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EDITORIAL

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Caras Concidadãs e caros concidadãos:
Com a chegada da Primavera, espera-se ansiosamente por
um tempo melhor, com mais calor e condições propícias
para o lazer e usufruto dos espaços públicos que a Freguesia
possui.
É tempo de deixarmos o aconchego dos nossos lares,
arrumarmos a roupa pesada e quente de inverno, para
estarmos mais disponíveis para o viver da Freguesia,
fruindo-a na sua diversidade, de modo intergeracional,
convidando todos a partilharem espaços e conversas.
Corpos ativos e mentes sãs, são o garante para que tenhamos mais e melhor qualidade de vida. Em comunhão com
a natureza, observando a sua bela transformação, numa estação que se renova todos os anos, queremos que todos
os nossos Fregueses, sejam Felizes e tenham orgulho nesta
nossa Comunidade, que se constrói e renova, todos os dias.

«Corpos ativos e mentes sãs, são o
garante para que tenhamos mais e
melhor qualidade de vida”.

Boletim Informativo da Freguesia Viseu

Para todos, uma Boa Primavera.

O Presidente da Freguesia de Viseu
Diamantino Santos

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: 1000 exemplares
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APOIO SOCIAL

APOIO ECONÓMICO

N

o âmbito das competências da Freguesia de Viseu,
o apoio social a famílias mais carenciadas é um dos
eixos mais estruturais. Assim, e após uma caracterização e levantamento exaustivo a todos os pedidos que nos
são endereçados, incluindo visitas domiciliárias para caraterização e melhor identificação das dificuldades, os apoios
são dados de acordo com a necessidades mais urgentes do
agregado, podendo abranger apoio a despesas como luz,
gás ou água, apoio na medicação, alimentos, vestuário, ou
outros.

INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
À COMUNIDADE

A

Freguesia de Viseu, numa colaboração direta com o
Conselho Local de Desenvolvimento Social (CLDS) de
Viseu, promoveu no dia 23 de Fevereiro, uma sessão
de esclarecimento no auditório da Travessa de S. Lázaro, no
âmbito do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro.
Focados em promover a inclusão social dos cidadãos, de
forma multissetorial e integrada, o Executivo da Freguesia
entende que estas ações assumem primordial importância
no combate à pobreza e à exclusão social.

APOIO SÓCIO-COMUNITÁRIO:
“ATELIÊS CONVÍVIO”

P

rezando a continuidade dos seus projetos e serviços,
prosseguem os Ateliês Convívio da Freguesia, dinamizados pelo Gabinete de Apoio Social da Freguesia, em
estreita cooperação com os alunos e alunas do curso de Educação Social da Escola
Superior de Educação
de Viseu.

No caso de se encontrar atualmente numa situação de maior
dificuldade, não hesite em contactar-nos através do email:
apoio.social@freguesiadeviseu.pt, do telefone: 232426578
ou presencialmente nos serviços da Rua Miguel Bombarda
ou da Travessa de S. Lázaro.

Estes ateliês são verdadeiros pontos de
convívio comunitário,
promovendo a saúde
psíquica dos/as participantes, afinando
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APOIO SOCIAL

destrezas e capacidades técnicas trabalhadas no contexto
das artes plásticas.

ENTREVISTA A JOÃO HENRIQUE ALMEIDA

Os ateliês decorrem semanalmente e as inscrições podem
ser feitas pessoalmente nos serviços de atendimento da
Freguesia, na Rua Miguel Bombarda.

“FOLAR DE PÁSCOA”,

TRADIÇÃO NA FREGUESIA

D

ando continuidade aos eventos tradicionais que tem
realizado nos anos antecedentes, a Freguesia de Viseu realizou no dia 28 de março, o “Folar de Páscoa
2018”.
Acolhido pelo Orfeão de Viseu, o evento continua a assumir-se como um espaço de partilha familiar, com espírito de
“bairro”, onde não faltaram música e convívio.
O Executivo da Freguesia salienta a importância da equipa
de alunos e alunas do curso de Educação Social da ESEV, que
no decurso do seu estágio na Freguesia, assumiram um papel de relevo na organização deste evento.
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J

oão Almeida, 28 anos, natural de Viseu. É
psicólogo e coordenou a área social da Freguesia de Viseu durante 3 anos. Trabalha
atualmente na Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). Fala-nos da paixão pela cidade
que o viu nascer e à qual se mantém ligado.

