Publireportagem

EDIÇÃO 19 DE OUTUBRO DE 2020 | SEGUNDA-FEIRA

O Campo é uma freguesia
dinâmica, que graças ao
empenho de uma comunidade talentosa e voluntária
conseguiu criar uma agenda
cultural para todo o ano.
Esta agenda imortaliza algumas tradições das várias aldeias da freguesia, são
exemplo as “Loas ao Menino” com grupos de todas
as aldeias, o Desfile de Carnaval com todas as coletividades e vários grupos informais envolvidos, o Encontro
de Amentação das Almas, a
participação de 2 Marchas
nas Festas da Cidade e a organização do “Há Festa no
Parque”. Estas são atividades dinamizadas pela Junta
de Freguesia e pelas coletividades e instituições locais.
Também o património religioso bem preservado, os
fontanários, cruzeiros e alminhas são imagem de
marca do Campo. 

i JUNTA DE
FREGUESIA
Morada:

O Monte de
Santa Luzia
é um ponto
de paragem
obrigatória
nesta freguesia.

Rua da Liberdade,
nº 69, Vila Nova,
3515 - 415 Viseu
Contactos:
232459077
juntafreguesiacampo@hotmail.com
Horário:
Secretaria: Segunda a
Sexta ( exceto Quinta
Feira) das 8h30 às
12h30 e das 14h às
18h00. Quinta Feira das
8h30 às 12h30 e das
14h30 às 20h00.
Executivo: Quinta Feira
das 18h00 às 20h00.

ESPECIAL CAMPO

A ECOFREGUESIA DE VISEU
POUCOS MINUTOS A NORTE DO ROSSIO, LADEADA PELO MONTE DE SANTA LUZIA E A SERRA DO CASTRO, ENCONTRAMOS A FREGUESIA DO CAMPO. UMA FREGUESIA QUE SE ORGULHA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SEUS 5 MIL HABITANTES.
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“Qeremos
abrir o Monte
de Santa Luzia
a toda a
comunidade”

Carlos Lima
Presidente da Junta
Quais os projectos que
pretende concluir até ao
final do mandato?
Temos previstos investimentos avultados para Moure de
Madalena e Campo. Em
Moure de Madalena vamos
requalificar quatro arruamentos, localizados na mesma
zona, que não foram intervencionados nas últimas décadas
e que estão degradados. No
Campo, vamos intervencionar a zona junto à Igreja e a
Rua Espírito Santo. É uma
zona muito movimentada que
está a precisar rapidamente
de obras. Vamos criar também
mais algumas zonas verdes e
colocar mais parques Geração Activa e continuar a realizar pequenas obras, que podem ser de valor reduzido,
mas que são de grande valor
para a população e para a melhoria da qualidade de vida.
Dentro das limitações técnicas e financeiras existentes,
também estamos a ampliar a
rede de saneamento básico,
levando o serviço às ‘bolsas’
de habitações onde ainda não
existe.
Aproximar as pessoas do
Monte de Santa Luzia tem
sido um objectivo.
Sim. O Monte de Santa Luzia
tem um grande potencial pelas condições que oferece e
pela proximidade à cidade. É
de todos nós e deve ser visto
nessa perspectiva. A pandemia atrasou o processo de
transformar o monte numa
zona de lazer e de desportos
de aventura, mas contamos
com todos para tornar o projecto uma realidade e dessa
forma abrir o Monte de Santa
Luzia a toda a gente. 

Espaço do Cidadão do Campo em funcionamento

PLANEAMENTO
É A CHAVE E
AS PESSOAS
A PRIORIDADE
JUNTA “É fundamental o engenho e a seleção criteriosa das
prioridades”, sublinha o presidente Carlos Lima

O

trabalho da Junta
de Freguesia é notório no desenvolvimento do Campo e das
suas infraestruturas. Carlos
Lima, Presidente da Junta,
afirma que “em alturas de
crise, como a que vivemos,
é fundamental o engenho e
a seleção criteriosa das
prioridades. Só assim é possível um rigoroso cumprimento orçamental e a salvaguarda das necessidades
das populações”. O planeamento é a chave e tem permitido um forte trabalho na
reabilitação de habitações
de famílias carenciadas
através de programas como
o VISEU HABITA, promovidos pelo Município de Vi-

seu. A junta preocupa-se em
apoiar os cidadãos na candidatura das suas habitações a estes programas,
tendo assim conseguido
reabilitações em todos os
lugares da freguesia, destacando-se o Bairro Norad,
onde já quase todas as habitações foram intervencionadas.
Também a reabilitação da
sede da Junta de Freguesia
foi uma grande aposta, com
a instalação do Espaço de
Cidadão do Campo a maioria dos assuntos, até aqui
resolvidos na Loja do Cidadão, são agora tratados de
forma célere e dentro da
freguesia.

A qualidade de
vida como lema
A proximidade desta freguesia ao centro da cidade e
às autoestradas foi um dos
principais motores para a
instalação das mais de 130
empresas que constituem o
tecido empresarial da freguesia e uma grande mais
valia para o desenvolvimento e para a criação de
condições de empregabilidade da comunidade.
O investimento na qualidade de vida é uma das
bandeiras do executivo da
Junta de Freguesia. A melhoria e criação de novos
espaços verdes foi uma
prioridade ao longo dos últimos anos, destacando-se

a reconversão do Parque
Nossa Senhora de Fátima e
a recuperação do Apeadeiro
de Moselos. Carlos Lima
acredita que “dentro das limitações habituais é possível ser criativo e arrojado”
estando já em curso o estudo de novos espaços de
lazer na freguesia. Também
o Monte de Santa Luzia será
objeto de intervenção em
breve, após a vitória do
projeto no Orçamento Participativo de 2019, este espaço será reconvertido
numa área de desportos de
ar livre e aventura, especialmente vocacionado para famílias e preparado para receber visitantes de todas as
idades.
A candidatura a EcoFreguesia é uma aposta do
executivo que quer um
Campo mais verde. Nesse
âmbito, foram instaladas 12
novas ilhas ecológicas e a
estão em curso ações de
sensibilização da comunidade para a importância da
separação dos resíduos,
esta dinâmica pretende melhorar a performance do
Campo na recolha seletiva
de resíduos, trazendo vantagens para todos.

