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Caros concidadãos, 

 

Durante os últimos três meses, vivemos dias 

de intensa atividade dentro e fora do 

território da nossa Freguesia. 

No Mundo, as ruas inundaram-se de 

orgulhosos portugueses. Neste Universo que 

é a nossa Freguesia, continuámos a dar 

mostras de que o trabalho social, a 

valorização dos indivíduos e a coesão das 

equipas enaltecem o espaço que habitamos. 

Este espaço é feito de mobiliário urbano, de 

ruas, de prédios e monumentos. Mas é 

também feito de pessoas, das suas visões e 

da memória coletiva que compõe a nossa 

cultura.  

Esta é a vossa Freguesia, esperamos que nela 

participem e que diariamente a construam 

connosco.  

 

Um ótimo Verão e boas leituras! 

 

Diamantino A. Santos 

Presidente da Junta de Freguesia 
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A propósito do seu imenso amor pela Cidade, partilhado nas Tertúlias 
“Viseu, 100 anos de histórias por contar” promovidas por esta 
Freguesia, entrevistámos a professora Glória Paiva, simplesmente 
Glória, a mulher em quatro estados, a professora sem limite de idade e 
a poetisa. 
 
Integrei a Tertúlia “Viseu, 100 anos de histórias por contar” porque eu 

amo a minha Cidade. Talvez a tenha cantado ainda pouco. Tenho 

participado nas marchas de Viseu, ganhei o prémio no ano passado e há 

dois anos, mas tenho muitos poemas que tenho escrito sobre a cidade.  

Eu nasci na antiga Rua Nova, hoje chamada Rua Augusto Hilário e o facto 

das minhas maratonas e brincadeiras serem junto à Sé, na Rua das 

Ameias, a dar aquela volta de corridas e escondidas, fez com que eu tenha 

uma ternura muito especial pela Zona Histórica. 

Louvo o que tem sido feito ultimamente, embora não me agrade muito 

vê-la mais movimentada na noite do que no dia. Até porque as pessoas 

que vivem lá precisam de descansar e precisam de ter aquela calma que 

a Sé e toda aquela envolvência despertam. Há ali um mistério muito 

grande… 

ESPAÇO ENTREVISTA – PROFESSORA GLÓRIA PAIVA  

A minha meninice foi passada na Praça de Camões [hoje 

Praça D. Duarte]. Ainda sou do tempo em que ali estava a 

estátua de Camões e ali se realizava a Feira às 3ªs feiras, 

com as tendas e as mulheres a vender. Eu adorava andar 

na rua, era uma maria-rapaz, fugia de casa com os colegas 

e uma das coisas que me encantava na Praça D. Duarte, 

para além da Feira, eram os Saltimbancos. O circo apareceu 

muito mais tarde onde hoje é o recinto da feira de S. 