Colaboraste com a Freguesia de Viseu durante 3 anos na
área do apoio social. De que modo a tua perspetiva da
cidade, enquanto habitante, influenciou o trabalho que
desenvolveste?
Colaborar na Freguesia de Viseu durante esse período foi
um privilégio a vários níveis. Mais do que tê-lo feito como
psicólogo, a principal força motriz do trabalho que procurei
desenvolver veio do conhecimento prévio das necessidades
da freguesia e do meu envolvimento nos dinamismos que
sempre acompanhei enquanto cidadão que cresceu e viveu
na antiga freguesia de Santa Maria. Seja qual for o contexto,

CIDADANIA

seremos melhores profissionais quanto maior for o nosso
conhecimento do terreno e o envolvimento com a comunidade aí residente.
O que mais te motivou durante esse período?
Clichês à parte, foram sem dúvida as pessoas. Primeiro, as
pessoas da própria estrutura da Freguesia, que me acolheram de forma única, desde o Executivo a todos os colaboradores mais próximos e amigos. Logo de início, percebi que
todo o dinamismo que a caracteriza resulta de uma vontade
de fazer melhor.
Senti-me desafiado a ter um papel ativo e a dar o meu contributo. Motivou-me também querer que outros partilhassem da mesma paixão por viver em Viseu e da qualidade de
vida que a cidade tem. Fui percebendo, no contacto com diferentes pessoas, que é uma cidade de vizinhos, conhecidos
ou não, que não hesitam em dar a mão ao próximo. É, de
facto, uma comunidade solidária, como pude comprovar em
diferentes momentos dos diversos projetos desenvolvidos.
É diferente a forma como agora vês o papel de uma
autarquia para o desenvolvimento local? Isto é, conhecer
a estrutura, participar, permitiu-te compreender melhor
o impacto das políticas adotadas?
As autarquias são fundamentais no desenvolvimento local,
isso é certo. Mas as juntas de freguesia têm um papel de
maior proximidade com os cidadãos. De uma forma mais
individualizada, conseguem perceber os seus hábitos, problemas e necessidades. A ação das juntas de freguesia deve
ir além do apoio em situações de crise individual ou coletiva. É a personificação do “bom vizinho”, que acompanha,

que “bate à porta”, quando os moradores não se cruzam
de manhã. O lema da Freguesia de Viseu, “Mais próxima”,
e mesmo o da sua área social, “Junta à Mão”, são exemplos
dessa importância.
Na tua opinião, os jovens de Viseu, particularmente os
que vivem na cidade, estão empenhados e disponíveis
para participar na organização do que é público, do que
é de todos/as?
Percebi, no contacto com as diferentes entidades e estruturas jovens da cidade, que há uma grande preocupação em
valorizar e projetar Viseu de forma cuidada e orientada, em
áreas como a cultura, capacitação, empregabilidade e intercâmbios, desporto, apoio social, entre outros. Antevejo um
futuro promissor com os jovens viseenses a terem um papel
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apoio social nesta Freguesia contribuiu para as tuas
competências profissionais e pessoais?
Mais do que ter contribuído para o desenvolvimento de
competências, permitiu-me um crescimento e valorização
enquanto pessoa, pelas relações estabelecidas com os habitantes da freguesia. Ainda hoje, quando vou a Viseu, visito
muitos dos amigos >65 que conheci, cuja ternura e genuinidade são indispensáveis para mim. Projetos como a “Manta
de Afetos” da Associação LEXVIS, entre outros, são exemplos
de como a dedicação ao próximo nos pode realizar em diferentes dimensões da vida, muito para lá da esfera profissional.
social relevante, seja em cargos de coordenação, seja no
âmbito de uma cidadania ativa.
Estás a construir uma nova etapa na tua vida profissional, atualmente fora do território da Freguesia. Continuas ligado ao trabalho social?
A vertente social será sempre a força impulsionadora do
meu trabalho. Foi, de resto, a primeira área que procurei
desenvolver quando abracei o novo desafio profissional,
perceber como podia aplicar, também aqui, o lema “Mais
próximo”. No entanto, Viseu continua a merecer a minha
dedicação e envolvimento. Continuo a candidatar diferentes projetos de âmbito social ou cultural a programas jovens
que têm surgido recentemente. São formas interessantes de
implementarmos uma ideia ou de simples partilha e discussão com outros jovens. Deixo também este desafio!
De que forma o desenvolvimento de uma valência de
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O que há ainda por fazer na Freguesia de modo a torná-la mais próxima e mais própria dos cidadãos que a
compõem?
A Freguesia de Viseu tem consolidado o seu papel enquanto estrutura de proximidade, preocupada em desenvolver
atividades que beneficiem os cidadãos. Exemplo disso são
projetos como a Semana Solidária, o Mercado Indo Eu ou o
Chá com 5. Iniciativas mais recentes de valorização cultural,
como o “Histórias Perdidas ou o “Viseu Terra D`Arte”, visam
promover e dar palco aos artistas emergentes de Viseu. Esta
proximidade será, assim, tanto maior quanto se consiga dar
voz aos viseenses. Para isso, é necessário continuar a fazer um trabalho porta-a-porta, de forma regular, tendo em
conta que as necessidades e preocupações dos cidadãos
sofrem variações ao longo do tempo. Será nesta linha, em
meu entender, que deve prosseguir o trabalho prioritário da
Freguesia.

