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Continuamos focados no envolvimento de
todos,

procurando

catalisar
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vontades,

motivando, porque acreditamos, a participação
cívica de todos nós.

12

11

AGENDA | PARCEIROS | FEIRA S. MATEUS

É por isso que não nos cansamos de apelar à
participação de todos, neste projeto.

É um exercício de cidadania a que apelamos e que

O Boletim Informativo e como sempre

aproveitamos para acentuar e exortar, a todos os nossos

dissemos é um instrumento ao dispor dos

cidadãos eleitores, no próximo ato eleitoral. A nossa

nossos cidadãos, que se preocupam com o dia-

indiferença reforçará a abstenção e tal não contribui em

a-dia da sua Freguesia e que queiram participar

nada para a governação e reforço do Poder Local.

no quotidiano da mesma.

Não fique indiferente e participe neste importante

De forma construtiva, crítica e sem qualquer

momento de afirmação da cidadania local.

enfoque no político/partidário, convidamos

Com toda a estima e consideração

todos a participar neste instrumento de
comunicação entre eleitos e eleitores.

Diamantino Santos
Presidente da Freguesia de Viseu
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ESPAÇO ENTREVISTA – DR. JOSÉ CARREIRA

Natural do distrito de Leiria, onde residiu até
aos 10 anos, José Carreira já leva cerca de 30
anos como viseense, a maioria dos quais ao
serviço desta comunidade. É Presidente e
Coordenador das OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA
CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE VISEU.

Desde janeiro, dirige e representa também a
“ALZHEIMER PORTUGAL”, instituição de âmbito
nacional focada em promover a qualidade de
vida das pessoas com demência, seus
familiares e cuidadores.

Quando começou a trabalhar neste sector e a
intervir na área das demências?
Eu trabalho há 16 anos no sector social, embora,
como formação de base, seja professor, desde
2001-2002 comecei a trabalhar no terceiro sector.
Nós estamos integrados num dos bairros sociais da
cidade. O trabalho que fazemos aqui, com as
famílias, sempre foi muito para além do trabalho
educativo ensino-aprendizagem e como tal fui
fazendo formação também na área social.
Sou presidente das Obras Sociais da CMV desde
2013. Tenho-me dedicado a esta instituição de
corpo e alma e vi-me motivado/obrigado a
desenvolver outras competências que também
não tinha. Desde logo, como dirigir uma
organização, porque obviamente estas instituições
passam, desde a crise 2008-2009, por dificuldades
imensas, financeiras, e isso obrigou-me a uma fazer
uma reflexão pessoal e profissional e a habituarme a todos os dias tentar encontrar novas soluções
para os problemas que temos. Alguns velhos e
outros novos…

Desde janeiro deste ano, assumi uma outra
responsabilidade, ao nível nacional: sou Presidente da
associação Alzheimer Portugal, o que vem também de
encontro ao trabalho que temos vindo a fazer.
Nós aqui [nas Obras Sociais], enquanto associação, temos
como respostas sociais, creche, pré-escolar e ATL, ou
seja, sempre estivemos muito vocacionados para o
trabalho com crianças. Contudo, desde finais de 2013,
início de 2014, tendo em conta o Diagnóstico Social que
havia do concelho, e neste caso também da Freguesia de
Viseu, percebemos que não havia uma resposta para
pessoas com demência nem para quem cuida delas. E
como tal, nós pensámos que, enquanto associação,
poderíamos fazer algo em prol destas famílias, porque
como dizemos, nós trabalhamos com pessoas dos 4
meses aos 104 anos.
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ESPAÇO ENTREVISTA – Continuação…
E fomo-nos dedicando a essa área, obviamente em
parceria com a Alzheimer Portugal e com o Centro de
Referências Estatal de Alzheimer, de Salamanca. Por
isso, o meu trajeto também me levou a presidir à
Alzheimer Portugal, de algum modo, naturalmente, de
acordo com o trabalho que é feito no terreno todos os
dias.
Começou o seu percurso profissional como professor
de Português e História, matérias que estão
especialmente relacionadas com a Comunicação e
com a Memória, dimensões cognitivas especialmente
afetadas pela doença de Alzheimer. Essa experiência
no ensino teve alguma influência nesta nova área de
estudo e trabalho pela qual enveredou?
Creio que sim, porque para mim aquilo que é o ensino
formal foi sempre muito mais do que passar conteúdos.
Por isso é que eu valorizo tanto os professores. Acho
que são determinantes para o país e para o que
queremos que venha a ser o país. Um professor é muito
mais do que um transmissor de conteúdos. Por vezes,
um professor é pai, por vezes é um conselheiro, por
vezes acaba por dar um apoio psicossocial às famílias,
acaba por tentar contribuir para o equilíbrio das
famílias. E, muitas vezes, consegue conhecer bem
melhor as crianças do que os próprios pais, porque
estão em contextos diferentes.
Portanto, o ensino foi uma forma de ter contacto com
pessoas, que é o que gosto de fazer, no fundo.
A História e a Língua Portuguesa são duas áreas que
sempre me fascinaram. Foi o início de um percurso
profissional que rapidamente foi ganhando outras
nuances.
O trabalho que fazemos aqui, com a especificidade
desta organização, seria sempre muito mais do que
trabalhar apenas os conteúdos pedagógicos. Temos um
Centro de Atividades de Tempos Livres e as atividades
de tempos livres podem ser múltiplas. Por isso,
acreditamos numa educação holística e que procure

