


O programa de fim de semana é presencial e dirigido a famílias. 

Ponto de Encontro: Praça Central

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrições para cada atividade (através do formulário, 
do telefone 232 423 343 ou do email quintadacruz@cmviseu.pt). 

O uso da máscara é obrigatório durante toda a sessão. 

https://forms.gle/FWdiLxSd2QL2sLTLA
mailto:quintadacruz%40cmviseu.pt?subject=inscri%C3%A7%C3%A3o%20educarte%202021


11h00

11h00 e 
15h00

11h00 e 
15h00

das 10h30 
às 17h30

11 e 15h00

15h00

famílias >4 anos

ver+

famílias com 

crianças 4-12 anos

ver+

famílias com 

crianças 4-12 anos

ver+

famílias >4 anos

ver+

famílias >4 anos

ver+

famílias >4 anos

ver+

Performance  | 90 minutos

O Explorador Florentino
Quint’Oficina

Oficina experimental  | 120 minutos

Criaturas da Floresta
Traços na Paisagem

Oficina experimental  | 120 minutos

Uma cabana de explorador 
Traços na Paisagem

Atividade Experimental | ação contínua

A deriva dos espíritos 
da floresta
Estrella Luna

Oficina experimental  | 45 minutos

Visitas ao Moinho
Moinho da Tia Micas Moleira 

Performance   | 60 minutos

Santa Barba e os (En)cantos 
das Sereias Sagradas
Tuia Artificios

quintadacruz@cmviseu.pt | 232 423 343

11h00

11h00

11h00

das 10h30 
às 17h30

11h00 e 
15h00

17h00

famílias >6 anos

ver+

famílias com 

crianças 4-12 anos

ver+

famílias com 

crianças 4-12 anos

ver+

famílias >4 anos

ver+

famílias >8 anos

ver+

ver+

Percurso Sonoro da Quinta da Cruz  | 50 minutos

Também havia um homem 
que falava com os pássaros
Ana Bento e Bruno Pinto

Oficina experimental  | 120 minutos

Criaturas da Floresta 
Traços na Paisagem

Oficina experimental  | 120 minutos

Canoas, barcos e jangadas
Traços na Paisagem

Atividade Experimental | ação contínua  

A deriva dos espíritos 
da floresta
Estrella Luna

Oficina experimental | 60 minutos

Ilustrar Cristais
Inês Flor

Encerramento 

ATÉ LOGO!  
Zé Pedro Ramos, 

Paulo Pinto e Dori Nigro

formulário 
de inscrições
clique aqui 

mailto:quintadacruz%40cmviseu.pt?subject=inscri%C3%A7%C3%A3o%20educarte%202021
https://forms.gle/FWdiLxSd2QL2sLTLA


Para a realização das atividades sugerimos calçado confortável, chapéus de sol, garrafa de 

água e boa disposição. 

A Quinta da Cruz dispõe de um agradável espaço exterior, convidativo descansares e 

realizares um piquenique. 

Para além das mesas disponíveis na zona de lazer, podem ser solicitadas mantas na receção. 



Performance | 90 minutos | famílias >4 anos 

O Explorador Florentino
Zé Pedro Ramos – Quint’Oficina

www.quintaoficina.pt

Um aventureiro anda perdido na Quinta da Cruz, com bússola e 

mapa na mão. O que procura? O que observa? O que achas que pode 

encontrar? O mapa tem uma cruz, há pistas que tem de seguir e 

superar desafios sem fim. Que tesouro estará escondido na cruz do 

mapa da Quinta da Cruz? Os tesouros andam por aí…

< voltar ao programa

inscrição

11h00

fo
t.

 C
ar

lo
s 

T
ei

x
ei

ra

http://www.quintaoficina.pt
https://forms.gle/FWdiLxSd2QL2sLTLA


Oficina experimental   | 120 minutos | famílias com crianças 4-12 anos

Criaturas da Floresta
Leonor Pêgo e Vanda Vilela –  Traços Na Paisagem

www.tracosnapaisagem.pt 

Um grande jardim, uma mata, uma floresta, um rio… é o habitat 

ideal para fauna e flora serem felizes. Cabe-nos a nós cuidar de 

toda esta natureza, preservá-la e fazê-la prevalecer. Vamos criar 

novas criaturas para aqui viverem?  Guardiões da fauna e flora vão 

renascer nos troncos das árvo

inscrição

< voltar ao programa

11h00
15h00

11h00

http://www.tracosnapaisagem.pt 
https://forms.gle/FWdiLxSd2QL2sLTLA


Oficina experimental   | 120 minutos | famílias com crianças

Uma cabana de explorador 
Leonor Pêgo e Vanda Vilela –  Traços Na Paisagem

www.tracosnapaisagem.pt

Somos exploradores e a natureza chama por nós. Vamos viver lá fora? 

