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Depois de “2017, Ano Oficial para Visitar Viseu”, de “Viseu, Cidade Europeia do Folclore 
2018” e de “Viseu 2019, Destino Nacional de Gastronomia”, a cidade de Viriato elege em 
2020 o cinema e a fotografia como motes e expressões de valorização cultural, 
marketing territorial e promoção turística.

Neste documento de síntese apresentam-se os fundamentos e objetivos estratégicos 
de “VISEU 2020. Luz, Câmara, Ação”, assim como a programação proposta pelo 
Município de Viseu e a VISEU MARCA, com o apoio da Entidade Regional do Turismo do 
Centro e a Centro de Portugal Film Commission, contando com o envolvimento e 
participação de um alargado conjunto de entidades locais e nacionais.

Esta estratégia e programação são também objeto de apreciação pelo Fórum Local de 
Turismo – órgão de aconselhamento estratégico informal da Câmara Municipal para o 
desenvolvimento de políticas públicas locais de fomento turístico.

Na base desta estratégia está a visão e a aposta no desenvolvimento e afirmação de 
Viseu enquanto cidade cultural e histórica e comunidade criativa, assim como a 
transformação e valorização de Viseu como destino turístico sustentável e de 
excelência, tendo por base os seus principais atributos identitários e patrimoniais, 
recursos económicos e capital humano.

Assim, esta estratégia e plano de ação visam contribuir para o posicionamento da 
marca Viseu no chamado “mercado interno” (Portugal e Espanha), incrementando a 
sua notoriedade, reputação e atratividade, e para a valorização e conversão do 
potencial humano e cultural local no desenvolvimento, capacitação e promoção da 
cidade-região.

Este plano de ação – contendo para já 42 realizações, em concreto – constitui uma 
agenda aberta a projetos e iniciativas que decorrerão dos investimentos a realizar no 
âmbito do programa municipal VISEU CULTURA 2020/2021 (em fase de aprovação), 
assim como a ações complementares promovidas por entidades parceiras (em fase de 
estudo ou conversação).

A execução do Plano de Ação será iniciada em 2020, devendo estender-se até 2021 e 
2022, no caso de algumas das suas ações mais estruturantes (como é o caso da 
constituição da “Imagoteca Municipal”, projeto enquadrado no Museu de História da 
Cidade de Viseu).

Apresentação
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Enquadramento com as Estratégias Local, Regional e Nacional de 
Desenvolvimento Turístico

Ao inscrever o seu desenvolvimento nos eixos da valorização turística cultural e na 
ativação do destino por via da criatividade, da capacitação dos eventos e da geração 
de novos conteúdos, “VISEU 2020. Luz, Câmara, Ação” enquadra-se nas “prioridades 
fundamentais” definidas no programa de governo municipal VISEU PRIMEIRO 
2017/2021 e responde, simultaneamente, às “apostas prioritárias” apontadas na 
Estratégia Regional do Turismo do Centro 2027 e aos “ativos estratégicos” e “linhas de 
atuação” consagrados na Estratégia de Turismo de Portugal 2027.

A iniciativa é, assim, convergente com os referenciais estratégicos local, regional e 
nacional, estando a sua programação alinhada com as opções programáticas destes 
documentos de governação e desenvolvimento.

A “valorização turística do concelho” e a “revitalização do património cultural” estão 
integradas em duas das quatro prioridades fundamentais da estratégia local VISEU 
PRIMEIRO (Vide p. 5). O desenvolvimento de projetos estruturantes como o “Museu de 
História da Cidade”, a atração de eventos internacionais com forte impacto turístico, 
económico e cultural e a presença em feiras internacionais de turismo são ações 
consagradas, entre outras, no programa de governo local.

Já a “Estratégia Regional do Turismo do Centro 2027”, define quanto ao 
posicionamento regional, como primeiro vetor estratégico, a “Cultura, História, 
Património”, reconhecendo-o como “aposta prioritária” e “atributo agregador” (In 
Plano de Marketing da Turismo Centro de Portugal, Parte III: Análise SWOT – Região 
CENTRO DE PORTUGAL, p. 14).

Por outro lado, reconhece-se neste documento referencial que a ativação dos destinos 
subregionais e a sua promoção deficitária em canais de comunicação e redes digitais 
devem merecer resposta qualificada dos atores do território (Vide “Análise SWOT”).