Mateus. Tive sempre uma grande atração pelo equilíbrio, 

pelo contorcionismo, pela magia…  

Por outro lado, achava muita graça à Rua Direita. A Rua 

Direita, sinuosa e com a multiplicidade de comércio, 

encantava-me. O seu odor… os cheiros às iscas de fígado 

fritas, à sardinha em molho de escabeche das antigas 

tascas e tabernas chamavam-me para aquelas ruas… Rua 

Nova, Rua Senhora da Boa Morte, Rua das Ameias, Rua da 

Árvore foram ruas que me marcaram. Também a Calçada 

do Ferrador [Rua Dr. Maximiano Aragão], onde está hoje a 

Escola Superior de Educação e onde frequentei o ensino 

primário, o  Magistério  Primário  e  a  Licenciatura em 

Supervisão Pedagógica. Novamente, os cheiros da 
bigorna, do carvão, do ferro em brasa, pois, a meio da 
Rua, existia mesmo um Ferrador que colocava as 
ferraduras nos cascos dos animais. 
Recordo, ainda, a magia de uma contrabandista com 
que lidei quando vivi na Cruz de Pedra [Rua 21 de 
Agosto]. Ela trazia rendas de Espanha e o pó de arroz 
Maderas de Oriente, com o qual, com pompons, 
enchíamos a cara.  
Como se dá a passagem dessa meninice tão vivida para 
o ensino? 
Eu fui professora por vocação, já de pequenina dava 
aulas às bonecas. Eu fui, talvez, a professora mais feliz 
do mundo. Aquela que tem umas saudades enormes 
dos alunos, dos pais, e que conseguiu uma realização 
profissional plena.  
Aliás, quando me pedem para me definir, invoco o que 
escrevi no livro “Galopar do Sonho”, que publiquei em 
2009, onde afirmo: Sou simplesmente Glória, a mulher 
em quatro estados, a professora sem limite de idade – 
porque eu vou ser professora até morrer – e a poetisa. 
São as minhas 4 vertentes fundamentais. 
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ESPAÇO ENTREVISTA – Cont. 

Foi essa ligação com os poemas que a levou a cantar, 
ou a Música vem antes da Escrita? 
A Música vem antes da Escrita. Desde pequenina gostei, 
sempre, muito de cantar. Ainda hoje canto pois, tal 
como a poesia, a música é uma forma de pôr a minha 
alma a gritar. Talvez haja dentro de mim um 
inconformismo muito grande, uma nostalgia que não sei 
explicar. Tanto a cantar como a escrever, desnudo-me 
completamente. 
Às vezes sinto cansaço, o que é natural, pois dedico-me 
a muitas coisas em simultâneo. Amo o teatro, a poesia, 
a pintura, gosto de escrever e de cantar. 
 O gosto que tenho pelas artes favoreceu muito a minha 
vida profissional. Como professora, fui muitas vezes 
palhaço que riu sem vontade, palhaço que tentou tornar 
as aulas divertidas, cativantes, com histórias, com 
movimento, com expressão corporal.  
Continuo a viver a vida encarando-a, até ao último 
minuto, como uma obrigação de dar tudo o que tenho 
dentro de mim! 
Em todas as suas formas de expressão, podemos 
verificar um vínculo muito forte a Viseu. 
Eu tenho que amar mesmo muito esta Cidade, porque 
de 68 anos de vida que tenho, 65 foram vividos aqui. 
Apenas foram interrompidos num curto espaço de 
tempo que vivi nos Açores e não posso comparar mais 
nenhum lugar do mundo a esta cidade. Este verde ímpar, 
o ar que respiramos. Falta-me o ar quando vou para 
outra terra! Por outro lado, julgo que temos tido a sorte 
de ter à frente dos destinos da cidade, quem a ama 
também e que tem tido o cuidado de melhorá-la, torná-
la conhecida, chamativa e hospitaleira. Em muitos 
lugares põe-se a política em primeiro lugar e não o amor 
pela terra. O amor pela terra é fundamental para quem 
governa. 
Quando me convidaram para a tertúlia, aderi logo com 
entusiasmo. Principalmente pelo fabuloso painel de 
testemunhos, com pessoas autênticas que conhecem 
bem a cidade e não foram os privilegiados da sorte. 
Todas elas foram pessoas que subiram a pulso e que se 
deram a conhecer pelo que fizeram e, principalmente, 
pelo que são. A organização da tertúlia, que partiu do Sr. 
Costa Pinto, tem sido muito salutar. Nós é que 
ganhámos. 
 