NOTICIAS

DA FREGUESIA PARA O MUNDO

O

ânimo solidário da Freguesia de Viveu viajou além
fronteiras durante o mês de março, graças ao espírito
venturoso da equipa “Drive4Lives”. Esta equipa de jovens viseenses, conscientes do seu estatuto de cidadãos do
mundo, propôs-se a realizar uma travessia solidária pelo de-

INFORMÁTICA SÉNIOR

J

á se inscreveu? A Freguesia de Viseu dinamiza aulas de
informática junto de vários pólos associativos da Freguesia, a pensar naqueles que querem integrar-se na nova
era dos computadores ou que querem praticar e conhecer
novas ferramentas digitais. A inclusão digital é essencial no
dia a dia da população e assume cada vez maior importância
na relação com os serviços públicos.
serto do Sahara e transportou consigo um conjunto diversificado de material didático e jogos recolhidos pela Freguesia
de Viseu para ser redistribuído a crianças economicamente
desfavorecidas.

Inscreva-se na Junta de Freguesia de Viseu ou nas Associações de:
Marzovelos, Gumirães, Viso, MODERP ou GRUSEVIS.
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XVI CONGRESSO DA ANAFRE

XVI CONGRESSO DA ANAFRE

R

euniu pela primeira vez na cidade de Viseu, no Pavilhão Multiusos, o Congresso da Associação Nacional
de Freguesias (ANAFRE), nos dias 25, 26 e 27 de Ja-

neiro.

Representativo do pluralismo democrático que caracteriza
o poder local, este mecanismo de debate político e estratégico das Freguesias, permite reunir autarcas de freguesia,
partilhar dificuldades de execução das políticas e definir estratégias de contínua melhoria no exercício das suas competências e atribuições.
Neste XVI Congresso foi enfatizada a necessidade de reforçar
a premência de Autonomia do Poder Local e o reconhecimento de que estão reunidas as condições para se proceder

a uma verdadeira descentralização dos poderes do Estado,
com ganhos de escala. Na perspetiva do Executivo da Freguesia de Viseu, os consensos alcançados no Congresso são
motivo de regozijo, certos de que “com ganhos de eficiência, poderemos ajudar a construir um Portugal Interno mais
próspero e coeso.”
O XVI Congresso da ANAFRE revelou-se, ainda, um importante impulsionador do mercado turístico e hoteleiro da cidade, tendo sido registado um considerável reforço da taxa de
ocupação e de dormidas no território da Freguesia de Viseu.
Ainda a relevar o facto de Diamantino Santos, Presidente da
Junta de Freguesia de Viseu, ter sido reeleito neste Congresso para o cargo de Presidente do Conselho Geral e da Mesa
do Congresso da ANAFRE, o que muito orgulha o Executivo
de Freguesia e dignifica os autarcas do nosso distrito.
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REUNIÕES DO EXECUTIVO

REUNIÕES DO EXECUTIVO JAN | FEV |
MAR | 2018
Reunião ordinária da Junta de Freguesia da Freguesia de Viseu de 09/01/2018

4 anos e deliberou que o mesmo fosse levado ao conhecimento e apreciação da Assembleia de Freguesia.

