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Em março, mês da primavera, colocámos enfâse na
celebração dos 40 anos do Poder Local.
Homenagear o Poder Local, é celebrar o abril de 74 e a
Democracia em Portugal. Com as primeiras eleições
livres para as Autarquias Locais, em dezembro de 1976,
deu-se ao Povo Português, a possibilidade de validar
quem queriam, nos destinos e na governação dos seus
territórios locais.
Passados 40 anos e num balanço geral, valeu a pena,
esta opção pela Democracia e pela Cidadania.
Os nossos territórios e em particular os do Interior,
estão mais desenvolvidos, mais bem arranjados, com
melhores equipamentos, mais coesos e não tão
distantes da macrocefalia do Litoral.
Muito foi feito, mas muito mais há para fazer. Temos
orgulho em integrar toda a vasta equipa de Autarcas
do nosso Concelho, que laboriosamente trabalha pela
melhor qualidade de vida das suas populações.
As pessoas estão primeiro. Deste princípio, não
abdicamos nunca. A solidariedade não é para nós uma
palavra vã e muito menos uma prática sem sentido.
Temos um imenso orgulho na nossa comunidade da
Freguesia e sentimo-nos privilegiados pela vossa
escolha, na confiança que nos deram, para gerir este
Território, que queremos de oportunidades para
todos.
Esta é a nossa Freguesia onde cabe cada um de vós,
cada um de nós. Sejam Bem Vindos, façam parte desta
Comunidade, que queremos cada vez mais Feliz.
Boa Páscoa!
Diamantino Amaral Santos
Presidente da Junta de Freguesia
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ESPAÇO ENTREVISTA – FÁTIMA COSTA

A propósito da iniciativa municipal “2017:
Ano Oficial para Visitar Viseu”, estivemos
à conversa com Fátima Costa, arqueóloga
e representante da Neverending, marca
de turismo responsável pela redescoberta
do centro histórico da Freguesia de Viseu e
pela dinamização da formação “1
viseense, 1 anfitrião”.

De que modo estas celebrações contribuem para valorizar
o nosso centro urbano?
Imenso. A Freguesia de Viseu congrega as duas Freguesias
mais antigas da cidade, congrega o centro histórico, o casco
velho: Santa Maria e S. José. E Coração de Jesus também, mas
já é um bocadinho mais afastado… Referente à parte central,
contribui imenso, não só porque permite a quem é de fora, de
outra freguesias, ficar a conhecer o centro histórico e o casco
velho da cidade como, efetivamente, a que as próprias
pessoas que cá moram tenham uma outra noção do
património que as rodeia porque muitas vezes andamos aqui
na nossa lufa-lufa, na nossa vida do dia-a-dia e aqueles que
estão fora só vêm ao centro histórico para tratar de alguma
de coisa, é estacionar o carro, tratar do que têm para tratar e
irem-se embora. Ou seja, nem têm tempo para parar e para
pensar. E depois para quem cá vive, que passa todos os dias
pelo mesmo sítio mas não faz ideia porque é que ele lá está
ou que história é que conta e também passa a olhar para o
património de outra maneira.
Nas nossas visitas, é muito comum ouvirmos as pessoas dizer