 

A Prof.ª Glória foi a única mulher no painel de 
testemunhos. O Fado e a maioria das Artes são espaços 
onde as mulheres assumiram desde sempre uma posição 
de igualdade, ou até de destaque, relativamente aos 
homens. Qual a sua visão relativamente à delimitação 
destes papéis? 
Na tertúlia senti-me “um homem no meio dos homens”, foi 
muito divertido! 
O papel da mulher está, hoje, cada vez mais relevante. 
Assumimos papéis que eram impensáveis há uns tempos. 
Eu fui sempre um pouco atrevida porque sou muito 
extrovertida e espontânea e não tenho vergonha de 
assumir seja que papel for. Como já disse, eu sou uma 
mulher em quatro estados. Fui solteira e bem comportada, 
casada e domesticada, divorciada assumida e viúva por 
força das circunstâncias, mantendo sempre o meu Eu.  
Eu não quero parecer o que não sou, eu desvendo-me.  
A nossa região, a Beira Alta e o interior, está, ainda, muito 
marcada por um machismo que perdura e essa luta, ainda 
que disfarçada, existe. Eu, precisamente, desafio essa 
postura.  
Acho que o que marca a diferença é mantermos o desafio 
e a competição constantes connosco e não com os outros. 
Eu tenho que me superar a cada manhã, porque no dia em 
que não estiver disposta a superar-me serei um fracasso 
como mulher e como ser humano. 
 Nós nem sabemos a força que temos dentro de nós. 
Ser mulher é ter coragem de se assumir, ter convicções 
fortes, valores, é pôr à prova as suas capacidades e, 
principalmente, ter brio naquilo que se faz. Deixámo-nos 
arrastar por futilidades. Ser mulher é muito mais do que ter 
uns lábios bem pintados e uns olhos bonitos.  
Ser mulher é ter coração e ter mãos!  
Recorda especialmente alguma figura feminina da Cidade 
que a tenha marcado? 
As mulheres que mais recordo são figuras típicas, mulheres 
simples. A Frederiquinha, que encontrei uma manhã morta 
num casebre junto à Via Sacra. Uma mulher mal tratada 
pela sociedade, exposta, ofendida, magoada. Mas também 
a Barbaça, a Pacheca,… mulheres humildes. A Mulher da 
carqueja que descia a minha rua a apregoar, as Peixeiras 
com as mãos enregeladas pelo sal e pelo gelo. Foram essas 
as mulheres que marcaram a minha vida. 
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Poucas vezes refletimos sobre o sentido das palavras. 

Frequentemente confundido com o conceito de caridade, o 

conceito de solidariedade é, antes, uma ideia de 

responsabilidade recíproca entre os membros de uma 

comunidade. Com origem no vocábulo latino “solidare”, o seu 

significado é claro: aquilo que é sólido, que é consistente e não 

se deixa destruir facilmente. 

Materializando este conceito, a Freguesia de Viseu organizou, 

entre os dias 23 e 29 de maio, a “Semana Solidária”.  

O evento, resultado de uma consistente articulação de 

recursos e vontades, aglomerou vários eixos estruturais de 

intervenção social, com especial destaque para o 

Voluntariado, a Saúde, o Apoio Social, a Cultura e o 

Associativismo, percorrendo e preenchendo vários espaços 

emblemáticos da Freguesia. 

Os trabalhos foram iniciados no dia 23, na Escola Secundária 

Alves Martins. Num anfiteatro lotado, a palestra “(A)braços 

com o Voluntariado” deu a conhecer os projetos da Amnistia 

Internacional, da Cáritas Diocesana e do projeto internacional 

“From Kibera with Love” que conta com trabalho voluntário 

viseense.  

No dia 24, terça-feira, foi instalado junto à Escadaria dos 

Terceiros o Espaço Saúde. Apesar das desfavoráveis condições 

atmosféricas, o dia dedicado à Saúde granjeou uma boa 

adesão. Cerca de uma dezena de parceiros institucionais 

asseguraram a execução dos rastreios e, paralelamente, 

decorreram workshops para incentivar a hábitos promotores 

de uma vida mais saudável.  

