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O JORNAL RENAScIMENTO é LIDO EM:
Mangualde-Viseu-Nelas-Penalva do castelo-S. Pedro do Sul-Fornos de Algodres-celorico da Beira- Satão-Oliveira do Hospital-carregal do Sal- Santa comba Dão-Gouveia- Pinhel- Guarda-Trancoso-Vila Nova 
de Paiva- Tábua-Aguieira-Vila Nova de Poiares-Miranda do corvo-coimbra-Aveiro-Gafanha da Nazaré-Esmoriz- Santa Maria da Feira-Anadia-Vale de cambra-Leiria-Porto-Maia-Ermesinde-Matosinhos-Valongo-
Gondomar-Rio Tinto-Vila Real-Braga-Guimarães-Gafanha da Nazaré-Leiria-caldas da Rainha-Tomar-Santarém-Marinha Grande-Loures-Linda a Velha-Odivelas-Oeiras-Estoril-Sacavém-Queluz-Mafra- Sintra-
cascais-Amadora-cacém-carcavelos-carnaxide-Alhandra-Seixal-corroios-Dafundo-cartaxo-caparica-Almada-Sesimbra-Setúbal-Barreiro-Almancil-Alvares-Alverca-Beja-Albufeira-Funchal.
No Estrangeiro, nos nossos emigrantes, em: França-USA-Brasil-Alemanha-Bélgica-Luxemburgo-Suiça-Reino Unido-Espanha-Àfrica do Sul.

A nossa língua é a nossa Pátria

Lançado Concurso 
para a segunda fase 
da Reabilitação do 
Edifício dos SMAS
A Autarquia de Viseu aprovou o lançamento do 
concurso para a segunda fase da Reabilitação do 
Edifício destinado ao SMAS ( Águas de Viseu), 
situado na rua Dr. Luís Ferreira (Rua do Comércio), 
Travessa de S. Domingos e rua D. Duarte.O 
investimento rondará os 2 milhões de euros e terá um 
prazo de 546 dias.

Investimento 
Superior a 200 mil 
euros na Freguesia de 
Coutos de Viseu

Desta forma, este ano, serão apoiadas 25 famílias 
numerosas e 106 carenciadas.
Segundo, o Autarca António Almeida Henriques, 
Presidente do Município, “ a boa gestão que temos 
levado a cabo nos últimos anos, permite-nos apoiar os 
Viseenses quando eles mais precisam”.

Nova Edição 
do Orçamento 
Participativo 
elege como tema 
“Viseu,Cidade 
Jardim”
Com uma dotação financeira global de 300 mil euros 
é eleita a temática anual “ Viseu, Cidade Jardim”. Este 
ano recuperamos o “slogan” histórico “ Viseu, Cidade 
Jardim”, algo que significa muito para os Viseenses.
Por isso era obrigatório chamar os cidadãos a 
contribuir com as suas ideias para este conceito.

O Executivo Municipal aprovou em Reunião de 
Câmara o apoio financeiro para a Construção do 
Espaço Inter-Geracional na Avenida da Escola, em 
Couto de Cima.O investimento nesta Freguesia 
rondará os 200 mil euros e beneficiará a localidade 
com mais um espaço dedicado à actividade física e de 
bem-estar.,

Duplicação de 
Bolsas para o Ensino 
Superior
Face às dificuldades geradas pela pandemia, a 
Autarquia de Viseu aumenta apoio social para 110 
mil euros e enquadra todas as solicitações de famílias 
carenciadas de forma a apoiar todas as candidaturas 
entregues e que cumpram os critérios definidos 
para o efeito. Assim, em vez das 59 candidaturas já 
identificadas, o Município vai entregar 131 Bolsas de 
Estudo.

Bicicleta em Casa
“Bicicleta em Casa” é a nova iniciativa do Município 
de Viseu que integra o projeto de educação ambiental 
“Viseu Cidade e Comunidade Sustentável”, no âmbito 
da Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 
(ENEA 2020) e financiada pelo Fundo Ambiental. 
Bicicletas e balance bikes, para crianças entre os 3 e 
os 10 anos, estão disponíveis para aluguer gratuito e 
entrega em casa.
A iniciativa reveste-se de um caráter lúdico-
pedagógico: Visa incentivar a prática e aprendizagem 
do uso da bicicleta; Pretende educar e sensibilizar 
os mais pequenos para a importância desta como 
um meio de transporte amigo do ambiente, não 
poluente, não ruidoso e, simultaneamente, promotor 
de qualidade de vida e saúde.
 

Ecoponto florestal de 
Calde

Um novo Ecoponto Florestal vai nascer na Freguesia 
de Calde. O concurso público para a sua construção 
foi aprovado esta passada semana, em reunião de 
Câmara. 
Com a concretização deste projeto, futuramente, 
o concelho ficará dotado de quatro ecopontos: 
um já em execução, em Côta, e outros dois já em 
funcionamento, em Bodiosa e Barreiros e Cepões. 
Os ecopontos florestais, nos quais o concelho de 
Viseu foi pioneiro na sua instalação, são um dos 
eixos do programa municipal VISEU RURAL. Estes 
são espaços de depósito temporário, destinados 
a sobrantes agrícolas e florestais, para usufruto 
da comunidade. O objetivo é procurar erradicar as 
queimas e queimadas, contribuindo para a prevenção 
de incêndios no meio rural. Por outro lado, os resíduos 
são valorizados, numa ótica de economia circular, uma 
vez que são vendidos à Central de Biomassa de Viseu, 
para produção de energia. 