ajudar as crianças e jovens a serem cidadãos de pleno
direito, que tenham obviamente conhecimento
científico mas também que sejam solidários e
percebam que nem todas as crianças têm acesso aos
mesmos conteúdos e bens materiais. Por vezes, é difícil
para muitas das crianças perceber.
A heterogeneidade das crianças que temos é vista, por
nós, como uma riqueza. Isto é, tanto temos crianças de
famílias com baixos rendimentos, médios ou altos
rendimentos e isso acaba por funcionar positivamente,
acredito eu, para todas as crianças, porque percebem
aquilo que será a vida delas e o mundo.
A partir do momento em que pensámos que podíamos
dar um contributo para uma lacuna que existia em
Viseu, dando apoio às pessoas com demência e
também aos seus cuidadores e familiares, senti
necessidade de aprender. Desde 2007, já tinha algum
contacto com esta realidade porque vi pintar as últimas
paredes do Centro de Referências Estatal de Alzheimer
de Salamanca, que fica aqui a 2 horas. Foi isso que me
despertou para esta questão. Especialmente pela sua
vertente, que é aquela em que nós também estamos a
apostar, que tem que ver com as terapias não
farmacológicas. Hoje não há, ainda, um medicamento
específico para a demência. Há medicamentos que
ajudam a paliar, a atrasar o processo degenerativo. E
como tal, temos de trabalhar para que as pessoas
tenham a melhor qualidade de vida possível. E isso
consegue-se através das terapias não farmacológicas. É
o caso da musicoterapia, da dançoterapia, da terapia
assistida por animais, por exemplo...
De que modo essas terapias podem auxiliar no
controlo da doença de Alzheimer?
Os primeiros sinais da doença são a perda de memória,
a desorientação espácio-temporal, a pessoa deixa de
perceber onde está, pode ir num determinado trajeto
e não saber para onde vai ou como voltar para trás,
podem deixar de reconhecer os familiares, mesmos os
mais próximos.
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ESPAÇO ENTREVISTA – Continuação…
O que é algo que causa mesmo muito dano nos
familiares. Este tipo de terapias visa estimular as
memórias. A memória recente é a que é perdida mais
rapidamente. E a ideia, através desta estimulação, é
preservar as memórias que ainda existem, ou seja,
evitar que percam mais do que já perderam, porque
aquilo que as pessoas já perderam, em, regra,
dificilmente se vai recuperar. O grande objetivo é,
essencialmente, manter as pessoas ativas.
Por isso é que uma das componentes que queremos
trabalhar, e que acaba por não ser priorizada, é a
questão das atividades da vida diária. Porque garantir
que a pessoa continue autónoma, continuar a pentearse, a por a mesa, a fazer uma pequena lista de compras,
conseguir gerir o seu orçamento para ir ao
supermercado,
continuar
a
poder
vestir-se
autonomamente, há pequenos truques para que
continue a conseguir vestir-se pela ordem
correta…entendemos que é fundamental. E por isto
também gostaríamos muito de poder assessorar as
pessoas no domicílio. Não temos nada contra a
institucionalização, até porque há momentos em que
essa é a melhor resposta. Mas até lá, há muito mais
trabalho a fazer e há que privilegiar o trabalho na casa
das pessoas e na comunidade. Até porque estas pessoas
já têm bastantes ansiedades e se ainda vamos
deslocalizá-las, há ainda uma maior perda de identidade
e de referências por parte dessa pessoa e, logicamente,
aumenta o risco de ver o seu estado clínico agravar-se.
Qual a dimensão destas demências na comunidade da
Freguesia? Há dados descriminados para este
território?
Nós não temos uma estatística de quantas pessoas
terão efetivamente demência na Freguesia de Viseu.
Agora, há algo que é objetivo que é o facto de haver
várias pessoas com demência e, como tal, várias
pessoas a cuidar de pessoas com demência e, o que é o
nosso foco, também, várias famílias que enfrentam
estas dificuldades todos os dias.
E isso já são muitas pessoas…
Exatamente. De facto, o que os dados da Alzheimer
Europe nos dizem é que existem cerca de 180 mil