Integrada simbolicamente nesta Semana Solidária, decorreu 

no mesmo dia a primeira sessão plenária da Comissão Social 

de Freguesia, onde foram apresentadas as valências das 

instituições que a compõem bem como o projeto de Rede 

Integrada de Apoio ao Freguês. O dia 25 foi marcado pela 

conferência “Ser Sociedade: desafios globais para uma 

sustentabilidade local”, a qual deu voz a promotores de 

projetos de intervenção social em áreas bastante diversas. 

 

DESTAQUE – SEMANA SOLIDÁRIA 
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Rota Pedestre do Mamaltar de Vale de Fachas. 

O Executivo da Freguesia de Viseu aderiu à iniciativa, mobilizando 

centenas de pessoas que se concentraram na Mata do Fontelo, de 

onde partiram, inaugurando simbolicamente o percurso, tendo 

percorrido cerca de 8 km até ao local de encontro, o Centro Hípico de 

Viseu. 

Localizada no lugar de Vale de Fachas, a Anta de Mamaltar – dólmen 

que dá nome ao percurso – terá sido edificada há mais de 4000 anos e 

foi classificado em 1910 como Monumento Nacional.  

É classificado pelo Inventário do Património Arquitectónico como um "imóvel de valor excepcional" cujas 

"característica s deverão ser 

integralmente preservadas”. 

DESTAQUE – SEMANA SOLIDÁRIA – Cont. 

A noite fez-se de música no Pavilhão Multiusos com o concerto 

solidário de Fernando Pereira e da Orquestra Ligeira do 

Exército. Com o apoio dos espectadores, foi possível angariar 

generosos donativos em dinheiro e em espécie, os quais foram 

já entregues, integralmente, à Cáritas de Viseu e ao Banco 

Alimentar. 

Já o dia 26, feriado, foi marcado por uma edição especial do 

Mercado Indo Eu, no mercado de 2 de Maio, seguindo-se, no 

dia 27, o Dia do Associativismo. No salão da Associação dos 

Comerciantes de Viseu, debateu-se o estado d’”O 

Associativismo em Portugal: metas e desafios”. Á semelhança 

do que já tinha acontecido na conferência de abertura da 

Semana Solidária, também esta foi traduzida para língua 

gestual portuguesa, uma medida de simples adoção em 

qualquer evento informativo e participativo e normalmente 

esquecida pela organização. 

Este foi, ainda, o dia eleito para a cerimónia pública de 

formalização dos acordos ao abrigo dos quais serão apoiadas 

associações que desenvolvem projetos na Freguesia de Viseu.  

Tendo, mais uma vez, em mente a construção de uma rede de 

informação e articulação de esforços entre instituições, foi 

apresentado o Guia do Associativismo, já disponível para 

consulta na internet. 

Ao longo de toda a semana, a Freguesia deslocou-se “Sobre 

Rodas” a espaços de grande afluência para recolher 

informações e reclamações junto dos cidadãos. Também no 

decorrer da semana, quatro instituições aderiram à iniciativa 

“Portas Abertas”, dando a conhecer in loco as suas valências e 

as atividades em curso. 

Depois do adiamento forçado da Feira Franqueada e da Feira 

das Associações devido às más condições atmosféricas, a 

Semana Solidária terminou no domingo, dia 29, em São João 

da Madeira. A iniciativa “Turismo para todos” levou dezenas 

de inscritos a visitar a Torre da Oliva e o Museu da Chapelaria 

daquela cidade, exemplos de um novo conceito turístico – o 

turismo industrial – que tem dado nova vida a localidades que 

encararam os seus polos industriais como património cultural 

e de impacto social. 
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 Define as regras de armazenamento de pequenas 
quantidades de produtos fitofarmacêuticos de 
forma segura nas explorações agrícolas e/ou 
florestais. 

 

Nunca é demais lembrar as seguintes normas de 

segurança: 

  Não comer, não fumar e não beber durante a 
aplicação. 

  Conservar os produtos fitofarmacêuticos na sua 
embalagem original. 