No plano nacional também a Estratégia Turismo Portugal 2027 define como “ativos 
estratégicos” a “história, cultural e identidade” e os “eventos artístico-culturais, 
desportivos e de negócio” (p. 46).

“Conservar, valorizar e usufruir o património histórico-cultural e identitário”, “valorizar e 
preservar a autenticidade do País e a vivência das comunidades locais” e “tornar 
Portugal um destino de congressos e eventos culturais e desportivos de âmbito 
internacional” constam entre as 26 “linhas de atuação estratégica” definidas (p. 51).
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De seguida, apresentam-se os principais indicadores disponíveis de oferta e procura 
turística do concelho de Viseu e sua posição no contexto regional e nacional. Isto é, até 
2018.

Consequência de um contexto regional e nacional muito favorável, mas também de 
uma estratégia inédita de promoção e ativação do seu território enquanto marca e 
enquanto destino, Viseu tem conhecido nos últimos 6 anos um crescimento muito 
relevante, sustentado e consecutivo da procura turística, tendo duplicado o número de 
dormidas entre 2013 e 2018.

Segundo projeções da Entidade Regional de Turismo (Centro de Portugal), Viseu terá 
alcançado em 2018 um número próximo das 250 mil dormidas (243.800, incluindo 
Alojamento Local), indicador histórico no concelho e que reflete um crescimento 
claramente superior à média nacional a partir de 2017.

Considerando apenas os estabelecimentos hoteleiros do concelho, o crescimento da 
procura turística entre 2014 e 2018 registou um aumento próximo das 100 mil 
dormidas.

Igualmente relevantes são os indicadores que apontam para um crescimento dos 
proveitos do alojamento em estabelecimentos hoteleiros, fixando-os em 2018 acima 
de 10 milhões de euros (quase 10,5M€), que compara com 6 milhões de euros em 2014. 
Não se incluem aqui os proveitos realizados nas dormidas de Alojamento Local.

Este indicador traduz não apenas o crescimento absoluto da procura turística (medida 
em dormidas), mas também um incremento relevante do nível de remuneração do 
destino (preço por quarto ocupado).

Em 2018, a taxa de ocupação nos estabelecimentos hoteleiros do concelho era não só 
superior à de Viseu Dão Lafões, como superior também à Região Centro de Portugal, o 
que justifica e faz estimar também um aumento da procura do Alojamento Local (neste 
momento com uma oferta superior a 500 camas).

Viseu. Evolução turística recente
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Quadro 1 - Indicadores Turísticos do Concelho de Viseu 2014/2018
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(Fonte: INE/PORDATA. 17 de dezembro de 2019)
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Quadro 2 - Análise Comparativa de Indicadores Turísticos Locais,
Regionais e Nacionais
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Quadro 3 – Ranking dos Países Emissores de Turistas registados
na Loja de Turismo de Viseu, em 2019

TOP 10 | 2019
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FRANÇA

HOLANDA

REINO UNIDO

ALEMANHA

EUA

CANADÁ

ITÁLIA
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- 72,5% dos portugueses já visitaram Viseu, ocupando o 8º lugar a nível nacional, 
atrás de Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, Braga, Leiria e Santarém. 

- 28% dos inquiridos visitaram Viseu em 2018, sendo que 38,6% dos inquiridos 
visitaram Viseu pelo menos uma vez na vida.

- 31% dos inquiridos já visitaram a Feira de São Mateus, sendo o 3º evento a nível 
nacional mais visitado e com maior procura na Região Centro de Portugal.

- 11% dos inquiridos visitaram a Feira de S. Mateus em 2018.

- Ranking dos eventos mais visitados:
1º - São João (Porto): 36,1%

2º - Santo António (Lisboa): 33,3%

3º - Feira de São Mateus (Viseu): 31%

- Nos 5 eventos menos afetados pela distância, a Feira de São Mateus encontra-se na 
1ª posição, seguida pelo NOS Alive, Romaria Nossa Sra. Da Agonia, Festa das Flores e 
Vodafone Paredes de Coura.