“eu já passei aqui tantas vezes e nem sequer fazia ideia
de que isto cá estava”… A iniciativa “1 viseense, 1
anfitrião” também tem outra prorrogativa, que é
formar e habilitar as pessoas, sobretudo as que habitam
e trabalham no centro histórico, de forma a que elas
possam responder a questões básicas e permitir que as
pessoas olhem para o centro histórico e para a sua
freguesia de outra maneira.
Conhecemos suficientemente a nossa Freguesia?
Seremos nós os melhores anfitriões da nossa cidade?
Todo o habitante da sua cidade, desde que goste dela e
que a conheça é, por si só, um excelente anfitrião. É
aquele que nos mostra uma coisa que muitas vezes não
é dada na formação, porque não é o seu âmbito, que é
a forma de viver e a maneira de estar perante as coisas.
E, obviamente, todo o habitante do centro histórico
conhece a melhor tasquinha, o melhor sítio para ir
comprar o queijo… O que a formação vem fazer é
complementar esse know how empírico, que as pessoas
têm da vida, e dar-lhes um bocadinho mais de
substância. Porque a maior parte das pessoas aqui
nascidas e criadas, sempre conheceram a Sé mas
provavelmente não sabem que data do séc. XII…
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ESPAÇO ENTREVISTA – FÁTIMA COSTA (cont…)
Mas acho que sim, que todo o habitante que more em Viseu e
que tenha curiosidade em conhecer a sua cidade é por si só, já,
um excelente anfitrião.
Já existem esses viseenses, curiosos e com esse afeto pela
cidade?
Eu acho que existem, porque senão não teríamos a adesão que
temos tido às ações de formação. Temos pessoas de todos os
escalões etários, de todo o género de background, com
diversas formações, desde enfermeiros, a pessoas que
trabalham na restauração, na hotelaria ou, pura e
simplesmente, curiosos. Se esse sentimento já não estivesse
presente nas pessoas, se essa curiosidade já não estivesse
presente, não teríamos essa adesão.
De que modo a Freguesia de Viseu, enquanto instituição,
pode contribuir para este programa?
Este é um programa de valorização de Viseu, de todo o
concelho. A Freguesia pode contribuir divulgando,
dinamizando, participando dos programas. Se todos os
organismos funcionarem em conjunto, com um único
propósito, as coisas funcionam melhor. Se, paralelamente, a
Freguesia também avançar com as suas próprias iniciativas,
contribuir com ideias para que se façam iniciativas em
conjunto, acho que é uma boa forma de contribuir. E,
sobretudo, também abrir isto a outros escalões, porque
estamos aqui a falar de um segmento e não estamos a falar por
exemplo da terceira idade, que também seria interessante
envolver. Provavelmente, esses terão outras histórias a juntar
àquelas que contamos na nossa formação e que iriam
enriquecer o modo de viver, o uso e costume, as histórias e
lendas do que se passava aqui em volta nos anos 40 e 50 e que
é muito engraçado de ser contado.
O sector do Turismo histórico e cultural está a aproveitar uma
necessidade social, um interesse comum de redescoberta da
identidade cultural ou está a ser, ele próprio, o motor dessa
mudança?
Em determinados sítios, eu acho que é o próprio turismo
cultural que está a fazer reviver [esse interesse].
Noutros sítios, “vai à boleia” dos interesses das pessoas. E fazer
reviver o interesse sente-se mais nestas zonas do interior,
porque não temos o sol e praia, nós não temos

“grandes cidades” como Lisboa, Porto ou Coimbra onde,
por si só, a pessoa entra e é impelida a fazer este género
de programa. Temos cidades extremamente bonitas e
extremamente interessantes do ponto de vista
histórico mas que precisam de ser dinamizadas, ou seja,
as coisas não estão organizadas, não há oferta... Até há
dois anos, não havia oferta destes programas em Viseu,
fomos nós que a criámos com os nossos city breaks. E
tivemos essa ideia de negócio a partir da necessidade
que observámos nas pessoas perdidas no centro
histórico, ou dos hoteleiros que se queixavam que as
pessoas só vinham dormir uma noite e já não ficavam
para a segunda. Ou seja, funciona o 50-50. Aqui em
Viseu, havia a necessidade e criou-se a oferta.
Que local da Freguesia entende ser especialmente
valioso para a cidade?
Todo o Adro da Sé, aquela conjugação entre a Sé, a
Igreja da Misericórdia e os Museus que lá estão, quer
seja o da Misericórdia, quer seja o Grão Vasco, que é
passagem obrigatória, quer seja o Tesouro da Sé. Aí uma
pessoa passa mais de meio-dia à vontade, com coisas
distintas e extremamente interessantes para ver.
Quais os projetos que a Neverending está a desenvolver
na Freguesia?
Na Freguesia de Viseu, temos 4 city breaks: De Vissaium
a Viseu que conta a história da cidade, No Tempo das
Catedrais, uma visita à Sé e ao Museu Tesouro da Sé,
Madeira e Ouro, um périplo pelas igrejas barrocas que
existem aqui na Freguesia, e extremamente
interessantes, como a capela do solar dos Condes de
Prime e a Igreja do Carmo, e Do Alcácer ao
Acampamento na Cava de Viriato que é um monumento
enigmático da arqueologia, não só pela sua forma como
pela sua dimensão. Paralelamente, fazemos passeios
fora da cidade […] e desenvolvemos também uma linha
de merchandising cultural inspirada na história da
cidade, com uma linha têxtil em que brincamos com a
identidade de Viseu e várias mascotes para crianças,
como o Viriatinho, o Duartinho e o Afonsinho. Todo o
produto é complementado com uma história, com
informação, para que as pessoas possam levar o
conteúdo correto e científico com elas.
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DESTAQUE – HOMENAGEM AOS 40 ANOS DE DEMOCRACIA LOCAL