  Não utilizar as embalagens de produtos 
fitofarmacêuticos para outros fins. 

  Cumprir todas as indicações dos rótulos dos 
produtos fitofarmacêuticos. 

  Após a aplicação, tomar banho e vestir roupas 
limpas. 

  Em caso de intoxicação, ligue 808 250 143 
(CIAV). 

 

Em caso de dúvida, deve contactar os serviços da 

Direção Geral de Alimentação e Veterinária ou um 

técnico especializado. Cumpra sempre as regras de 

segurança porque elas existem para proteger a sua 

saúde e da sua família.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Mafalda Teixeira,  

Representante eleita pelo Partido Social Democrata.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No boletim informativo nº 5/2016, o Sr. Presidente da 

Assembleia de Freguesia de Viseu, Dr. Fernando Esteves, 

lançou o desafio aos representantes dos partidos com assento 

na Assembleia de Freguesia, para uma participação regular 

neste boletim. Nesse sentido, venho falar sobre os produtos 

fitofarmacêuticos e o novo enquadramento legal. Escolhi este 

tema porque este é um espaço informativo e porque a minha 

forma de estar na política vai no sentido de ser útil e ajudar as 

pessoas.  

A Lei nº 26/2013 de 11 de abril regula as atividades de 

distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

e adjuvantes, revogando o Decreto-lei nº 173/2005, de 21 de 

Outubro. Destina-se a utilizadores profissionais em 

explorações agrícolas, florestais, zonas urbanas de lazer e vias 

de comunicação. Tem como objetivo a utilização sustentável 

de produtos fitofarmacêuticos através da redução dos riscos e 

efeitos da sua utilização na saúde humana e ambiental. 

Esta lei introduziu várias alterações, das quais destaco: 

 Desde 26 de novembro de 2015, só é permitida a venda de 

produtos fitofarmacêuticos a aplicadores habilitados. Para o 

efeito, devem frequentar uma ação de formação e requerer 

o cartão de aplicador à Direção Regional de Agricultura e 

Pescas. 

 Registo obrigatório, durante 3 anos, dos produtos 

fitofarmacêuticos aplicados. 

 Desde 1 de Janeiro de 2014, considerar os princípios da 

proteção integrada que constam do anexo II desta Lei. 

 Os equipamentos de aplicação deverão estar calibrados, 

inspecionados e em boas condições de manutenção. Não 

necessitam de inspeção os pulverizadores manuais, desde 

que não comportem uma barra superior a 3 metros. 

 É obrigatório entregar as embalagens vazias. 

 Utilização obrigatória do equipamento de proteção 

individual. 

 

ESPAÇO ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
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Meio século depois, “Os Ribeirinhos” ensinam a Viseu que 

quem corre por gosto forma jovens, incute desportivismo, 

forja elos e perdura na memória da Cidade.  

Muitos anos de vida! 

 

 

Contactos:  

Telem: 968073333  

E-mail: gdribeirinhos@gmail.com 

 

ESPAÇO ASSOCIATIVISMO – GRUPO “OS RIBEIRINHOS” 

“Camisola grená, calção azul com uma lista branca”. As 

cores escolhidas para equipar os Ribeirinhos em 1966, 

ano da sua constituição formal, foram mudando. Sob elas, 

indeléveis, permaneceram os corações pujantes e as 

pernas ágeis dos campeões. 

Dentro e fora das fronteiras nacionais, este grupo 

desportivo transporta nos músculos o sangue viseense 

que se ergue das margens do rio Pavia. 

Herdeiros de uma forte tradição desportiva que, desde o 

início do século XX, sacudiu o Campo de Viriato, do 

“Parreira” à Ponte de Pau, os Ribeirinhos têm defendido 

várias modalidades mas dedicam especial empenho ao 

atletismo. Foram os precursores da Meia Maratona de 

Viseu, evento que reúne atualmente milhares de 

participantes e ilustres atletas no panorama nacional, e 

acumulam taças na sua sede, de onde brotam 

lembranças de episódios que demonstram a tenacidade 

deste Grupo: vitórias, participações genuínas e 

competições saudáveis, corridas outrora organizadas à 

revelia de formalismos, grandes encontros e convívios. 