Reunião ordinária da Junta de Freguesia da Freguesia de Viseu de 23/01/2018

Nesta reunião ordinária, foi apresentado um pré-projecto do
Plano Cultural da Freguesia de Viseu pelo Dr. João Ferreira

Após ter decorrido o período aberto ao público sem que fos-

Fonseca, membro da Assembleia de Freguesia de Viseu.

se registada qualquer inscrição, iniciou-se a reunião ordiná-

Foram aludidas as atividades em que a Freguesia se fez representar (Rota dos Presépios e Baile de Reis) e apresentados ao Executivo os convites dirigidos à Freguesia, a saber:
“VIII Cantar de Janeiras”, formulado pela ACSR de Santiago,
e “Academia do Poder Local 2018” pelos Autarcas Sociais
Democratas. Foi, ainda, apresentado, já no âmbito da Gestaão Corrente da Freguesia, a proposta do Grupo Socialista
da Freguesia de Viseu, baseada no seu manifesto eleitoral
para o mandato de 2017-2021, cujo envio foi enaltecido
pelo Executivo.
Seguiu-se a decisão de adjudicação da obra de remodelação
das Redes de Água, Esgotos e Águas Pluviais na Rua Dr. Esteves Correia à empresa “Métrica Própria, Unipessoal Lda”.
Mais, foi deliberado assumir a responsabilidade pelos

danos causados a uma freguesa residente em Santiago,
pela queda, no seu terreno, de uma árvore propriedade da
Freguesia de Viseu.

ria da Junta de Freguesia pela aprovação da ata da reunião
anterior, seguindo-se a prestação de informações e leitura
de correspondência dirigida ao Executivo, a saber: elogio à
Gala Viseu 2001; relato da visita à casa do Sr. José de Barros por ocasião da entrega do prémio no concurso “Rota
dos Presépios”; anúncio de apresentação do livro de Arlindo
de Souza, organizada pela Freguesia; elogio à Conferência
ESAM, designação de representante do Executivo no Dia da
Escola Emídio Navarro; convite do Grupo GICAV para o encontro de cantares das Janeiras.
Sucederam-se as deliberações relativas à Gestão corrente
da Freguesia, designadamente quanto a pedidos de apoio
financeiro, de cariz pontual, por coletividades da Freguesia;
renovação da parceria com o Teatro Viriato, com redução do
valor comparticipado: manutenção do apoio trimestral ao
Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu.
Nesta reunião, foi também feito um ponto de situação
quanto às obras a decorrer na Freguesia: Largo Senhor dos

Nesta reunião, o Executivo aprovou também o seu “Plano

Aflitos (em curso);Largo do Chafariz em Santiago (em curso,

de Desenvolvimento Local da Freguesia” para os próximos

mas sujeita a alterações substantivas); Bairro das Mesuras
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(em curso, mas sujeita a alterações substantivas).

atribuição de subsídio à ESAM para realização de visita de

Por último, foi apreciada a situação financeira da Fre-

estudo no âmbito do programa Eco-Escolas; a declinação do

guesia, face à apresentação do Mapa de Fluxos de Caixa
pelo Sr. Tesoureiro, Francisco Cunha Marques, concluindo-se que a situação financeira é estável, resultado da
contenção de despesa que tem vindo a ser realizada\s

grato convite do Município de Oliveira do Hospital para participar na XXVII Feira do Queijo Serra da Estrela, dados os custos que tal visita implicaria; manifestação de disponibilidade
para divulgação da oferta formativa da Escola Tecnológica e
Profissional de Sicó, a pedido desta entidade; cessão, a título gratuito, da posição contratual da Junta de Freguesia de