pessoas com demência em Portugal, das quais 130 a 140
mil terão Alzheimer. Mas se o agregado familiar tiver
entre 3 a 4 pessoas, estamos logo a falar de 600 mil
pessoas afetadas. No caso especifico de Viseu, nós
temos a noção de que existem várias famílias que
enfrentam estas dificuldades todos os dias, porque já
vão fazer 3 anos que trabalhamos no terreno todos os
dias. Trabalhamos não só em Viseu, mas o nosso foco
tem sido em Viseu e na Freguesia de Viseu, por uma
questão de proximidade.
Inclusivamente, temos tido a sorte de poder articular
algumas atividades com a Junta da Freguesia de Viseu
que nos tem dado a oportunidade de fazer ações de
sensibilização, ações de rastreio. Ainda agora, no
âmbito do projeto “Nas Freguesias para lembrar”, em
parceria com o Contrato Local de Desenvolvimento
Social, essa abertura por parte da Freguesia de Viseu e
por quem a dirige é determinante porque percebemos
que é possível fazer prevenção. Cada vez mais os
estudos nos dizem que é possível prevenir, dentro de
um estilo de vida saudável: não consumir álcool e
tabaco, fazer exercício físico. Mas quando a prevenção
falhou, é determinante a informação. Só se as pessoas
estiverem sensibilizadas, poderão ter um diagnóstico
atempado, precoce. Se as pessoas, aos primeiros sinais,
forem fazer um despiste, se calhar conseguem preparar
melhor o seu presente e o seu futuro.
É possível travar estes processos?
Travar não é possível. Mas é possível paliar, ou seja, é
possível retardar o processo.
Agora, para nós, é determinante que quem está
próximo das pessoas como é o caso das Juntas de
Freguesia, possam ajudar-nos a informar, sensibilizar e
diagnosticar e, depois, as pessoas serão encaminhadas
para os serviços competentes. Mas têm sido parceiros
muito importantes, são facilitadores para que as
pessoas possam chegar até nós.
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ESPAÇO ENTREVISTA – Continuação…

CAFÉ MEMÓRIA VISEU |
PASSEIO DA MEMÓRIA
Quais os outros projetos que têm em curso?
O Café Memória Viseu vai na sua 3ª edição e é um
projeto bastante interessante. Desde logo porque não
tem uma finalidade terapêutica; o seu grande objetivo
é quebrar o isolamento das famílias e combater o
estigma associado à doença. E isso tem vindo a ser
conseguido, porque nós temos conseguido que venham
às sessões do Café Memória, que ocorrem no 4º sábado
de cada mês, das 10h às 12h, na Escola Superior de
Educação de Viseu (ESEV), quer a pessoa com demência,
quer o seu familiar ou cuidador. E tem superado as
nossas expectativas, percebemos que o projeto faz
sentido. O projeto só existe porque conseguimos
trabalhar em rede, temos como parceiros locais a CMV,
a ESEV/IPV e as pastelarias Wolf que nos dão os
bolinhos, porque se é um Café, há sempre um bolo, um
café, um chá… E temos duas modalidades distintas: num
mês é uma sessão de atividades e, no mês seguinte, é
uma sessão de palestra. Temos sempre o cuidado na
escolha do orador ou de quem vai dinamizar as sessões
porque tem de ser uma pessoa com um perfil muito
concreto, tem de conseguir chegar às pessoas.
ARRAIAL BEIRÃO