A

Freguesia

de

Viseu

promoveu

uma

cerimónia de homenagem a quatro décadas de
poder local, livre e democrático, no dia 24 de
março. O serão celebrativo, aberto à
participação de todos/as, foi conduzido por
Glória Paiva num dos salões do Hotel Grão
Vasco e contou com a presença do Presidente
da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida
Henriques, bem como de representantes das
Freguesias da Guarda e de Castelo Branco, as
quais compõem, com a Freguesia de Viseu, a
tríade das mais populosas freguesias urbanas
do interior do país.
Representando a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), esteve
presente Jorge Neves que, na sua comunicação, frisou a necessidade de
lembrar “o que é melhor para o cidadão” na articulação constante entre
Freguesias e Municípios, entidades a quem cabe fazer sempre “o melhor
possível” pela população, de modo a “fazer justiça aos que trabalharam
para que aqui chegássemos” mantendo o mesmo exemplo de serviço
para as gerações vindouras.
Na mesma senda, António Almeida Henriques invocou a
responsabilidade de honrar os últimos 40 anos de trabalho dos eleitos
locais, preparando os próximos 40 anos. O Presidente da Câmara
Municipal fez também notar que apesar dos órgãos de gestão local se
encontrarem, atualmente, a executar uma 3ª geração de políticas –
Promover a qualidade de vida e a felicidade dos cidadãos –, ainda se
debatem com a necessidade de fazer face a problemas da 1ª geração:
cerca de 1300 viseenses ainda não têm acesso ao saneamento, uma das
muitas conquistas que a democracia local possibilitou às populações do
interior do país.
A noite foi especialmente marcada pela conferência do Professor Doutor
Cândido de Oliveira, professor jubilado da Universidade do Minho e especialista
em Direito das Autarquias Locais. Na sua alocução, sob o tema “Freguesias e
Municípios: uma articulação necessária”, Cândido de Oliveira lembrou os
presentes de que a democracia local é um “poder-serviço”, isto é, um poder
apenas justificado enquanto serviço prestado à comunidade que o elegeu.
Nesse sentido, o Professor Cândido de Oliveira salientou a importância de evitar
que a tensão entre Municípios e Freguesias seja uma tensão destrutiva,
devendo, ao invés, ser uma tensão positiva focada em concretizar “tudo, e não
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qualquer coisa, que possa ser feito” pelos cidadãos.