Reunião ordinária da Junta de Freguesia da Freguesia de Viseu de 06/02/2018

Viseu a favor do Município de Viseu, no contrato promessa
de compra e venda em que foi promitente compradora a
Junta de Freguesia de S.José (extinta), cujo objeto contratual

Após aprovação da ata da reunião anterior, foram apresenta-

é a parcela de terreno que atualmente integra o espaço de

das ao executivo informações e correspondência para apre-

recreio da Escola de Santiago. Nesta reunião, foi também

ciação coletiva, a saber: relato e regozijo pela qualidade do

atualizado o estado das obras em curso na Freguesia; foi

evento “Dia da Escola” da ESEN, em que esteve presente o

feito um balanço sobre o Congresso da ANAFRE realizado

membro do Executivo, o Sr. Vogal, Carlos Freitas; tomada de

na freguesia; foi aprovada a representação da Freguesia da

conhecimento da questão colocada pelo Grupo Parlamen-

BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa; bem como, o encetar de

tar “Os Verdes” sobre o atraso na análise de candidaturas

esforços por forma a regularizar o vínculo laboral de dois tra-

a isenção de TSU pelas empresas afetadas pelos incêndios

balhadores da Freguesia, a inserir no seu quadro de pessoal,

de 15 de outubro; representação do Executivo na Noite de

em cumprimento da Lei 112/2017, de 29 de dezembro.

Fados comemorativa dos 59 anos da Paróquia de Coração de
Jesus; Manifestação de vontade do Executivo em alargar a
abrangência da Atividade Sénior 2018, em cooperação com
o Município, a outras áreas do seu território, como Santiago
e Viso; partilha de informação referente à ação de sensibilização para defesa da floresta promovida pelo Município
acolhida na Freguesia de Viseu.
Quanto à Gestão Corrente da Freguesia, foi deliberada: a
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BAILE DE REIS

A

quadra natalícia encerrou a 5 de Janeiro com o “Baile
de Reis”. Promovido pelo Município, o evento é tradição entre os viseenses, envolvendo centenas de pes-

“Viseu Terra D’Arte” EXPOSIÇÃO DE
PINTURA DE RAFAEL CARDOSO
A Freguesia de Viseu organizou na “Pousada de Viseu”, entre os dias 17 de janeiro e 18 de fevereiro, uma exposição
de pintura do artista Rafael Cardoso, no âmbito do programa
“Viseu Terra D`Arte”.
O Programa “Viseu Terra D’Arte” é um programa da Freguesia de Viseu que visa promover e “dar palco” a artistas
emergentes de Viseu.

soas oriundas das várias Freguesias do concelho. Este ano,
a Freguesia de Viseu esteve representada por mais de uma
centena e meia de pessoas, as quais enriqueceram a tarde
de convívio no Pavilhão Multiusos, ao som de uma atuação
enérgica dos “Hi-Fi”.

Rafael Cardoso nasceu em Viseu, no ano de 1992. Frequentou o ensino secundário em Tondela e finalizou recentemenBoletim Informativo da Freguesia de Viseu | 11
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te a licenciatura em Artes Plásticas na Escola Superior de
Artes e Design das Caldas da Rainha.
O artista começou por desenvolver um trabalho de cariz
escultório, recorrendo ao metal para a execução das suas
obras. O interesse por esta matéria-prima levou-o a explorar
o metal através do recurso a outras técnicas. Assim, começou
por tirar partido das reações químicas inerentes ao processo de oxidação da matéria, produzindo o que, vulgarmente,
chamamos “ferrugem” e utilizando-a como pigmento.
O artista Rafael Cardoso parte, pois, de um elemento comum do quotidiano associado a algo desgracioso, como a
ferrugem, cuja impressão permite a exploração da plasticidade da matéria em conjugação com outros materiais, tais
como o óleo. Expressões abstratas originais que comprovam
a qualidade artística produzida na Freguesia.