Precisamos construir uma cabana que nos dê abrigo. Depois, com 

toda a calma, contemplar a paisagem que nos rodeia. Que materiais 

a natureza deste local nos dá? Vamos pôr mãos à obra e fazer uma 

bela cabana de explorador.

inscrição

< voltar ao programa

11h00
15h00

http://www.tracosnapaisagem.pt
https://forms.gle/FWdiLxSd2QL2sLTLA


Oficina experimental   | 120 minutos | famílias com crianças 4-12 anos

Canoas, barcos e jangadas 
Leonor Pêgo e Vanda Vilela –  Traços Na Paisagem

www.tracosnapaisagem.pt

A força da água move moinhos, transporta sementes, guarda ovos, 

conta histórias de lavadouras de roupa e viagens de barco. As 

ribeiras correm para o mar. Nascem nas montanhas e no seu caminho 

atravessam montes e vales criando uma nova biodiversidade em seu 

redor. Novas aventuras vão flutuar em sinuosos caminhos de água…

inscrição

< voltar ao programa

11h00

http://www.tracosnapaisagem.pt
https://forms.gle/FWdiLxSd2QL2sLTLA


< voltar ao programa

Atividade Experimental | ação contínua | famílias >4 anos

A deriva dos espíritos na floresta
Estrella Luna Muñoz

www.estrellalunam.wixsite.com/portfolio

Existem espíritos da floresta que são os protetores que cuidam da 

natureza, da água, do vento. Em todas as florestas, em todo o mundo, 

estes espíritos representam e simbolizam a identidade de cada 

lugar. Caminhos, percursos, experiências... quem serão os espíritos 

protetores da Quinta da Cruz?... 

inscrição

10h às
17h30

https://estrellalunam.wixsite.com/portfolio
https://forms.gle/FWdiLxSd2QL2sLTLA


< voltar ao programa

Visita Guiada 

Visitas enfarinhadas
Firmino Toipa - Moinho da Tia Micas Moleira

O rio segue o seu curso e os rodízios continuam a trabalhar… 

Histórias de moleiros, padeiras, forneiros… Histórias do peneirar 

do pão, do amassar da farinha, do lento levedar da massa na 

masseira… O velho Moinho da Tia Micas Moleira, à beirinha do rio, 

é património e tradição deste território, abrindo convite a uma 

viagem no tempo.

inscrição

11h00
15h00

https://forms.gle/FWdiLxSd2QL2sLTLA


< voltar ao programa

Performance 

Santa Barba e os (En)Cantos 
das Sereias Sagradas
Paulo Pinto e Dori Nigro

instagram.com/pauloemiliokalabazas | instagram.com/dorinigro

Lugares de magia e encantamento… vozes, canções e alguns violões! 

O mistério dos lugares, os seres oníricos que entoam cânticos 

sagrados, as vozes das sereias que habitam as águas do rio, os sons da 

floresta, da chuva, do vento e os sons da imaginação. 

Novos mundos para descobrir…

inscrição

15h00

https://instagram.com/pauloemiliokalabazas?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/dorinigro?utm_medium=copy_link
https://forms.gle/FWdiLxSd2QL2sLTLA


< voltar ao programa< voltar ao programa

Percurso Sonoro da Quinta da Cruz | 50 minutos | famílias >6 anos 

Também havia um homem 
que falava com os pássaros... 

www.anabento.com | www.brunopinto.pt

Cada canto, cada história. O percurso faz-se por pequenas 

memórias de um lugar, de uma quinta. A Quinta da Cruz, a 

casa, os lameiros e as povoações vizinhas. A família Calheiros, 

os miúdos, caseiros, criados, as visitas. O rio. Árvores e flores. 

Gatos bravos, o macaco, galinhas de água, pássaros. E também 

havia um homem que falava com os pássaros.

FICHA ARTÍSTICA  

Pesquisa, texto original, sonoplastia e direção artística

Ana Bento

Musica original e interpretação

Ana Bento e Bruno Pinto

Mistura e masterização

Bruno Pinto

Agradecimentos

Ana Gata, Ana Rita Antunes, Emídio (Nini dos Cavalos), 

Firmino Toipa, José Alberto, Nuno Calheiros e Ramiro 

Figueiredo

Financiamento

Programa Viseu Cultura do Município de Viseu

inscrição

11h00

fo
t.