DESTAQUE – HOMENAGEM AOS 40 ANOS DE DEMOCRACIA LOCAL
Nas suas palavras, a democracia tem sido, por vezes, mal
compreendida, pois o seu valor primordial não é o respeito pela
vontade da maioria mas, outrossim, o respeito pelos direitos
fundamentais da pessoa humana, radicando o poder democrático do
eleito numa decisão alheia [do eleitor]. Não obstante considerar que
não existe uma distribuição financeira equilibrada entre Municípios e
Freguesias, o Professor entende que esse equilíbrio deverá ser
estudado e resolvido localmente, caso a caso, uma vez que a lei já
apresenta respostas suficientes e de abrangência geral: são 248 os
diplomas legais que atribuem tarefas a Municípios e Freguesias no
nosso país. O mapa municipal português com Municípios e Freguesias
bem estruturados, desde 1836, em torno do eixo população-território,
é um exemplo no panorama internacional, adotado pelos países
nórdicos somente depois da 2ª Guerra Mundial.
A importância das Freguesias enquanto estruturas de proximidade às
populações, em parte colocada em causa pela reorganização
administrativa de 2013, foi um dos temas que suscitou a intervenção
do auditório. António Figueiredo, Diretor do Jornal do Centro,
moderou o debate com participação dos cidadãos presentes, entre os
quais eleitos locais à Assembleia de Freguesia de Viseu.
A 2ª parte desta cerimónia evocativa da importância da Administração
Local foi dedicada à divulgação das Monografias das antigas
freguesias de Viseu da autoria de António Vicente de Figueiredo.
Apresentadas pelo Doutor Fernando Paulo Baptista, membro da
Academia das Ciências de Lisboa e responsável pelo erudito prefácio
que as introduz, as Monografias estão construídas de forma triangular,
entre os vértices da História, da Memória e do Património de Santa
Maria, São José e Coração de Jesus. O objetivo das Monografias foi
reunir, em três volumes distintos, traços identificativos das
freguesias urbanas de Viseu, desde os tempos do Neolítico até ao
nosso século, atendendo ao “inconfundível protagonismo de cada
cidadão”, como bem notou Fernando Paulo Baptista que não hesita
em colocar o autor, António Vicente de Figueiredo, no plano dos
nomes maiores da História, ao lado de Heródoto, Tito Lívio e João de
Barros.
A noite foi pontuada por impressivos momentos musicais, pelo duo
Angelicus Musicae. O alinhamento escolhido celebrou a identidade
portuguesa, o afeto e a liberdade, valores que presidem à razão de ser
de uma democracia local plena e bem enraizada na nossa comunidade.

6

PROJETO VEM DAR AFETOS

O

Projeto "VEM"- Viseu em Movimento, do Agrupamento de Escolas

Grão Vasco, foi lançado a 17 de Fevereiro, no Centro Social e Paroquial de
S. José. A iniciativa “VEM DAR AFETOS” marcou o arranque do projeto e
contou com a presença do Presidente da Junta de Freguesia de Viseu. Esta
primeira atividade do Projeto VEM pretende contribuir para a reflexão e
consciência da diversidade de sentimentos e afetos, promovendo nos
alunos a autoestima, o respeito por si próprio e pelo outro. Naquele
mesmo dia, os alunos da Escola Básica da Massorim distribuíram
mensagens afetuosas, cantaram canções e ouviram histórias do
namoro/amizade no tempo dos avós e bisavós no Centro Social e Paroquial
de S. José.
VELHA É VOCÊ – TEATRO AO SERVIÇO DA INCLUSÃO

No passado dia 17 de fevereiro, a Freguesia de Viseu organizou mais uma
iniciativa marcante. Desta vez, cerca de 50 idosos da nossa comunidade
juntaram-se a uma plateia de mais de 200 pessoas, para assistirem à peça
teatral “Velha é Você”, uma comédia de revista focada precisamente nas
memórias, nos dilemas e nas peripécias da terceira idade.
O espetáculo decorreu no Auditório do IPDJ, no Fontelo, e o público encheu-se
de gargalhadas, energia e emoção com os números das atrizes que pisaram o
palco, incluindo a interpretação de músicas populares. No final, estas foram
agraciadas com fortes aplausos de pé.
Certamente marcados pela atuação, os nossos idosos puderam disfrutar de
uma manhã de entretenimento bem apreciável e vivida.
*Texto e fotografia de Jorge Lopes.
APOIO À PARENTALIDADE POSITIVA

O CLDS 3G Viseu Igual (Projeto cofinanciado pelo POISE, Portugal 2020 e União
Europeia, através do Fundo Social Europeu), encontra-se a promover, desde o
presente mês de Março, o Programa de Apoio à Parentalidade Positiva, em
parceria com o Agrupamento de Escolas Grão Vasco. Os primeiros grupos de
educação parental são compostos por pais e mães de adolescentes e préadolescentes que se encontram a frequentar a Escola Básica 2º e 3º Ciclos Grão
Vasco Viseu.
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ESPAÇO ASSOCIATIVISMO – AVISPT21 – ASSOCIAÇÃO DE VISEU DE PORTADORES DE TRISSOMIA 21