Em Junho, “Os Ribeirinhos” fizeram parte da 5ª Edição do 

Grande Prémio de Atletismo Campo/Lordosa e da 2ª 

Volta a Ribafeita. 

Às quartas-feiras, o “saber-correr” transmite-se aos mais 

novos. A Escola de Atletismo d’”Os Ribeirinhos” tem 

inscrições abertas e recebe crianças dos 7 aos 15 anos na 

Pista do Estádio do Fontelo. 

Tudo começou há mais de 50 anos, com um jogo de 

futebol entre o Moselos e um grupo de frequentadores 

do Café Murgeira. Movidos pelo espírito gregário que 

caracterizava a Ribeira, nomearam-se “Os ribeirinhos” 

e arremataram o grande prémio: o presunto e o 

cântaro de vinho tinto que inspiraram o seu lema em 

1965. Presuntus et vinus tintus, símbolos da partilha 

em torno da mesa beirã, símbolos das tabernas 

ribeirinhas que impulsionaram o desporto viseense. 
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“No presente ano letivo o Agrupamento de Escolas 

Grão Vasco, em parceria com a Freguesia de Viseu, as 

estagiárias da Licenciatura em Educação Social da Escola 

Superior de Educação de Viseu e com os Projetos 

EntreLaços e Laços de Comunidade, dinamizou as 

campanhas “Novembro Solidário” e “Páscoa Solidária”. 

Como resultado destas atividades, foram entregues no 

total 183 cabazes com bens alimentares às famílias 

sinalizadas do Agrupamento e doado vestuário, calçado 

e brinquedos não só às famílias, como também a várias 

instituições de cariz social.  

A Freguesia de Viseu disponibilizou o espaço para o 

armazenamento e distribuição dos bens durante o 

período das campanhas, o que permitiu às famílias 

receberem o seu cabaz de uma forma acolhedora e 

discreta.  

Gostaríamos de agradecer, também, o apoio de todos 

os Pais e Encarregados de Educação dos alunos do 

agrupamento, docentes e não docentes, a colaboração 

da Cruz Vermelha de Silgueiros e das pastelarias e 

farmácias do Concelho, nomeadamente, a Pastelaria Zé 

dos Bolos, Confeitaria Amaral, Pastelaria Capuchinha do 

Rossio, Pastelaria Dani, Minipreço de Repeses, 

Farmácias Mouro e Medicinal e funcionários do Snack 

Bar “Os Manos” de Vila Nova de Foz Côa.” 

 

*Contributo do Agrupamento de Escolas Grão Vasco.  

 

Determinada a preservar a sua cultura popular e a 

recuperar espaços tradicionais de convívio, a Freguesia de 

Viseu tem vindo a reunir pessoas e memórias nas Tertúlias 

“Viseu, 100 anos de histórias por contar”. 

A primeira Tertúlia decorreu na Associação dos 

Comerciantes de Viseu no dia 29 de abril e contou com os 

testemunhos de Afonso Abreu, Alberto Correia, António 

Barros, Glória Paiva, Joaquim Nascimento, Jorge Carvalho, 

Jorge do Carmo, Manuel Martins e Ramiro Figueiredo. Os 

generosos oradores partilharam, ao longo de uma noite 

também matizada por momentos de poesia, o que Viseu 

era, fazendo a ponte com o que hoje é. 