A “Quinta do Barreiro” recebeu mais um Arraial Beirão

Este projeto só funciona porque temos uma equipa de
voluntários absolutamente determinados que todos os
dias nos vão surpreendendo. E é um voluntariado de
competências, isto é, aquelas pessoas demonstraram
interesse em ser voluntárias no projeto, e passam por
uma entrevista e formação. É uma relação de dar-dar e
ganhar-ganhar.
Relativamente ao Passeio da Memória, será no dia 16
de setembro e estamos confiantes que este ano será tão
bom ou melhor do que nos anos anteriores. Há um valor
de inscrição de 5€ que reverte para a Alzheimer
Portugal, mas mais importante do que o valor que
consigamos recolher, são os objetivos de informar e
chamar à atenção para diminuir o estigma associado à
demência. É uma iniciativa nacional e nós [Obras
Sociais] organizamos em Viseu, com diversos parceiros.
Este ano, o Passeio da Memória irá decorrer em 20
pontos do país e haverá uma surpresa.
Quando criámos o Centro Apoio Alzheimer Viseu,
tivemos sempre presente o que queríamos fazer. Fomos
fazendo gradualmente porque temos passado grandes
dificuldades em manter a porta aberta e dar o apoio às
famílias. Temos como projeto também, criar uma
Unidade de Qualidade de Vida para pessoas com
Alzheimer e outras demências. Queremos criar, no
fundo, um Centro de Recursos para as famílias,
oferecendo um menu de terapias não farmacológicas,
para a pessoa doente, para o cuidador e para as famílias,
com uma forte aposta na formação de cuidadores
formais e informais.

no dia 8 de julho.
A Freguesia de Viseu não deixou de se fazer representar
neste convívio tradicional. Desta Freguesia saíram cerca
de 250 seniores para um dia de grande partilha, com
espaço para baile e degustação gastronómica. Esta
iniciativa, proporcionada pela Câmara Municipal, repetese anualmente para alegria dos nossos seniores.
6

DESTAQUE – ORQUESTRA DE SOPROS DA ILHA TERCEIRA VISITA VISEU

A Orquestra de Sopros da Ilha Terceira (OSIT) fez soar a
harmonia das suas notas na Praça da República, no passado
dia 20 de agosto, num fim de tarde estival convidativo à
partilha de mais um agradável momento comunitário por
moradores e veraneantes.
Formada em 2012 com o intuito de congregar o talento
musical terceirense, esta Orquestra apresentou-se pela
primeira vez no continente e escolheu a cidade de Viseu para
o fazer, resultado do Acordo de Geminação celebrado, em
2014, entre a Freguesia da Sé (Angra do Heroísmo), de onde
é oriunda, e a Freguesia de Viseu.
As duas entidades reconheceram mutuamente a existência
de similitudes quer na riqueza dos seus patrimónios material
e imaterial, quer no facto de ambas se defrontarem com
limitações decorrentes dos fenómenos da insularidade e da
interioridade.
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DESTAQUE – SEMANA SOLIDÁRIA, Continuação…
Os Acordos de Geminação constituem uma boa ferramenta
para fazer face a tais condicionamentos, ao promover, em
primeira linha, a diáspora cultural, mas ampliando, também,
a rede de parcerias institucionais e as trocas comerciais.
Foi com esse intuito que, no ano passado, uma comitiva da
Freguesia de Viseu viajou até aos Açores, levando consigo
representantes da Infantuna Cidade de Viseu, dos Veteranos
de Viseu e da Chocolateria Delícia, os quais participaram nas
Festas São Joaninas realizadas na Freguesia da Sé.
Este ano, os nossos amigos açorianos retribuíram a visita,
trazendo consigo a maravilhosa formação musical que
ofereceu um concerto à cidade, bem como uma doceira
regional açoriana à Praça de Viriato na Feira de São Mateus.
Também a Secção de Veteranos do Sport Clube Lusitânia
(Angra do Heroísmo) participou no XXIII Torneio de Futebol
São Mateus, realizado a 2 de Setembro sob a organização da
Associação dos Veteranos de Viseu.
Acordos que se concretizam e executam, cumprindo a
vocação unitária do território português.
EXPOSIÇÃO DE PINTURA – VISEU TERRA D’ARTE

Viseu Terra D`Arte - Exposição de Pintura que a Freguesia
de Viseu promove e que se encontra patente na Pousada de
Viseu, até ao próximo dia 17 de setembro. Oportunidade
para conhecermos as obras da Artista Visiense Juliana
Oliveira.
VEM – VISEU EM MOVIMENTO

