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VISEUA FORÇA 
DA REGIÃO

NO RADAR DOS 
INVESTIDORES

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

DELEGAÇÃO EM VISEU

Avenida 25 de Abril, nº1 |  3510-118 VISEU
Telef. 917232690

O JORNAL RENASCIMENTO 
É VENDIDO EM VISEU

Tabacaria Ponto Press
Rua Direita, nº19 - VISEU

Município de Viseu 
homenageia viseenses 
e cidadãos ilustres 
com a inauguração 
de novas placas 
toponímicas
 

natação para toda a população viseense e promover 
a modalidade junto dos mais jovens, consubstanciado 
nos 3 projetos “Escola Municipal de Natação”, “Viseu a 
Nadar” e “Natação para Todos”. 
Importa salientar que, no âmbito do processo de 
certificação técnico-pedagógico inerente a esta 
parceria, foi atribuído, pela Federação Portuguesa 
de Natação, o selo de bronze (nível 1), assente nos 
pressupostos de melhoria contínua e desenvolvimento 
de uma base de Natação de Qualidade, com patamares 
de exigência crescentes. No decorrer do ano de 2020, 
as Piscinas Municipais de Viseu foram distinguidas com 
o “SELO DE QUALIDADE” – “PORTUGAL A NADAR 
SEGURO”, por parte da Federação Portuguesa de 
Natação, por reunir todas as condições de higienização 
e segurança.

40 habitações do 
Bairro Municipal 
de Viseu terão 
apoio financeiro do 
programa “1º Direito”
A Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Conceição 
Azevedo, e a Presidente do Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana (IHRU), Isabel Dias, deslocaram-
se ao Bairro Municipal de Viseu para comprovar o 
estado da intervenção no local. Na ocasião, foi também 
assinado o protocolo entre as duas entidades, que 
prevê o apoio financeiro à reconstrução de 40 casas 

daquele bairro histórico.
Integrado na Estratégia Local de Habitação (ELH) 
de Viseu, o protocolo prevê o financiamento de 

O Município de Viseu procedeu ao descerramento 
e inauguração de um conjunto de novas placas de 
toponímia, atribuídas a nove ruas e avenidas da 
cidade. O momento de inauguração em cada um 
destes arruamentos contou com a presença de 
familiares e amigos, que se juntaram aos elementos 
do Executivo municipal e aproveitaram a ocasião para 
saudar a memória de entes queridos, que foram assim 
homenageados.
Avenida Lusitano Futebol Clube, Rua Tristão Ferreira 
de Almeida, Avenida Diamantino Henriques, Avenida 
João Luís Inês Vaz, Avenida José Matos, Avenida 
Pedro Henriques, Rua José dos Santos Sena, Avenida 
Mário Soares e Avenida Luís Almeida Henriques. 
São estes os novos topónimos que integram agora 
oficialmente a rede viária da cidade de Viseu. “É 
com especial satisfação que damos cumprimento 
às propostas da Comissão Municipal de Toponímia. 
Para além deste ser um processo importante no que 
respeita ao ordenamento do concelho, é também uma 
oportunidade para homenagear individualidades e/
ou coletividades de relevo regional e nacional”, adianta 
Conceição Azevedo, Presidente da Câmara Municipal 
de Viseu.

Autarquia reforça 
investimento na 
Escola Municipal de 
Natação 
Em reunião de Câmara foi aprovado um apoio de 115 
mil euros à Federação Portuguesa de Natação, no 
âmbito do projeto da Escola Municipal de Natação. O 
Programa de Desenvolvimento Desportivo integra o 
projeto “Portugal a Nadar”, promovido pela Federação, 
e tem como objetivo proporcionar o ensino da 

50% da intervenção nestas habitações, sendo que o 
Município de Viseu tem a expetativa de garantir 100% 
do investimento através do Plano de Recuperação e 
Resiliência. 

Município de Viseu 
aprova investimento 
superior a 1,6 milhões 
de euros na coesão 
territorial
O Executivo municipal aprovou em reunião de Câmara, 
as empreitadas relativas à Estação Elevatória de Águas 
Residuais de Bigas e das Redes de Água e Esgotos 
em Casaldeiro. Na sessão foram ainda aprovados o 
lançamento de vários concursos que, a juntar às obras 
referidas, perfazem um investimento global superior a 
1,6 milhões de euros.

Município de Viseu 
identifica vias 
partilhadas entre 
automóveis e bicicletas 
com linha contínua 
verde
Viseu está a dar o passo final na implementação da 
ciclovia urbana, um projeto em fase de conclusão e 
aprovado por todo o Executivo municipal. Assim, o 
troço da ciclovia na cidade inclui vias partilhadas entre 
automóveis e bicicletas, identificadas através de uma 
linha contínua pintada na cor verde. Estas vias incluirão 
ainda outro tipo de sinalização, nomeadamente setas 
direcionais.
Desta forma, através da linha verde, é identificado o 
percurso mais suave para a bicicleta, promovendo 
maior segurança para o ciclista, numa cidade que se 
pretende mais inclusiva, segura e amiga do ambiente. 
Saliente-se que, conforme previsto no Código da 
Estrada, o ciclista pode circular nos outros arruamentos 
não sinalizados desta forma.


