Nelas,
sendo esta a minha atividade profissional. É um conceito inovador na região que contribui para a valorização do setor social do nosso Distrito.

De que modo o crescimento no meio associativo
modelou as suas competências pessoais e profissio-

nais?
O Associativismo é vida! Oferece-nos um
sentimento de muita utilidade e de felicidade em prol
do bem comum. É preciso muito amor, dedicação e
um grande sentido de organização pessoal para podermos integrar projetos com esta dimensão e responsabilidade.
No meu caso, o associativismo tem servido,
até, como uma terapia individual… Acabou por me
ajudar a superar dificuldades da vida, mantendo-me
ativo e com mais vontade de ajudar os outros. A educação que os meus pais me deram transformou-se
em ação. Em tudo o que faço, tenho a sensação de
muito orgulho para os meus pais. Quem me conhece
sabe do que falo.
As pessoas facilmente julgam sem conhecerem a realidade, o que constitui, por vezes, uma grande dificuldade nos líderes.
No decurso da minha atividade utilizo uma
regra dos três “P”: Prudência, Paciência e Persistência. Esta regra é importante para todos os que estão
a assumir cargos diretivos. Os gestores de uma organização tendem a reagir às atitudes injustas das pessoas, mas é preciso muito cuidado para não fazer de
um “vazio” um motivo que possa prejudicar a nossa
missão.
Com a experiência a minha visão tende a
ver sempre o lado positivo das coisas. Digo muitas
vezes que um problema deve ter duas ou três soluções positivas. No associativismo tem de haver muito
sentimento de equipa. Uma estrutura não deve estar
dependente de um homem só. Tem de existir muita
abertura ao diálogo.
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Todos os dias penso naquilo que posso fazer
de maneira diferente. Eu também erro e devemos
ter consciência dos nossos erros, motivo pelo qual
é tão importante fazermos mentalmente uma análise SWOT [analisar forças, oportunidades, fraquezas
e ameaças]. Veja-se a situação da crise que vivemos
entre 2013 e 2016. Foi o pior período da história financeira portuguesa e, nesse período, na Santa Casa
da Misericórdia de Penalva do Castelo criámos 30
postos de trabalho. Soubemos avaliar e reorganizar,
mantendo o equilíbrio financeiro.

Participar na gestão de uma organização social, no
processo de tomada de decisões, na fiscalização das
atividades realizadas, ajuda a formar melhores cidadãos/ãs?
Em primeiro lugar é importante referir que
podemos valorizar competências pessoais apenas
cumprindo com o nosso dever de associado ou irmão. Facto que nem sempre acontece. De um modo
geral as Assembleias Gerais (órgão principal de uma
Entidade) são pouco participativas. Considero que
os associados não têm a noção da importância que
assumem na gestão de uma organização. Não reconhecem o seu papel. Se os associados tomarem conhecimento do objeto social da sua organização vão
compreender o valor do seu papel. No fundo, o associado acabará por ser uma pessoa mais envolvida
e compreensiva relativamente aos problemas sociais.
Vai refletir muito mais sobre as necessidades internas
e da comunidade, assim como vai ter outra atenção
sobre determinados assuntos discutidos pelo governo e pelos partidos políticos.
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Para quem ocupa funções diretivas é evidente que ao acompanharem as atividades desenvolvidas pelas Organização vão certamente adquirir
competências em determinadas áreas, que até então
desconheciam. Por inerência dos cargos (Assembleia
Geral, Direção/Administração ou Conselho Fiscal) os
membros participativos são integrados nas dinâmicas, resultando na obtenção de mais informação e
conhecimento.
As organizações sociais são excelentes universidades para os cidadãos envolvidos e com vontade de fazer o bem. As pessoas enriquecem de valores
que contribuem para vivermos numa sociedade mais
justa e feliz.

As organizações sociais são o verdadeiro agente de
proximidade na realização da função social do Estado?
Neste momento, as organizações de economia social substituem em parte o papel do Estado.
São as principais promotoras e cumpridoras do consignado na Constituição da República Portuguesa
[como função social do Estado]. Não tenho dúvidas
disso. O que seria de muitos cidadãos portugueses
do interior de Portugal se não fossem as organizações
sociais localizadas nos meios rurais.
Preocupa-me a visão radical de alguns partidos políticos nacionais quanto a esta matéria. Existem muitos líderes partidários que não têm consciência da importância destas estruturas. Portugal não é
só Lisboa e Porto. No interior, muitas vezes, só as organizações sociais é que chegam ao cidadão.

À CONVERSA COM...
O Estado tem de apostar mais nas organizações sociais e nos investimentos privados que garantam apoio aos cidadãos e permitam que estes possam viver com melhor qualidade de vida. O Estado
não tem capacidade para resolver, sozinho, os problemas sociais. O pensamento da esquerda radical da
nossa estrutura política nacional pode tornar-se perigoso. Existem muitas teorias na Assembleia da República que, na prática, não correspondem à verdade.
Seria muito importante que estes senhores com responsabilidade política nacional e com poder de decisão compreendessem que, com menos dinheiro, as
organizações sociais respondem na prática (e muito
bem na sua maioria) aos principais problemas dos cidadãos.

Do ponto de vista da gestão dos recursos disponíveis, de que forma podemos melhorar o “trabalho
de equipa” entre as Autarquias locais e as organizações sociais?
Penso que é importante ter uma visão macro
numa organização. Devemos acabar com as “quintinhas”. Foram criadas as “Redes Sociais” com o objetivo de promover o diálogo e a cooperação entre
as Entidades, mas na verdade constato que as redes
sociais são apenas uma estrutura formal, pois continua-se a olhar apenas para o plano individual de cada
estrutura. A visão das pessoas tem de ser mais abrangente. Se não vejamos: continuam a surgir respostas
sociais em locais sem necessidade, mobilizadas por
interesses pessoais e políticos. Recordo que quem
aprova estas obras são as Câmaras e as Entidades do
Estado. Daqui as uns anos vamos ter creches trans-

formadas em outras respostas sociais, assim como
lares da 3ª idade sem utentes para residirem ou a receberem idosos de outros concelhos do país.
As Entidades têm de trabalhar em parceria,
mas as associações não devem estar totalmente dependentes de subsídios. As Juntas de Freguesia e as
Câmaras Municipais devem criar projetos de incentivo, com a promoção de candidaturas e concursos.
Contudo as associações também devem criar dinâmicas internas que visem a sua sustentabilidade e
simultaneamente contribuam para a integração dos
associados e da comunidade nas suas atividades.
Penso também que deve ser criada nos Municípios uma estrutura que, verdadeiramente, funcione
como uma “Rede Social”, onde sejam desenvolvidos
projetos comuns. A autarquia deve moderar estes
encontros. Quem ganha? A sociedade, considerando
que vai existir mais cooperação e trabalho de equipa
entre as diversas estruturas de apoio social.
Hoje em dia o grande desafio das organizações sociais é a atividade laboral. Os técnicos têm
de fazer uma mudança de paradigma, apostando na
inovação. Só assim é possível melhorar todos os serviços da organização. Depois deve existir um grande
sentido de oportunidade de modo a aproveitar todas
as dinâmicas que podem surgir. Devemos valorizar
o passado, agindo no presente a pensar no futuro.
Só podemos trabalhar em equipa com as outras Entidades, se no plano interno formos uma organização
verdadeiramente organizada. Ainda há muito para
fazer, pois ainda estamos “presos” a pensamentos do
passado que hoje já estão obsoletos.
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PARCEIROS