A comunidade tem aderido calorosamente a esta iniciativa 

cultural da Freguesia, o que justificou, já, a realização de 

uma segunda tertúlia a 3 de junho, desta feita no Salão 

Social da antiga sede da Ass. H. dos B. V. de Viseu. A noite 

foi, mais uma vez, de casa cheia. As conversas improváveis 

entre Camões e Aquilino, uma peça de teatro da autoria de 

Glória Paiva, abriram com chave de ouro o serão quente, e 

quase familiar, em que Miguel Almeida, Glória Paiva, Nelson 

Loureiro e Carlos Nascimento partilharam as recordações 

pessoais e comuns de figuras viseenses carismáticas, com 

especial enfoque nas suas profissões, pregões e sons 

repercutidos pela cidade. A iniciativa deverá repetir-se em 

breve dada a sua importância na construção da memória 

coletiva. “Conhecer o passado para melhor construir o 

futuro” é, nas palavras de Diamantino Santos, o principal 

objetivo destes serões. culturais. 

 

SOLIDARIEDADE EM AÇÃO NA ESCOLA TERTULIA 100 HISTÓRIAS POR CONTAR 
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Decorreu no dia 25 de abril o primeiro encontro de atletismo 

inclusivo, de cariz internacional, no Estádio Municipal do Fontelo. 

O importante evento desportivo foi coorganizado pela associação 

Mover Viseu e pela Associação de Atletismo de Viseu, tendo contado 

com o apoio desta Freguesia. 

Estas iniciativas dão sinais de verdadeiro desenvolvimento social e 

aguçam a curiosidade para acompanhar os nossos atletas 

paralímpicos nos próximos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 

designadamente o atleta Mário Trindade que também leva consigo 

o nome de Viseu. 

A Festa das Freguesias realizou-se entre os dias 17 e 19 de Junho no 

Parque Aquilino Ribeiro. O certame, cujo objetivo foi promover a 

cultura e o sector agroalimentar viseense, contou também com a 

presença da Freguesia de Viseu, uma das vinte e cinco freguesias que 

compõem o Município. 

Esta festa contou com diversas representações musicais do concelho, 

petiscos, artesanato e também com a exibição de uma peça da 

consagrada companhia de “Teatro do Montemuro”. 

Em mês de Santos Populares, à Festa das Freguesias juntou-se ainda 

o desfile das Marchas, seguindo-se a atribuição do prémio “Marcha 

Viseu 2016”. 

A Freguesia de Viseu viu serem distinguidas o Jardim Escola João de 

Deus, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola e 

Jardim de Infância do Viso, ambas na categoria Infantil, e ainda a 

Associação Cultural, Social e Recreativa de Santiago, na categoria 

Sénior. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Convívio Anual dos Seniores de Viseu decorreu no dia 21 de 

Maio. Cerca de duas centenas representaram a Freguesia de Viseu 

neste convívio e puderam visitar o santuário de São Bento da Porta 

Aberta localizado em Terras de Bouro.  

A tranquilidade da Peneda-Gerês foi preenchida pela energia dos 

Viseenses de todo o concelho, não faltando o baile e a música 

tradicional. 

 

 
I MEETING INTERNACIONAL DE ATLETISMO INCLUSIVO 

FESTA DAS FREGUESIAS 

CONVÍVIO SÉNIOR ANUAL 

Foto: ATV 
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Decorreu ao longo do dia 6 de junho, a recolha bianual de sangue 

efetuada pelo Centro Regional de Sangue de Coimbra, no Regimento de 

Infantaria Nº14 de Viseu. A iniciativa visa a doação de sangue por parte 

dos militares, contemplando também todos os civis funcionários do RI14 

que se voluntariem para esta causa, perfazendo um total de 90 dadores. 

Lima, uma das militares responsáveis pela enfermaria do RI14, ressalvou 

a importância deste tipo de iniciativas, considerando-as “um dever 

cívico e moral não só enquanto militares, mas como civis”. “Hoje 

estamos deste lado, de dador, mas nunca sabemos quando seremos nós 

a precisar”, referiu. A militar expressou ainda o seu orgulho enquanto 

dadora de sangue, defendendo a ação como um ato de nobreza. 