Ensinaram-nos a construir muros. Ensinaram-nos a
separar o desejável do indesejável, sem primeiro
percebermos se o indesejável era o desejado de alguém.
Em 1995, em Viseu, duas professoras deram à luz duas
crianças muito desejadas. Por elas. Pelos outros filhos
que já tinham. Pelos seus pais, irmãos, tios, primos e
avós. Mas não pela sociedade. Não pela escola normal.
Não pelo mercado de trabalho.
A raiz da questão parece assemelhar-se ao dilema de
tantos outros pais: onde vou deixar o meu filho ou a
minha filha quando voltar ao trabalho? E se a Escola,
como a conhecemos, não está estruturada para que nela
os meus filhos encontrem uma oportunidade de
desenvolvimento integral, então o que faço?
Escolas têm “muros”. Escolas separam crianças que se
encaixam nos parâmetros convencionais, de crianças
especiais. Em Junho de 1996, duas professoras e um
grupo de pais deram á cidade de Viseu a oportunidade
de crescer para dentro de si e fundaram a AVISPT21.
A AVISPT21 foi a segunda associação, ao nível nacional,
a pensar estas questões de uma forma
verdadeiramente inclusiva. Os pais e os técnicos que se
uniram em torno desta questão, queriam enriquecernos com o potencial que advém da diferença e, por esta
razão, em vez de murar, misturaram.

É isso que fazem até hoje. A partir do seu Centro de
Desenvolvimento Arco Íris, a associação apoia famílias a
braços com a diferença, disponibilizando consultas de
desenvolvimento (contando com o apoio do Centro de
Desenvolvimento Diferenças) e apoios especializados sem
receitas rígidas e conformadoras. A equipa técnica presta
também apoio dentro das escolas ou no domicílio, um
pouco por todo o distrito, defendendo uma política de
tolerância zero à segregação. Atualmente, qualquer
necessidade educativa especial é encarada pela associação
como um desafio e uma oportunidade de enriquecimento
social, razão pela qual continua a criar espaços formativos
para pais, educadores/professores, técnicos e interessados
na temática. Em setembro de 2016, criou um Gabinete de
Apoio a Programas Incluídos na Comunidade (GAPRIC), o
primeiro projeto da associação a ter apoios estatais
(financiado pelo Instituto Nacional de Reabilitação (INR) e
encontra-se, agora, à procura na comunidade de um novo
financiador. A arte e a dança inclusiva têm sido outra
bandeira da associação. O projeto “Por delicadeza” utiliza a
arte e a beleza do movimento para nos lembrar de que
existe espaço e um só palco para todos nós.
Contactos:
Tlf.961892008 | Email: avispt21@gmail.com
AVISPT21-Associação-de-Viseu-de-Portadores-de-Trissomia-21
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VISITA AO PRESÉPIO JOSÉ DE BARROS

No passado dia 18 de janeiro, a Freguesia de Viseu ofereceu
mais uma visita guiada aos seniores dos seus ateliês convívio.
Desta vez, cerca de duas dezenas de pessoas foram à casa do
senhor José Barros, onde viram uma exposição pessoal de
peças feitas à mão – incluindo um presépio gigante e um
conjunto de pinturas –, e ao quartel dos Bombeiros
Municipais, onde ficaram a conhecer veículos e equipamentos
de emergência que ajudam no trabalho desempenhado em
terreno.
A curiosidade e o fascínio tomaram conta dos presentes, que disfrutaram de mais um dia passado em boa companhia.
*Texto e fotos de Jorge Lopes
VISITA A OLIVEIRA DO HOSPITAL

No âmbito do projeto social da Freguesia de Viseu
“Junta à mão”, um grupo de 60 pessoas visitaram, no dia
12 de março, a “Festa do Queijo Serra da Estrela” de
Oliveira do Hospital. Foi um domingo diferente para seis
dezenas de pessoas, as quais tiveram a oportunidade de
degustar o ex-libris regional, visitar Bobadela e o Museu
Municipal Dr. António Simões Saraiva, o primeiro autarca
local de Oliveira do Hospital eleito em democracia.
DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO RI14