O projeto VEM – Viseu Em Movimento, segundo classificado no III Orçamento Participativo da Freguesia de Viseu, tem
como um dos objetivos fundamentais que os alunos do Agrupamento de Escolas Grão Vasco, Viseu “saiam” da escola e
desenvolvam estratégias que promovam a relação Escola/Família/Comunidade, envolvendo diferentes entidades
públicas e privadas. Assim, na manhã da próxima sexta-feira, dia 15 de setembro, pelas 10:00, os alunos da Escola Básica
do Bairro Municipal irão, juntamente com alguns idosos/avós residentes no Bairro Municipal, “feirar” na mais antiga
feira do país, a Feira de São Mateus.
Pretendem-se promover momentos de partilha, união e diversão, entre gerações, juntando as farturas à aventura dos
carrosséis!
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DO RIO PARA VISEU | ALMOÇO CONVÍVIO

Uma comitiva da “Casa de Viseu”, no Rio de Janeiro, visitou no mês de Agosto esta Freguesia,
e fez-se representar num Almoço Convívio organizado no Regimento de Infantaria 14. A Casa
do Distrito de Viseu, fundada no Rio de Janeiro há 50 anos com o propósito de criar
oportunidades de convívio a emigrantes viseenses no Brasil, seus descendentes e amigos, é
uma instituição cujo valor é reconhecido pela comunidade brasileira e manteve-se ao longo
das décadas comprometida com a preservação dos costumes e tradições viseenses do lado
de lá do Atlântico.
PERCURSO PEDESTRE SERVE FINS SOLIDÁRIOS

A “Lexvis – Associação Desportiva e Cultural do Círculo
Judicial de Viseu” promoveu mais uma caminhada solidária
pela Grande Rota do Mamaltar de Vale de Fachas. Este
percurso pedestre, incluído na Rede Municipal de Percursos
Pedestres, tem início na Freguesia de Viseu e término na
Freguesia de Mundão, numa extensão de 10km marcada
por pontos de interesse cultural e histórico, para além da
paisagem natural do município, sempre presente.
Esta caminhada teve por objetivo a angariação de fundos
para apoiar a AVISPT21, associação sediada na Freguesia de
Viseu que promove o desenvolvimento integral de crianças
e jovens com deficiência ou perturbação do
desenvolvimento.
GINASTAS DA ASSCR DE GUMIRÃRES COM EXCELENTES RESULTADOS

Ginastas da ASSCR Gumirães no pódio em Santarém na
Scalabiscup. Os resultados obtidos pelas ginastas Joana
Ramos e Marta Esteves, superaram os objetivos definidos à
partida do evento.
A Ginasta Joana, que competiu na prova de Duplo Minitrampolim, no escalão sénior, alcançou a 15 ª posição
individualmente, com um total de 58.500 pontos. Lugar de
destaque por ter sido a melhor pontuação dos elementos
da equipa da AGD2, equipa essa que conseguiu subir ao
pódio em 2 º lugar.
A Ginasta Marta, individualmente, no escalão de sub 16,
ficou na 17 ª posição, com 55.800 pontos, contribuindo
para que a equipa da AGD2 conquistasse o título nesta
competição internacional.
A Freguesia de Viseu congratula as atletas e demais
participantes, pelos excelentes resultados!

9

ESPAÇO ASSOCIATIVISMO – DELEGAÇÃO CENTRO DA ASSOCIAÇÃO RARÍSSIMAS

Luz,

informação, conhecimento, esperança. Em

matéria de doenças raras, o foco de onde emanam
pertence à Raríssimas, a Associação Nacional de
Deficiências Mentais e Raras fundada em Portugal há 15
anos.
Á data, vivíamos confiantes no novo milénio, as portas
do conhecimento abriam-se de par em par por ação da
investigação científica e das tecnologias cada vez mais
apuradas, cada vez mais rápidas, cada vez mais
facilitadoras. Contudo, a dificuldade em aceder ao
conhecimento científico e aos meios avançados de
diagnóstico para milhares de pessoas, crianças e
adultos, e para as suas famílias, permanecia. Os meios
existiam mas as respostas mantinham-se distantes,
intangíveis.
A dificuldade de diagnóstico destas doenças, com uma
forte componente genética, implica que possam passar
vários anos, por vezes uma vida inteira, até que o
diagnóstico seja fechado. Entretanto, as crianças
crescem, as famílias transformam-se e acabam por
forçar uma adaptação à escassez de respostas, e à fria
desistência imposta pela temperança do que é
“normal”. Na maioria dos casos, essa “adaptação”
implica travar constantes batalhas com o que foi
instituído a pensar numa maioria sem rostos. Implica
resistir sem armas, no escuro do desconhecimento,
implica ser ímpar até se ser raro.
A Raríssimas criou e gere o único Centro Integrado para
Doenças Raras do mundo, a Casa dos Marcos,
construído sobre o alicerce da memória de Marco, um
rapaz cansado de não ter a Escola que merecia. Este
Centro está equipado com as melhores valências
clínicas (de diagnóstico, tratamento e reabilitação) e
ocupacionais, dispondo de profissionais preparados
para fazer face a estas doenças que são apenas menos
comuns. Afinal, é possível.