 J
as

m
im

 P
in

to

http://www.anabento.com
http://www.brunopinto.pt
https://forms.gle/FWdiLxSd2QL2sLTLA


< voltar ao programa

Oficina experimental | 60 minutos | famílias >8 anos

Ilustrar cristais
Inês Flor e Museu do Quartzo

museudoquartzo@cmviseu.pt | www.visitviseu.pt/museusdeviseu.php

Exploração de texturas e formas dos minerais. Quartzo, feldspato 

e mica… imaginação, materiais recicláveis, prismas e hexágonos…. 

Conseguiremos recriar texturas dos cristais, minerais e fósseis? 

Cristais alongados, com formas pontiagudas e afiladas ou cristais 

torcidos ou curvos? Mãos à obra para sermos verdadeiros geólogos.

inscrição

11h00
15h00

https://visitviseu.pt/museusdeviseu.php 
https://forms.gle/FWdiLxSd2QL2sLTLA


< voltar ao programa

Encerramento 

ATÉ LOGO! 
Zé Pedro Ramos, Paulo Pinto e Dori Nigro  

Todos os interessados devem comparecer, mascarados, pelas 16h30 na 

Praça Central da Quinta da Cruz para o momento final do festival 2021! 

Para o ano há +++

inscrição

17h00

https://forms.gle/FWdiLxSd2QL2sLTLA


As sessões que decorrem de 29 de junho a 2 de julho estão destinadas aos agrupamentos 

de escolas e instituições de Viseu, propondo ser um momento de final de ano letivo muito 

desafiador para o arranque das férias!

Em 2021, programámos uma versão segura e em formato digital, mantendo e cativando os 

públicos para os quais temos trabalhado nos últimos anos.



Curso de Professores de curta duração

Educação Transformativa através das Artes 
e da Educação Ambiental 
Teresa Torres Eça - APECV 

29 e 30 junho e 1 julho 18h00- 20h00

www.apecv.pt

Nesta ação irá ser abordada a carta da Terra; os objetivos da educação 

ambiental e como atividades artísticas podem promover uma educação 

transformativa para ajudar a atingir os objetivos de desenvolvimento 

sustentável do milénio. A Ação é acreditada para professores pelo 

Centro de Formação de professores Almada Negreiros.

< voltar ao programa

inscrição

18 às
20h00

http://www.apecv.pt
https://forms.gle/6UhXWYnHYSpxkBvYA


< voltar ao programa

Performance 

Riso em conexão virtual
Enne Marx – Companhia Animée

www.youtube.com/user/aslevianas

Gargalhadas, risadas, risotas… sorriso maroto, acanhado e sem 

compromisso. Cócegas para quê? O Riso como ferramenta de conexão 

e de expressão de afetos, mesmo que entre ecrãs… como podemos 

fazer rir? Rimos de nós e rimos com o outro, através de um riso sem 

compromisso e provocado apenas pelo prazer de “jogar” com o riso. 

https://www.youtube.com/user/aslevianas


< voltar ao programa

Oficina experimental 

Das figuras à personagem
Graça Gomes, Carla Augusto e Margarida Pessanha 

Cine Clube de Viseu

www.cineclubeviseu.pt/cinemaparaasescolas

Era uma vez uma floresta… era uma vez um rio e um peixinho 

dourado… era uma vez, duas e três!!! Histórias a começar que não 

sabemos onde vão acabar… como podemos construir uma história? 

Que personagens e que lugares? Exercício criativo de construção de 

figuras e personagens para histórias, desenhos e filmes animados.

https://cineclubeviseu.pt/cinemaparaasescolas


< voltar ao programa

Oficina experimental 

Brinquedos Óticos - entre a Ciência e a Magia

Graça Gomes, Carla Augusto e Margarida Pessanha 

Cine Clube de Viseu

www.cineclubeviseu.pt/cinemaparaasescolas

Oficina de construção de dois brinquedos ópticos: 

taumatrópio e folioscópio.  