Outros indicadores produzidos no “Estudo Anual sobre a 
Perceção da Cultura em Portugal”, Barómetro Gerador Qmetrics 
2019
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Quatro ordens de razões motivam esta opção programática e promocional de 
eleger o cinema e a fotografia como artes e expressões a privilegiar em Viseu no ano de 
2020, e respetivos motes de comunicação turística e de ativação do destino.

1. Viseu encontra-se num especial momento de desenvolvimento cultural, de 
crescimento turístico e de afirmação simbólica enquanto marca territorial, como é 
demonstrado pelos principais indicadores turísticos e estudos de opinião (Vide 
“Barómetro Gerador Qmetrics: primeiro relatório do estudo sobre cultura em Portugal”, 
Julho 2019; “Portugal 5 Estrelas” - sistema de avaliação e satisfação de produtos, 
serviços e marcas de Portugal, 2018 e 2019).

Ora, essa curva positiva, conquistada nos últimos anos, pode ser sustentada e 
incrementada por processos criativos, eventos profissionais ou culturais e 
iniciativas comunicacionais de base local com difusão nacional e ibérica, ocupando 
aí a fotografia, o audiovisual e o cinema um espaço de elevado potencial.

É nessa visão e esforço que se inscreve o ano de “Viseu 2020. Luz, Câmara, Ação”, com 
um plano de iniciativas de amplo espectro: de criação artística, museológicas e 
expositivas; de edição e difusão; de promoção e marketing territorial com recurso a 
estratégias de story telling; de formação e mediação cultural.

2. Fotografia e Cinema são artes e tecnologias dominantes na cultura 
contemporânea, nos media e no quotidiano social. Democráticas, populares, 
acessíveis. São artes transversais e integradoras no plano artístico e recursos 
tecnológicos ao alcance da comunidade em geral e dos jovens e artistas em formação, 
em particular. A afirmação e o consumo generalizado das “Redes Sociais”, que 
privilegiam a fotografia e o vídeo como conteúdos de publicação, a par da 
disseminação dos smartphones e das suas aplicações, valorizam ainda estas 
expressões na esfera do quotidiano individual, comunitário e mediático, fazendo 
emergir novas possibilidades, desafios e também questões ligadas aos temas da 
imagem e da representação.

Porquê “VISEU 2020. Luz, Câmara, Ação”?
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3. Viseu será em 2020 palco de dois grandes eventos ligados às práticas da 
fotografia e do cinema. 

Por um lado, daquele que é um dos maiores e mais importantes festivais internacionais 
de cinema de turismo e marketing de territórios – o ART&TUR 2020 (20 - 23 de 
Outubro), numa parceria estabelecida com a Entidade Regional de Turismo do Centro 
e a Centro de Portugal Film Commission (de que o Município de Viseu é associado).

Nascido em Portugal, este festival ganhou forte expressão junto de criadores, 
produtores e investigadores na Europa, América do Sul e Ásia, estando integrado no 
Comité Internacional dos Festivais de Filmes de Turismo e conquistando na edição de 
2019 mais de 400 filmes concorrentes de mais de 40 países. Será Presidente do Júri do 
concurso do Festival ART&TUR Viseu 2020 o realizador de cinema português 
António-Pedro Vasconcelos. No contexto do ART&TUR deverão ser desenvolvidos 
dezenas de filmes a concurso subordinados a Viseu, no contexto do programa 
“Art&Factory”. 

Por outro lado, Viseu será ainda local de realização do congresso anual da APPImagem 
– Associação dos Profissionais Portugueses da Imagem e do seu fórum “The Way 
2020” (20 – 23 de Fevereiro). A APPImagem é a estrutura associativa de referência no 
setor dos profissionais da fotografia e do vídeo em Portugal, devendo juntar mais de 
300 profissionais em Viseu. Palestras e masterclasses, concursos fotográficos e 
exposições marcam o programa deste evento.