Contributo RI14 

RECOLHA DE SANGUE NO RI14 

O Agrupamento de Escolas Grão Vasco (AEGV) 

celebrou no dia 3 de Junho o “Dia do Agrupamento no 
Coração de Viseu”. 
Centenas de alunos das Escolas Básicas e dos Jardins 
de Infância do AEGV iniciaram o dia comemorativo 
com um passeio pelas ruas da cidade seguindo-se, no 
Largo da Sé, várias atividades musicais que contaram 
com a colaboração da banda do Lar de Stº António, 
com o Grupo Zés Pereiras e a Tuna Dão 1998. 
Os festejos prosseguiram, na parte da tarde, nas 
respetivas escolas com atividades lúdicas e com a 
cerimónia de entrega dos diplomas de mérito escolar 
realizada na Escola Superior de Saúde. 
 

AGRUPAMENTO ESCOLAS GRÃO VASCO 

O Agrupamento de Escolas Grão Vasco, em parceria 

com a delegação de Coimbra do Instituto Português do 

Sangue e da Transplantação, a Escola Superior de 

Educação de Viseu, a Freguesia de Viseu e a Câmara 

Municipal, organizou no dia 21 de Maio uma campanha 

de doação de sangue na Escola João de Barros. A 

campanha teve uma excelente adesão, envolvendo não 

só os Pais e Encarregados de Educação como também 

outras pessoas pertencentes à comunidade educativa e 

meio envolvente. Estiveram presentes 107 pessoas e 

registaram-se 60 novos dadores, números que o 

Agrupamento espera voltar a alcançar no próximo ano. 

 

DOE SANGUE, SALVE VIDAS 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

PARCEIROS 

4º FESTIVAL JAZZ 
Parque Aquilino Ribeiro 

 
19 a 24 JULHO 

 

O “Mercado Indo Eu” continua a cativar 

participantes e visitantes, assumindo-se como 

uma aposta ganha pela Freguesia e pela cidade. 

No dia 4 de Junho, num horário diferente já a 

pensar na época estival, mais de 100 inscritos 

trocaram, venderam e expuseram bens 

diversificados. 

A edição foi especialmente animada por um 

desfile de moda com materiais reciclados e por 

música ao vivo. 

FEIRA DE S. MATEUS 
 

5 AGO a 11 SET 
 

PASSEIO DA MEMÓRIA 

Alzheimer Portugal 
 

18 SET 

MEIA MARATONA DO 
DÃO 

 
25 de SETEMBRO 

VISTA CURTA 
Festival de Curtas 

 
28 SET a 2 OUT 

MERCADO 

 INDO EU 

 

2 e 9 JULHO 

 

TORNEIO 

BASQUETEBOL 

SUB 18 

3 JULHO 

 

WORKSHOP DE VINHOS 

DO DÃO 

Solar do Vinho Dão 

9 JULHO 

 

JARDINS EFEMEROS  
 

1 a 10 JULHO 
 

TANIRA 

Concerto no 

Museu Grão Vasco 

14 JULHO 

MERCADO INDO EU JUNHO 

Em 23 de junho de 1916 foi publicada a lei que criou as 

primeiras freguesias portuguesas, anteriormente 
designadas de paróquias civis. 
Para assinalar a efeméride, a Assembleia da República 
associou-se à ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias 
nas comemorações do centenário da designação 
republicana e laica destas unidades administrativas. A 
cerimónia decorreu no Salão Nobre do Palácio de S. Bento 
em Lisboa, no passado dia 23 de Junho. 
Entre os autarcas de Freguesia de todo o país, esteve 
também Diamantino Santos, na qualidade de Presidente da 
Junta de Freguesia de Viseu e de membro da Mesa do 
Conselho Geral da Associação Nacional de Freguesias. 
 

100 ANOS DE “FREGUESIAS” 

 