Uma imagem, várias imagens… sobreposição, justaposição… 

movimento, rotações, piruetas e ilusões… máquinas animadas e 

desafinadas?? Como se dá vida às imagens?

https://cineclubeviseu.pt/cinemaparaasescolas


< voltar ao programa

Teatro e Oficina de Construção de Marionetas

Workshop “Refúgio” 

oficina de construção de marionetas 

Clara Ribeiro, Filipa Mesquita e Monsenhor 

Marionetas de Mandrágora

www.marionetasmandragora.com/mandrágora

A floresta era tão grande, tinha tantas árvores onde cabiam e onde 

viviam todos… mas agora resta apenas uma árvore na floresta e 

este é o único refúgio de todos os animais.

Mas o que está a acontecer? O homem está a enlouquecer!

https://www.marionetasmandragora.com/mandr%C3%A1gora


< voltar ao programa

Teatro de Marionetas 

Assembleia na Colmeia
Samanta Jesus e Nuno Santos - Historioscópio   

www.historioscopio.com

Anualmente as abelhas reúnem-se numa assembleia geral para 

apresentar soluções criativas para os problemas que têm afetado 

o bom funcionamento da colmeia! 

Este ano a reunião decorre no zoom e vai ser votado o projeto 

mais promissor…

BZZZZZ… bbbbbzzzz!!

http://www.historioscopio.com


< voltar ao programa

Oficina de histórias e atividade experimental

Outros voos
Serviço de mediação e educação patrimonial 

Pólo Arqueológico de Viseu António Almeida Henriques 

e Museu de História da Cidade

www.poloarqueviseu.pt

A mítica aventura de João Torto, serve de ponto de partida para 

criar e testar as capacidades físicas de diferentes máquinas de 

voar, feitas de papel e perícia manual.

http://www.poloarqueviseu.pt


< voltar ao programa

Atividade Experimental

Um pequeno pote
Serviço de mediação e educação patrimonial

Pólo Arqueológico de Viseu António Almeida Henriques 

www.poloarqueviseu.pt

Ao longo do tempo o Homem foi testando, e transformado, 

diferentes materiais para criar objetos. A modelação do barro 

é uma invenção com mais de 10 000 anos! Nesta oficina vamos 

explorar a relação entre matérias-primas, tecnologias e objetos. 

Tarefa de arqueólogo, mas também de artista!

http://www.poloarqueviseu.pt


< voltar ao programa

Oficina experimental

Florir em papel
Serviço de mediação da Casa da Ribeira

casadaribeira@cmviseu.pt | www.visitviseu.pt/museusdeviseu.php 

Uma oficina onde conseguimos explorar o encantamento que envolve a 

técnica das Flores dos Namorados, arte tradicional secular, ainda bem 

vincada no concelho de Viseu. As Flores dos Namorados, confecionadas 

em papel, remetem-nos ao tempo dos amores procurados em festas e 

romarias da região, à entrega de mensagens de amor e carinho. Vamos 

florir em papel e entregar-nos à arte das Flores dos Namorados.

https://visitviseu.pt/museusdeviseu.php  


< voltar ao programa

Oficina experimental 

Animais Vegetais
Leonor Pêgo e Vanda Vilela – Traços Na Paisagem

www.tracosnapaisagem.pt

Já reparaste que há muitos animais que vivem perto de nós? Nos 

jardins, nos parques, na praia, e outros mais longe, nos bosques e 

florestas! Vivem em esconderijos, ninhos, tocas, ramos altos, entre 

folhas, debaixo de pedras. Vamos construir pequenos animais 

usando materiais iguais aos que eles usam.

http://www.tracosnapaisagem.pt


Oficina experimental 

Micro-gabinetes de curiosidades
Leonor Pêgo e Vanda Vilela –  Traços Na Paisagem

www.tracosnapaisagem.pt

Há muitos, muitos anos, desde o tempo dos descobrimentos que 

se ganhou o hábito de fazer coleções de natureza. Algumas delas 

transformaram-se em pequenos gabinetes de curiosidades que 

vieram a dar origem aos primeiros museus de história natural. E 

nós? Conhecemos a natureza que nos rodeia? 

< voltar ao programa

http://www.tracosnapaisagem.pt


< voltar ao programa

Oficina experimental 

O nosso Jardim
Leonor Pêgo e Vanda Vilela –  Traços Na Paisagem

www.tracosnapaisagem.pt

Como se desenha um Jardim? Como seria o teu jardim preferido? Um 

jardim pode ter zonas de sol e de sombra, elementos para repousar 

e para admirar, pode ter caminhos, esconderijos, lagos, coretos, 

esculturas, e talvez bancos. Que plantas escolherias?

http://www.tracosnapaisagem.pt