4. Finalmente esta é uma oportunidade para promover um processo de 
salvaguarda e valorização do património fotográfico e fílmico de Viseu. Esse 
desígnio terá um impulso em 2020 e 2021, no quadro do projeto do Museu de História 
da Cidade. A fotografia e o cinema são expressões documentais e artísticas das 
transformações dos territórios. Criar um arquivo de imagem torna-se indispensável 
para preservar a memória, fomentar uma consciência histórica local e promover Viseu 
enquanto destino cultural, patrimonial e histórico.
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No plano do desenvolvimento turístico de Viseu, são objetivos estratégicos da 
iniciativa “VISEU 2020. Luz, Câmara, Ação”:

1. Posicionar Viseu como destino turístico de excelência e território patrimonial, 
cultural e criativo (“instagramável”);

2. Qualificar a produção e difusão de imagens e filmes sobre Viseu, em canais de 
distribuição e plataformas digitais; 

3. Atrair importantes eventos profissionais ligados ao cinema e à fotografia, ativando 
a atratividade do destino turístico; 

4. Contribuir para a formação de uma cultura cinematográfica e fotográfica local;

5. Lançar as bases de uma imagoteca municipal (integrado no projeto do Museu de 
História da Cidade), gerando dinâmicas para incorporações e a compreensão social 
para a importância do património e memória visuais do território;

6. Estimular a emergência de talentos, projetos e competências de criação nestes 
territórios artísticos e educativos, profissionais e tecnológicos.

PRINCIPAIS PÚBLICOS-ALVO (NO “MERCADO INTERNO”)

1. População local e regional, com especial destaque para a comunidade cultural e 
educativa e os operadores turísticos (público interno);

2. Turistas dos segmentos de Cultura, Património e Natureza, Vinhos e Gastronomia, 

Viseu será um destino turístico cultural de excelência, sustentável e criativo, 
relevante no plano nacional e reconhecido no plano ibérico, assente na 
valorização do seu elevado standard de qualidade de vida e do seu 
ecossistema de talentos, da sua singular identidade histórica, patrimonial e 
mitológica, da sua gastronomia e vinhos, dos seus valores naturais e rurais, 
desempenhando um papel de motor regional na estruturação, no crescimento 
e difusão turística, num paradigma aberto a redes de cooperação.

Visão Estratégica. Objetivos
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3. Famílias com filhos (crianças) que privilegiem destinos seguros e com qualidade de 
vida;

4. Media e profissionais da fotografia, vídeo e audiovisual;

5. Eventos profissionais & corporate (turismo de negócios);
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A programação – que se apresenta aqui, como já referido, numa agenda aberta às 
realizações que resultarão das aprovações do programa VISEU CULTURA 2020/2021 e 
de ações complementares promovidas por entidades parceiras – é organizada em 
cinco eixos fundamentais:

1. Promoção turística de Viseu enquanto destino cultural, atração de eventos de 
cinema e fotografia e orientação temática da agenda cultural;

2. Mediação cultural, formação e serviço educativo para a fotografia, o vídeo e o 
cinema; 

3. Salvaguarda e valorização do património fotográfico e cinematográfico de 
Viseu;

4. Fomento da criação artística de fotografia e cinema sobre Viseu;

5. Ações de qualificação do destino.

As ações aqui descritas terão a sua execução em 2020, salvo as que, pela sua natureza 
e período de maturidade, sejam aplicadas em 2021 ou 2022.

PROMOÇÃO DO DESTINO CULTURAL, ATRAÇÃO DE EVENTOS DE CINEMA E 
FOTOGRAFIA E ORIENTAÇÃO TEMÁTICA DA AGENDA CULTURAL.

1. Nomeação e apresentação dos novos “Embaixadores de Viseu” para a Fotografia 
e o Cinema. António-Pedro Vasconcelos (Realizador), Mário Augusto (escritor e 
apresentador) e Nuno André Ferreira (Fotojornalista).

2. Participação na FITUR 2020 – Feira Internacional de Turismo de Madrid. Pela 
segunda vez, consecutivamente, Viseu participa com stand próprio naquela que é a 
maior feira de turismo da Península Ibérica e do espaço ibero-americano. Na edição de 
2019, a FITUR registou o recorde de participações com 165 países e regiões 
representados, 10.487 empresas, 142.642 profissionais e 110.848 visitantes. Em 2020, 
Viseu apresenta um stand temático com cerca de 80 metros quadrados e uma agenda 
com 30 eventos de ativação.