Novos projetos a
pensar nas famílias
No plano de trabalhos e
investimentos dos próximos meses estão intervenções como a requalificação
de várias ruas e espaços

públicos em Moure de Madalena e a requalificação da
rede viária na aldeia do
Campo. A continuação do
projeto de ampliação da
rede de saneamento e
águas mantém-se como
uma das prioridades, este é
um trabalho que só deixará
o executivo satisfeito
quando houver resposta
para todas as habitações da
freguesia.
A não perder
O Monte de Santa Luzia
foi, durante 25 anos, (1961 a
1986) palco, de extração de
quartzo pela “Companhia
Portuguesa de Fornos Elétricos” de Canas de Senhorim. Como resultado, restou
uma grande cratera, uma
autêntica “janela para o interior da terra”, tendo sido
aproveitada para a construção deste Museu. Único no
mundo, é um centro interativo de exploração do património geológico e natural
da região. Com uma forte
vertente pedagógica e visitas adaptadas a várias faixas etárias, este é um espaço privilegiado para visitas escolares no âmbito da
aprendizagem da geologia,
do património natural e da
sua proteção e preservação.
Paralelamente à exposição
permanente, o Museu do
Quartzo apresenta exposições temporárias dedicadas
às temáticas da mineralogia. Até fevereiro de 2021
pode visitar o “Monte habi-
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O Parque Nossa Senhora de Fátima foi recentemente reconvertido

tado: viver no Castro de
Santa Luzia há 3000 anos”,
esta exposição apresenta,
através de objetos arqueológicos, o modo de vida da
comunidade que viveu no
Monte de Santa Luzia entre
os séculos XI e VIII a.C.
O Forno Comunitário de
Bassaré um projeto da Associação de Bassar que

Números

5025

é o número de habitantes da
Freguesia (dados dos Censos
2011)

16,24

quilómetros quadrados é a
área territorial da Freguesia

117

contratos-programa, protocolos de delegação de competências, contratos para elaboração de projetos e outros
celebrados entre Município
e Freguesia

1,82

milhões de euros é o valor
global de investimento nesta
Freguesia desde 2013

surge com o intuito de fazer
bola de carne para venda ao
público em eventos aqui dinamizados, esta foi uma
prática que se manteve com
regularidade até ao início
da pandemia que atravessamos.
A Bola de Carne de Bassar
é uma das delícias da região, tendo sido já reconhecida várias vezes, ganhou o
prémio de melhor petisco
em 2017. Cozida em forno
de lenha, representa uma
tradição da freguesia, uma
receita que passa de geração em geração e que tem
como base uma mistura secreta de farinhas, feita pelo
moleiro da terra, que lhe
confere a cor escura e o paladar único.
O Forno Comunitário é
aberto ao público e tem
uma utilização regular, não
apenas para confeção da
bola mas para confeção de
várias refeições de famílias
e amigos (como o cabrito
ou o leitão).
Para utilizar o forno ou
comprar bola, deverá contactar a Associação de Bassar.
Em 2015, a recuperação
do edifício do Apeadeiro de
Moselos venceu o Orçamento Participativo de Viseu. Esta requalificação
pretende homenagear o artista local Jorge Braga da
Costa, transformando este
espaço num Centro de Cultura e Lazer com o seu
nome.

Integrado na rota da Ecopista do Vouga, o Apeadeiro
de Moselos, já se encontra
recuperado. No exterior foi
instalado um Parque de Gerações Ativas e recuperado
o espaço verde envolvente
onde se realiza a Festa Popular da terra. Até ao final
de 2021, será instalada a exposição que explora a história e obra de Jorge Braga
da Costa através de um percurso virtual, com equipamentos interativos. No local
haverá também lugar a exposição de algumas obras
do autor. Esta instalação
conta com o apoio da ADDLAP através de uma candidatura já aprovada.
No âmbito da sua candidatura a Eco-Freguesia, a
Junta de Freguesia do
Campo, tem em curso um
projeto de plantação, referenciação e mapeamento
de espécies arbóreas. Através deste projeto, será possível conhecer e visitar as
espécies de toda a freguesia.
Em paralelo, estão em
curso ações de sensibilização e educação para a recolha seletiva de resíduos,
bem como algumas ações
de recolha de lixo no Monte
de Santa Luzia.
Através do resultado destas ações, o executivo tem
conseguido sensibilizar vários públicos para a importância da preservação da
natureza, conseguindo assim, um Campo cada vez
mais verde! 

A melhoria dos espaços verdes tem sido uma prioridade

A recuperação do Apeadeiro de Moselos foi um objetivo alcançado

A requalificação de várias ruas, espaços e rede de saneamento está em curso
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↑ Visita

guiada
“Monte Habitado e Monte
de Santa Luzia”

→ Monte de
Santa Luzia
será brevemente reconvertido num
grande centro
de desportos
ao ar livre

↑ O Museu do Quartzo tem um percurso de exploração
interativo

↘ Zona

Empresarial
do Campo
é já uma referência na região

↑A Bola de Carne de Bassar é agora feita no forno

comunitário