No passado dia 8 de março, as idosas da Freguesia de
Viseu juntaram-se para mais uma visita ao Regimento
de Infantaria 14, para comemorar o Dia Internacional
da Mulher. Mais de 50 pessoas estiveram numa
iniciativa que teve a presença inicial do Presidente,
Diamantino Santos.
Na visita, as participantes puderam ver uma viatura
Pandur, visitar o museu e, finalmente, fazer uma aula
de zumba, onde a energia foi contagiante para todas.
Ao longo da tarde, as idosas puderam recordar a
história bélica, bem como algumas ferramentas
importantes da vida militar. Estas duas componentes
da tradição do Exército coincidem claramente com a
própria História de Portugal, o que deu maior sentido à
visita ao RI 14. *Texto de Jorge Lopes.
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ESPAÇO ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

LUÍS MOUGA LOPES
BLOCO DE ESQUERDA

O Bloco de Esquerda elegeu, pela primeira vez, um Membro para a
Assembleia da Junta de Freguesia de Viseu em outubro de 2013.
Foi com muito orgulho que aceitei o desafio de, como autarca,
representar eleitores neste órgão que tem competências de apreciação
e fiscalização.
Como democrata optei, desde logo, por fazer uma oposição positiva às
decisões do executivo, evitando fazer “politiquice” num espaço que se
quer transparente e próximo de tod@s os Viseenses.
Tendo em conta os princípios fundamentais consagrados na Lei do
Enquadramento Orçamental, da legalidade, da estabilidade
orçamental, entre outros, fui sugerindo medidas e ações.
Algumas delas, entretanto incluídas no plano plurianual de investimentos,
são hoje exemplo de cooperação democrática e de bom-senso.
Recordo pontos de partida que foram, desde logo, prioridade, tal como a avaliação do controlo interno da junta, o
“orçamento participativo”, diversas considerações sobre ambiente e energias renováveis, propostas de ação
(campanhas de sensibilização sobre consumo responsável, finança ética, investimentos responsáveis, comércio justo,
magusto anual do associativismo – promoção da castanha, banco de voluntariado, etc.) e outras ideias, tal como a
Foto: ATV
inscrição da Freguesia na plataforma www.refugiados.pt como Instituição voluntária.
Apresentamos, também, uma proposta para voto de solidariedade com todos os ativistas detidos em Angola.
Propusemos agir relativamente à violência no namoro juvenil, à xenofobia, ao racismo, às migrações e direitos
humanos, ao desemprego e ao trabalho precário na juventude.
Contudo, sentimos que acrescentamos valor por termos proposto duas pequenas grandes ações que se tornaram
opção do Executivo, dirigido pelo Professor Diamantino Santos.
Foram elas, o “Dia do Associativismo” e o “Mercado Indo Eu”.
A criação do Dia do Associativismo teve como objetivo primeiro, reforçar a necessidade de criação de atividades
económicas sustentáveis (mais eficientes) entre as diversas associações apoiadas pela Junta, geridas na base da
cooperação entre os seus dirigentes e associados, numa perspetiva de desenvolvimento local e de construção de
relações sociais emancipadoras e equitativas.
Por outro lado, o Mercado Indo Eu teve (tem) como objetivo aquilo em que o projeto se tornou: um espaço de
encontro privilegiado dos viseenses! Para além do centro comercial “natural” criado, quer no Mercado 2 de Maio quer
na Rua da Paz, organizaram-se, em parceria com várias associações sem fins lucrativos, ações sobre temas diversos do
dia-a-dia.
Por isto tudo, orgulho-me de ter feito Oposição Positiva e de ter ajudado (tendo em conta as limitações) a criar mais
valor para a cidade, para os conterrâneos.
Obrigado a Tod@s!
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TERAPIA DO RISO – HAVERÁ MELHOR REMÉDIO?

No passado dia 1 de março, durante os ateliês de
convívio no Colégio Imaculada Conceição Viseu e na
Associação de Gumirães, decorreu a sessão de
risoterapia
dirigida
pela
“Muito
Riso”.
A sessão durou cerca de 45 minutos, milhares de
segundos de boa disposição, gargalhadas e energia
positiva
do
nosso
grupo
de
seniores.
Os Ateliês de Convívio da Freguesia de Viseu são de
acesso gratuito. Caso pretenda aderir a este grupo,
dirija-se aos serviços administrativos da Freguesia.