As famílias que se deparam com uma doença rara
partilham a mesma história e têm motivado a abertura
de Centros Raríssimos em vários pontos do país, aptos
a disponibilizar terapias intensivas, a dar tempo,
encaminhamento e esperança. Uma porta entreaberta,
um aconchego até para quem ainda nem sabe que é
Raro e que, em Viseu, podemos encontrar no nº 208 da
Avenida Infante D. Henrique.
“Lá em baixo ainda anda gente| apesar de ser tão noite
| há quem tema a madrugada| e no escuro se afoite|
há quem durma tão cansado| nem um beijo os
estremece| de manhã acordarão| para o que não lhes
apetece | e há quem imite os lobos | embora imitando
gente | há quem lute e ao lutar | veja o mundo a andar
para a frente”.*
Contactos:
Linha Rara - 300 505 700
www.rarissimas.pt | viseu@rarissimas.pt
Telef. 232 458 138.
*Cit.”Lá em baixo” de Sérgio Godinho.
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“MERCADO INDO EU” | EDIÇÕES ESPECIAIS

Inseridas na programação dos “Jardins Efémeros 2017”,
as edições do “Mercado Indo Eu” dos dias 8 e 15 de Julho
foram, novamente, um sucesso em número de
participantes e em afluência de visitantes. Este mercado
já se afirmou como uma forma diferente de devolver
vida ao centro da Freguesia, coração pulsante da cidade.
Verificando-se a adesão de tantos fregueses, munícipes
e turistas, a iniciativa tende a perdurar. A edição de
Setembro, que ocorreu no dia 2, manteve as
características das anteriores, e repetir-se-á em outubro,
no 1º sábado do mês.
CUIDAR DO ESPAÇO DA FREGUESIA

Estão

em curso diversas obras de melhoramento do

espaço público na nossa Freguesia.
No bairro das Mesuras está prestes a concluir-se a 1ª fase
de intervenção, ao abrigo do programa de reabilitação “Eu
gosto do meu bairro”.
Em Santiago, está a iniciar a reabilitação do Largo do
Chafariz e, no Viso, procedeu-se à remodelação do
Polidesportivo.
São três obras que convidam à fruição coletiva da coisa
pública e ao reencontro nos espaços comunitários.
Também em curso está, já, a obra correspondente à
proposta vencedora do II Orçamento Participativo da
Freguesia de Viseu, a reabilitação do Largo do Sr. Dos Aflitos
em Gumirães.
JOVENS FREGUESES REGRESSAM ÀS AULAS

Está à porta mais um novo ano de aprendizagem para as
crianças e jovens da Freguesia. Mais de uma dezena de
Escolas estão integradas no espaço da Freguesia, escolas
que, este ano, abrem as portas às crianças e seus
encarregados de educação, no dia 13 de setembro. Este
ano, o calendário escolar será o seguinte: o 1º período
decorrerá de 13 de setembro a 15 de dezembro; o 2º
período de 3 de janeiro a 23 de março e o terceiro período,
entre 9 abril e 22 de junho. Muita dedicação, mas também
diversão, é o que desejamos aos jovens fregueses.
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FREGUESIA MAIS PRÓXIMA

Cerca de um mês de Festa é a oferta de Viseu para os
seus e para os que a visitam. Com um impacto
especialmente importante na nossa Freguesia, esta Feira
com mais de seis séculos de história continua a oferecer
programação de topo e preservação de memórias.
Cheiros, sons, saberes e sabores, bem presentes na
construção pessoal de cada viseense.

FICHA TÉCNICA

AGENDA
16 SETEMBRO

7 DE OUTUBRO

PASSEIO DA MEMÓRIA

MECADO INDO EU

21 A 24 SETEMBRO
FESTA DAS VINDIMAS

21 OUTUBRO
ENCONTRO VISEU 2017
ALZHEIMER E OUTRAS
DEMÊNCIAS

4 A 8 OUTUBRO

1 A 3 DEZEMBRO

OUTONO QUENTE

TINTO NO BRANCO
FESTIVAL LITERÁRIO

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: 1000 exemplares

PARCEIROS
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