Plano de Ação 2020/2021
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3. Acolhimento e Co-Organização do Congresso Anual da APPImagem- Associação 
dos Profissionais Portugueses da Imagem “The Way 2020” (20 – 23 Fevereiro, Solar 
do Vinho do Dão), envolvendo mais de 300 profissionais de fotografia e vídeo de todo 
o país. Programa do evento contempla conferências técnicas e masterclasses, 
concursos de fotografia abertos à comunidade e exposições fotográficas.

4. Participação na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa 2020 (11 – 15 de Março), 
integrando a participação da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (com stand 
próprio pela primeira vez), com uma agenda de ativação orientada para a promoção 
de Viseu como destino de fotografia e cinema.

5. Acolhimento e Co-Organização do ART&TUR – Festival Internacional de Cinema 
de Turismo em Viseu (20 – 23 Outubro, vários espaços da cidade), numa parceria com 
a Entidade Regional de Turismo do Centro e a Centro de Portugal Film Commission. 
Nascido em Portugal, este festival ganhou forte expressão junto de criadores, 
produtores e investigadores na Europa, América do Sul e Ásia, estando integrado no 
Comité Internacional dos Festivais de Filmes de Turismo e conquistando na edição de 
2019 mais de 400 filmes concorrentes de mais de 40 países. Será Presidente do Júri do 
concurso do Festival ART&TUR Viseu 2020 o realizador de cinema português 
António-Pedro Vasconcelos. No contexto do ART&TUR deverão ser desenvolvidos 
dezenas de filmes a concurso subordinados a Viseu, no contexto do programa 
“Art&Factory”. Programa inclui conferências técnicas e sessões de exibição de filmes.
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6. Orientação temática e de programação de festivais e eventos públicos de Viseu 
para a Fotografia e o Cinema. Festival de Street Art; Marchas dos Santos Populares; 
Cavalhadas de Vildemoinhos; Feira de São Mateus; Festival Literário “Tinto no Branco” 
adotarão como tema a Fotografia e o Cinema.
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7. Financiamento municipal, no âmbito do programa VISEU CULTURA, a festivais e 
eventos de cinema e fotografia, como o “ShortCutz Viseu 2020” (com uma 
programação quinzenal anual) e o “VistaCurta 2020” (a confirmar no âmbito do 
respetivo concurso), com componentes de exibição, formação e criação.

8. Realização de concertos evocativos da História do Cinema e espetáculos de 
cinema musicados, no contexto do Festival de Música da Primavera (a confirmar; org. 
Conservatório Regional de Música) e da Feira de São Mateus.

MEDIAÇÃO CULTURAL, FORMAÇÃO E SERVIÇO EDUCATIVO PARA A FOTOGRAFIA, O 
VÍDEO E O CINEMA

9. Exposição Fotográfica “Acasos Objetivos” de Carlos Magno na Quinta da Cruz – 
Centro de Arte Contemporânea de Viseu, 18 Janeiro – 28 Fevereiro de 2020. 
Exposição inclui residência artística do autor, realização de “safari fotográfico” aberto 
à população, conferência inaugural e conferência sobre Fotografia e Semiótica 
Urbana.

10. Realização de workshops gratuitos de iniciação à fotografia, ampliação 
analógica e edição de imagem, no âmbito do coletivo CAVA – Incubadora de 
Indústrias Criativas de Viseu, promovidos por Luís Belo e Carlos Salvador (Fevereiro – 
Junho 2020).

11. Organização de um concurso de fotografia aberto à comunidade e de uma 
exposição de imagens selecionadas da competição World Photographic Cup (WTC), 
no âmbito do evento “THE WAY 2020”, promovido pela APPImagem – Associação dos 
Profissionais Portugueses da Imagem (Fevereiro 2020).

12. Exposição Fotográfica da Coleção Fundação ALTICE Portugal na Quinta da Cruz 
– Centro de Arte Contemporânea de Viseu (2º Semestre 2020), com apresentação de 
obras de alguns dos mais reputados nomes da arte fotográfica portuguesa (ex. Helena 
Almeida).

13. Organização de um ciclo de conferências sobre Cinema, História do Cinema e 
Cinema Português, coordenado por Mário Augusto
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14. Organização de um ciclo de encontros sobre Fotografia, a sua História e a sua 
Cultura na Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea de Viseu (1,2 e 3 
Outubro), coordenado por José Soudo com diversos fotógrafos convidados.