LIVRO “HISTÓRIAS PERDIDAS – DIVULGADO DE NORTE A SUL

O livro “Histórias perdidas | Vivências e Memórias
dos Viseenses” tem vindo a assumir-se como um
importante veículo da matriz cultural e identitária da
Freguesia e da Cidade de Viseu. Páginas de
lembranças que percorrem, agora, o país, para lá da
cartografia da Freguesia de Viseu.
No dia 21 de janeiro, o livro foi apresentado à cidade
do Porto, numa “Casa da Beira Alta” cheia de amigos
e interessados nesta obra.
Um mês depois, no dia 21 de Fevereiro, o livro foi
apresentado no ZamBeZe Restaurante em Lisboa,
espaço onde foram, também, apresentados e
degustados os vinhos da Quinta de Lemos, momento
que coroou o evento. Estas iniciativas pretendem
afirmar a Freguesia de Viseu como embaixadora do
nome de Viseu, cidade a visitar em 2017 e como
agente empenhada na reafirmação do espírito
beirão.
O livro é apenas um dos volumes de uma obra em
curso, da autoria do historiador João Ferreira da
Fonseca, produto de uma ideia vencedora do
Orçamento Participativo da Freguesia de Viseu. Pode
adquiri-lo nos pólos de atendimento da Freguesia.
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MERCADO INDO EU

A Feira Medieval do Colégio Imaculada Conceição foi o
projeto convidado do último Mercado Indo Eu, realizado
na Freguesia de Viseu no dia 1 de Abril.
Dezenas de expositores empenhados em devolver a vida
ao Mercado 2 de Maio e ao centro histórico de Viseu,
animaram mais um dia dedicado a promover o seu
artesanato e a escoar antiguidades e outros bens novos
e usados.
A Primavera instalou-se na Freguesia e, com ela, as
edições deste Mercado, interrompidas durante os
primeiros meses do ano. As inscrições para a edição de
Maio estão disponíveis nos Serviços Administrativos da
Freguesia.
FESTA DA PRIMAVERA – VISEU EM MOVIMENTO

Integrada no projeto VEM, realizou-se no dia 4 de abril
a Festa da Primavera.
Os alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino
básico do Agrupamento de Escolas Grão Vasco – Viseu
desfilaram pela Cidade com moinhos de vento e outros
adereços ligados à natureza por si construídos.
A sensibilização ambiental foi um dos focos desta
atividade que terminou no Parque Aquilino Ribeiro.
A iniciativa foi aberta a toda a comunidade e procurou
estimular o convívio das crianças com os utentes dos
Lares de Idosos e Associações de Pessoas Portadoras de
Deficiência do concelho de Viseu.
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SOLIDARIEDADE | APOIO SOCIAL

CHÁ COM 5
PROJETO COMUNITÁRIO DE
APOIO À PESSOA IDOSA

No âmbito do programa social da Freguesia de Viseu “Junta
à Mão”, teve início no passado dia 4 de abril, o novo projeto
“Chá com 5” com a primeira sessão a decorrer de forma muito
animada e participada.
O Chá com 5 é um projeto comunitário que pretende apoiar
e promover a interação entre pessoas idosas, a criação de
laços afetivos e estimular a autonomia. Para tal existe uma
pessoa anfitriã que recebe em sua casa quatro participantes
para, com a ajuda dos monitores da Freguesia, integrarem
atividades personalizadas e terem um apoio mais
individualizado, procurando entrecruzar rotinas e hábitos de
vida diária e terminando sempre da melhor forma: o
tradicional chá da tarde e biscoitos.
Caso queira integrar este projeto como participante e/ou
como anfitrião, consulte mais informações no site da
Freguesia de Viseu ou contacte-nos para o email:
apoio.social@freguesiadeviseu.pt ou através do telefone:
232426578.
Participe!
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SOLIDARIEDADE | APOIO SOCIAL

LOJA SOLIDÁRIA
AJUDE-NOS A AJUDAR

A Loja Solidária da Freguesia de Viseu está situada na
Rua Miguel Bombarda, 66ª, R/C e está aberta de
segunda a sexta-feira das 9h00 às 12h30 e das 14h00
às 17h00. É um projeto que consiste numa resposta
social solidária de intervenção e emergência na área
social, com o objetivo de suprir as necessidades
imediatas de famílias carenciadas, através da recolha de
bens usados ou novos, doados por particulares ou
empresas. Para a entrega de bens ou para obter mais
informações poderá contactar diretamente a Loja
Solidária.