LANÇAMENTO DO LIVRO:
“O Caminho das Pedras” DE ARLINDO SOUZA

F

oi no dia 23 de Março, perante uma sala cheia, que a

Freguesia de Viseu deu a conhecer à sua comunidade o
talento e a grandeza de Arlindo de Souza. O autor apresentou o seu primeiro livro, “O Caminho das pedras”, aos 87
anos no Museu Nacional Grão Vasco.
“O Caminho das pedras” traz-nos a história do próprio, homem que até aos 22 anos viveu em terras de Viriato, percorrendo, depois, a dureza do percurso que veio a torná-lo num

notável empresário em terras de Vera Cruz.
Certo de estar a valorizar legados, o Executivo da Freguesia
de Viseu não quis perder a oportunidade de escutar, na primeira pessoa, as palavras de quem tanto preza a sua terra
natal, e de partilhar com a sua comunidade um exemplo de
sucesso.
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“60 anos a pintar” - EXPOSIÇÃO DO ARTISTA
JORGE DO CARMO

E

stá patente na Pousada de Viseu, até ao dia 25 de abril,
a exposição comemorativa do trabalho artístico de Jorge do Carmo. A exposição foi organizada pela Freguesia

de Viseu, em jeito de homenagem ao pintor pelos 60 anos
de atividade artística dedicada à cidade.

sociações e coletividades a apoio financeiro, demonstrando
o reconhecimento, pela Junta de Freguesia de que a articulação com estas entidades é crucial para a prossecução dos
fins sociais da autarquia.
As candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo
para 2018 terminaram a 28 de Fevereiro e encontram-se,
agora, em fase de apreciação.
O Executivo da Freguesia disponibiliza atendimento específico para o sector associativo às quartas-feiras, nos serviços da
Freguesia na Travessa de São Lázaro, das 15h às 17h30m. O
atendimento é realizado pelo Dr. Carlos Freitas.

PROGRAMA DE APOIO AO
ASSOCIATIVISMO 2018

A

Freguesia de Viseu realizou no dia 16 de fevereiro
uma sessão pública de esclarecimento sobre o seu
Programa de Apoio ao Associativismo da Freguesia.

Este Programa permite anualmente a candidatura das asBoletim Informativo da Freguesia de Viseu | 13

OS MEUS DIREITOS SÃO UM JARDIM

C

om o intuito de assinalar o “Mês da Prevenção dos
Maus Tratos na Infância”, foi instalado na Freguesia de
Viseu, um jardim de direitos da criança.

Fruto do trabalho em parceria de quatro associações – Ideias
Solidárias, Guias de Portugal, ISU Viseu e MDM Viseu -, esta
iniciativa pretendeu informar as crianças e jovens sobre os
seus direitos e sobre contactos úteis para obter apoio, como
forma de lhes fornecer medidas de auto-proteção, o que
motivou o apoio prestado pela Freguesia de Viseu e pela
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Viseu.
É obrigação do Estado, mas também de cada cidadão/ã
zelar pelo cumprimento dos Direitos Humanos específicos à
infância e juventude.
O contexto de Mau-Trato não pode ser a normalidade
aos olhos de uma criança. Normal é ter direitos. E vê-los
respeitados.

Para uma maior facilidade de prestar apoio em caso de violação dos deveres de cuidado para com as crianças e jovens,
estão disponíveis linhas de apoio, sem obrigatoriedade de
identificação por quem efetua o contacto ou pedido de auxílio. É o caso da linha SOS Criança: 116 111 (gratuita) e do
contacto da CPCJ de Viseu: 232437012.
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EVOLUÇÃO DA BANDEIRA NACIONAL EM
EXPOSIÇÃO NA LIGA DOS COMBATENTES

A

“Liga dos Combatentes” tem patente uma exposição
permanente sobre a evolução da bandeira nacional
na sua sede, na Rua da Prebenda.
Inaugurada recentemente, a exposição
é aberta ao público
em geral, dando a
conhecer à comunidade factos marcantes
da História Nacional
e a forma como influenciaram as modificações sofridas pela
bandeira, bem como

as diferentes simbologias que lhe estão associadas.
No mesmo edifício, poderão, também, ser visitadas a exposição comemorativa dos 100 anos do fim da 1ª Guerra
Mundial e a exposição que presta homenagem aos militares
do Regimento de Infantaria 14 que foram mobilizados para
a Guerra Colonial.
O espaço museológico da “Liga dos Combatentes” está aberto ao público das 10h-12h e das 14h-16h.
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