15. Exposição de trabalhos de fotografia de Luís Belo e Carlos Salvador, no âmbito 
do coletivo CAVA – Incubadora de Indústrias Criativas de Viseu (Março e Outubro 2020).

16. Disponibilização de um serviço de laboratório de fotografia analógica e de help 
desk de fotografia digital, no âmbito da CAVA – Incubadora de Indústrias Criativas de 
Viseu.

17. Exposição “A Imagem que Falta”, Pólo Arqueológico de Viseu, sobre o uso da 
imagem enquanto elemento da investigação arqueológica (fotogrametria, fotografia 
aérea, imagem de Satélite, etc.), 2º semestre 2020.

18. Ciclo de workshops e formações especializadas “Open Heritage”, no Polo 
Arqueológico de Viseu”, subordinadas a técnicas de imagem como a fotogrametria, a 
Imagem 2D e 3D, o “Web mapping” e a edição de vídeo

19. Digitalização 3D da Coleção Arqueológica José Coelho e criação da Galeria 
virtual 3D, Polo Arqueológico de Viseu.

20. Convocatória Internacional de Arte Postal (“MAILART”) “Luz, Câmara, Ação”, 
Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea.

21. “Ver as Estrelas no Museu do Quartzo”, experiências de astronomia, 2020, Museu 
do Quartzo.

22. Exposição “Capitão Almeida Moreira, o 1º Marketeer” no Museu Almeida 
Moreira, 4º trimestre 2020 (com referência ao património filmográfico, fotográfico, 
artístico e promocional de Viseu do Capitão).
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23. Exposição “Grandes Escritores na Sétima Arte - Escritores Portugueses no 
Cinema”, na Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva, 2020.

24. Organização de dois “Instameets Viseu” em 2020, associados a encontros de 
instagrammers/igers em Viseu.

25. Organização do Dia Mundial da Fotografia na Feira de São Mateus (19 de 
Agosto), incluindo a realização do tradicional Concurso de Fotografia da Feira e do 1º 
Concurso de Vídeo e programação de noites de “Cinema na Feira”. Iniciativa da 
VISEU MARCA.

26. Ações do VISEU EDUCA para a promoção da cultura cinematográfica local. 
(Parceria com Cine Clube de Viseu.)

27. Lançamento dos roteiros locais “VISEU INSTAGRAMÁVEL”, Jan – Dez 2020.

SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO FOTOGRÁFICO E 
CINEMATOGRÁFICO DE VISEU

28. Definição e organização das bases de uma Imagoteca Municipal, no contexto do 
projeto do Museu de História da Cidade, em articulação com o Arquivo Distrital de 
Viseu e o Centro de Conservação (ANIM) da Cinemateca Portuguesa.

29. Lançamento de ações para um “arquivo comunitário” (participativo e aberto à 
população e a visitantes) de fotografias e filmes do concelho de Viseu (até 1974), com 
interesse histórico e patrimonial, cultural ou sociológico, para incorporação municipal, 
que constitua o primeiro acervo público local da Imagoteca Municipal.

30. Elaboração da filmografia sobre Viseu.

31. Digitalização e apresentação de filmes antigos em película de Viseu, entregues 
ao Centro de Conservação (ANIM) da Cinemateca Portuguesa em 2018 para restauro e 
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32. Publicação de álbum fotográfico e exposição do Fotógrafo de Natureza de João 
Cosme sobre jardins e parques de Viseu. As imagens deste autor têm sido publicadas 
em revistas prestigiadas como a BBC Wildlife, GDT e National Geographic Magazine.

33. Publicação do álbum fotográfico “625 Rostos da Feira” de António-Homem 
Cardoso e John Gallo (edição comemorativa dos 625 anos do certame) e lançamento 
de um filme documentário rodado em 2019 (realizado por John Gallo). Iniciativa da 
VISEU MARCA, no âmbito da Feira de São Mateus 2020.

34. Reedição de postais antigos de Viseu (coleção Almeida Moreira e coleções de 
fotógrafos da cidade). Iniciativa da VISEU MARCA.

35. Organização de conferências subordinadas à história da fotografia local no Séc. 
XIX e às memórias fotográficas da Ribeira, na Casa da Ribeira, 2020.