ATELIER DOS AFETOS
ESPAÇO DE CONVÍVIO

O Atelier dos Afetos é um espaço da Freguesia de Viseu,
situado na Rua Miguel Bombarda 66A R/C, com a vertente
de espaço de partilha e convívio.
Todos os dias, de 2ª a 6ª feira, há jogos, atividades e
muitas histórias para partilhar. Desde o cinema, à 2ª feira,
o "Toca a Jogar" à 3ª, karaoke e cantorias na 4ª feira, um
atelier de inglês para pessoas com mais de 55 anos na 5ª
e Artes Manuais na 6ª feira, o Atelier dos Afetos é um
espaço acolhedor que tem as portas abertas para o
receber. A participação é gratuita, esperamos por si!
Visite-nos!
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FOLAR DE PÁSCOA NO ORFEÃO

FOLAR DE PÁSCOA
CONVÍVIO DE FAMÍLIAS

A semelhança dos anos anteriores, a Freguesia de Viseu
organizou no dia 6 de abril um convívio destinado às famílias
da Freguesia sob os temas da Páscoa e da Primavera. Este
ano, o evento “Folar de Páscoa” decorreu no Orfeão de
Viseu, num belo dia de sol junto ao Pavia.
Com música ao vivo, salão para baile e animação
desenvolvida pela equipa de estagiárias do curso de
Educação Social da ESEV, os convivas aceitaram o desafio de
participar nos jogos inter famílias, disputando os prémios a
concurso. Os participantes partilharam, sobretudo, tempo e
uma experiência comunitária cada vez mais rara nos centros
urbanos.
A Freguesia de Viseu tem vindo a desenvolver esforços para
recuperar estes espaços de partilha e a envolver-se com a
sociedade civil na reestruturação de laços sociais, elemento
base de qualquer comunidade que pretenda ser mais do que
um mero aglomerado populacional.
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PROGRAMA INFORMÁTICA SÉNIOR | ATELIÊ DE INGLÊS

O Programa Informática Sénior continua a ser desenvolvido na
Freguesia de Viseu e ultrapassa já as quatro dezenas de alunos.
As aulas são organizadas de acordo com um programa específico
adequado à faixa etária dos participantes e ocorrem
semanalmente, em sessões com uma hora de duração.
O Programa está a ser desenvolvido em parceria com as
Associações do Viso, de Gumirães e de Marzovelos, bem como com
a MODERP e a GRUSEVIS. As inscrições poderão ser efetuadas na
secretaria da Freguesia de Viseu ou nas entidades referidas.

A Freguesia de Viseu está a desenvolver um ateliê de inglês, em
parceria com a “Fun Languages, Viseu”.
Esta nova oferta ocupacional e pedagógica da Freguesia teve início
no dia 16 de Fevereiro e contou com a presença de 28 alunos
motivados a melhorar os seus conhecimentos da língua Inglesa. As
aulas decorrem todas as quintas feiras, das 14h30 às 15h30 no
espaço da Loja Solidária da Freguesia de Viseu.
Para mais informações e inscrições, informe-se na Junta de
Freguesia de Viseu, na Fun Languages Viseu ou através do e-mail
geral@funlanguagesviseu.net.
AGENDA
1 a 30 ABRIL

7 a 29 ABRIL

CULT.URB VISEU FEST
CARMO 81

FESTIVAL DE MUSICA
DA PRIMAVERA

25 a 29 ABRIL
2ª COMPETIÇÃO
INTERNACIONAL DE
PIANO

6 MAIO

29 MAIO a 3 JUNHO

3 de JUNHO

ATÉ 10 DE SETEMBRO

MERCADO INDO EU

SEMANA SOLIDÁRIA

MERCADO INDO EU

RODRIGUES DA COSTA
EXPO: QUINTA DA
CRUZ

28 ABRIL
FEW FINGERS
CONCERTO
BAR FACES

PARCEIROS
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