FOMENTO DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA DE FOTOGRAFIA E CINEMA SOBRE VISEU

36. Financiamento municipal, no âmbito da linha “CRIAR” do programa VISEU 
CULTURA, a projetos de criação de cinema, vídeo e fotografia (a confirmar no âmbito 
do respetivo concurso).

37. Realização, produção e lançamento do novo filme turístico de Viseu.

38. Produção fotográfica para exposições de rua (“Galeria de Rua”) com criações 
de fotógrafos de Viseu. (1ª exposição de Nuno André Ferreira, “Embaixador de Viseu”).

39. Lançamento do “Prémio de Criatividade VISEU MARCA/João Conde”. Iniciativa 
da VISEU MARCA.

40. Produção e exposição fotográfica “Aquilino” de Friz Fritz (Samuel Santana de 
Almeida), na Casa da Ribeira, realizada a partir de obras de Aquilino Ribeiro como 

"Andam Faunos pelos Bosques" e "Um Escritor Confessa-se". Até Fevereiro 2020.

AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DO DESTINO

41. Implementação da nova sinalética de informação turística na cidade (4º 
Trimestre).

42. Lançamento da execução do projeto de reconversão do Multiusos de Viseu em 
VISEU ARENA
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Instituído pela VISEU MARCA em 2017, os “Embaixadores de Viseu” constituem um 
programa informal e livre de quaisquer compromissos contratuais, baseado em 
princípios de boa-vontade e cooperação voluntária, em torno da valorização 
cultural e criativa de Viseu e da sua promoção enquanto marca territorial e destino 
turístico de excelência.

São “Embaixadores de Viseu” viseenses (residentes ou não residentes) e “amigos” com 
fortes afinidades a Viseu, com reconhecimento e reputação pública em diferentes 
setores artísticos, sociais e profissionais, disponíveis para ajudar a concretizar uma 
estratégia de valorização e desenvolvimento de Viseu, enquanto cidade sociocultural e 
destino turístico.

No ano de “VISEU 2020. Luz, Câmara, Ação”, são apresentados três novos 
“Embaixadores” para a Fotografia e o Cinema. Três personalidades com fortes ligações 
pessoais ou profissionais a Viseu. 

Os “Embaixadores de Viseu” para a Fotografia e o 
Cinema

CINEMA
 António-Pedro Vasconcelos 
Realizador
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FOTOGRAFIA
Nuno André Ferreira 
Fotojornalista

CINEMA/COMUNICAÇÃO
Mário Augusto 
Apresentador e escritor
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Promovido pelo Município de Viseu e VISEU MARCA, com o apoio da Entidade Regional 
de Turismo do Centro, o Plano de Ação “Viseu 2020. Luz, Câmara, Ação” constitui uma 
agenda aberta e dinâmica para a valorização turística, cultural e de marketing de 
Viseu, no contexto nacional e ibérico. Assumindo um modelo de execução participado 
e partilhado.

A agenda inclui medidas de iniciativa municipal e intermunicipal (ao abrigo da CIM 
Viseu Dão Lafões), ações de responsabilidade associativa privada (como são os casos 
da Centro de Portugal Film Commission ou da APPImagem) e realizações através de 
parcerias com o Estado Central.

A esse nível, serão especialmente relevantes para o desenvolvimento deste plano 
instituições e entidades como a Entidade Regional de Turismo do Centro, a Agência de 
Promoção do Turismo do Centro, o Cine Clube de Viseu, o Centro de Conservação (ANIM) 
da Cinemateca Português, o Centro Português de Fotografia, as Escolas Superiores e 
Profissionais do concelho de Viseu, entre outras.

A associação VISEU MARCA coopera na definição da estratégia de marketing e 
comunicação e na conceção e programação de eventos e experiências da sua 
responsabilidade direta, designadamente no contexto da organização da Feira de São 
Mateus.

A Divisão de Cultura e Turismo do Município e os Museus Municipais desempenham 
especial papel de relevo na programação cultural desta agenda. O Núcleo de Turismo 
do Município, desenvolvendo a sua atividade no âmbito dos Pelouros do Turismo e do 
Marketing Territorial, será a unidade orgânica responsável por dinamizar e monitorizar 
a implementação deste plano.

Os “Embaixadores de Viseu” serão convocados também para participar desta 
programação.

Modelo de gestão e parcerias






