
PROGRAMACAO



museus municipais
Museu Almeida Moreira
Mais informações e inscrições nas 
atividades: 
museualmeidamoreira@cmviseu.pt ou 
232 427 471

Exposição “Almeida Moreira, o 1º 
Marketeer de Viseu”

O Vereador Almeida Moreira vi�o na ótica 
de um “marketeer”, de um publicitário, de 
um �lm maker e de um in�uencer. Como 
Almeida Moreira revolucionou o discurso 
representacional de Viseu e marcou a 
identidade comunicacional de Viseu, 
numa viagem por objetos, criações, 
maquetes e imagens do legado Capitão – 
e�a é a propo�a da nova exposição do 
Museu Almeida Moreira.

De 25 de novembro de 2020 a 7 de março 
de 2021

Exposição “Arte Popular no Natal”

E�a exposição evoca o imaginário da 
natividade cri�ã e a diversidade artí�ica 
das suas representações. 

Os artesãos, aqui apresentados, 
in�iraram-se no imaginário do Natal, 
expondo as principais �guras do Presépio, 
recorrendo a materiais diversos e a 
técnicas de artesanato di�intas, desde o 
papel ao tecido, do barro ao metal, 
resultando em peças únicas e muito 
e�eciais. 

De 13 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro 
de 2021

Oficina “Árvore de Natal”

Com a chegada do Natal, é tempo de 
começar a pensar nas decorações e a 
árvore é uma das principais! Com 
diferentes materiais, os participantes vão 

con�ruir e decorar uma pequena árvore 
de Natal. O kit pode ser levantado no 
Museu Almeida Moreira.  

De 1 a 30 de dezembro

Polo Arqueológico de Viseu
Mais informações e inscrições nas 
atividades: casadomiradouro@cmviseu.pt 
ou 232 425 388

Lançamento da página web do Polo 
Arqueológico de Viseu

A partir de 2 de dezembro e�ará 
di�onível a pagina web do Polo 
Arqueológico de Viseu, onde são 
apresentados e di�onibilizados projetos, 
recursos e serviços oferecidos ao público 
em geral, mas também para educadores, 
inve�igadores e promotores de 
intervenções arqueológicas no concelho.

A partir de 2 de dezembro

A pré-hi�ória do cinema – 
di�ositivos óticos de quando o 
cinema ainda não era cinema

Di�onibilização de materiais para 
con�rução de di�ositivos óticos que 
simulam a imagem em movimento. Ne�e 
Natal, vai ser possível aprender um pouco 
mais sobre a “pré-hi�ória do cinema” e 
con�ruir, em casa, brinquedos óticos que 
simulam a imagem em movimento. Ba�a 
recolher o kit na Casa do Miradouro, 
seguir as in�ruções e ver as imagens a 
rodar (ou descarregar os materiais a 
partir da página web do Polo 
Arqueológico de Viseu, em 
www.poloarqueviseu.pt).

De 19 a 31 de dezembro



museus municipais
Museu de Hi�ória da 
Cidade de Viseu
Mais informações e inscrições nas 
atividades: museudacidade@cmviseu.pt 
ou 232 425 388

Lançamento da timeline do Museu de 
Hi�ória da Cidade de Viseu

A partir de 2 de dezembro e�ará 
di�onível, no polo virtual do Museu de 
Hi�ória da Cidade, mais um recurso 
digital que explora a hi�ória de Viseu. Ao 
longo de uma linha do tempo e num mapa 
da cidade, vamos descobrir objetos, 
personagens, locais e eventos que �zeram 
a hi�ória da nossa cidade.

A partir de 2 de dezembro

Oficina “Azulejos repintados”

O�cina experimental que simula o 
processo de reintegração cromática de 
azulejos. Os participantes vão dar nova 
vida a um azulejo re�aurado a que falta 
parte da cor e da animação que �ca no 
pormenor do que e�ava pintado. E�a é 
também uma oportunidade para conhecer 
a Capela de Santo António do Solar de 
Condes de Prime, onde vai decorrer a 
o�cina.

22, 23, 26 e 27, 29 e 30 de dezembro, às 
10H30, 14H30 e 16H30

Museu do Quartzo
Mais informações e inscrições nas 
atividades: museudoquartzo@cmviseu.pt 
ou 232 450 163

Atividade "Natal Mágico"

E�a atividade consi�e num mi�o de 
magia com ciência e dirige-se ao público 

infantil. As sessões serão em live 
�reaming.

19 e 26 de dezembro, às 15 horas

Workshop "Natal Vegan"

Confeção de doces de Natal com um 
ingrediente usado há três mil anos: 
farinha de bolota. Um workshop que se 
realiza no âmbito das exposições 
temporárias “Monte Habitado” e “Do 
Bronze ao Aço”, patentes no Museu do 
Quartzo.

Data a anunciar

Museu do Linho de Várzea 
de Calde
Mais informações e inscrições nas 
atividades: museu.varzea@cmviseu.pt ou 
232 911 004

In�alação “Cor, Coro, Corpo”, da 
Binaural/Nodar

“Cor, Coro, Corpo” é uma in�alação 
audiovisual que consi�e num exercício 
sine�ético, de transmutação entre a 
riqueza cromática que se di�ribui no 
e�aço, as notas coletivas cantadas na 
linha do tempo e o elogio aos corpos de 
mulheres resi�entes que condensam as 
alegrias e penas de quem vive 
quotidianamente o mundo rural.

De 15 novembro a 31 de dezembro

Atividade "Presépio Miniatura"

Con�rução de um Presépio em miniatura 
com materiais naturais, sobretudo 
ligados ao ciclo do Linho, por forma a 
contextualizar a atividade com os 
conteúdos do Museu.

De 1 a 31 de dezembro



museus municipais
Participação na 1ª Loja de 
Artesanatos, na Rua Direita

De 28 de novembro a 6 de janeiro

Casa da Ribeira
Mais informações e inscrições nas 
atividades: casadaribeira@cmviseu.pt ou 
232 427 428

Lançamento do catálogo “A�etos do 
Nosso Trajar”

"A�etos do Nosso Trajar" é uma das 
exposições temporárias da Casa da 
Ribeira que homenageia a cultura 
tradicional e popular da região. O catálogo 
será lançado em live �reaming.

11 de dezembro, às 18 horas

Presépios artesanais

O�cina para famílias orientada por Carlos 
Almeida.

12 de dezembro, às 15 horas

O linguajar dos cantares ao menino

Atividade para adultos, orientada por 
Ricardo Mónica (etnólogo). Será realizada 
em live �reaming.

19 de dezembro, às 15 horas

Participação na 1ª Loja de 
Artesanatos, na Rua Direita

De 28 de novembro a 6 de janeiro

Quinta da Cruz
Mais informações e inscrições nas 
atividades: quintadacruz@cmviseu.pt ou 
232 423 343

Exposição “Grandes Cartazes para 
Filmes Pequenos”

Desde 2015, o Pequeno Cinema propõe 
como atividade de exploração às sessões 
“Curtas na sala de aula”, a criação de um 
cartaz de cinema.

Nos últimos anos, e em colaboração com 
a PinAC (Pinacoteca Aldo Cibaldi), têm 
sido selecionados os três melhores 
cartazes que passarão a integrar a coleção 
PinAC. 

E�a exposição reúne um conjunto de 
cartazes representativos do progressivo 
empenho dos grupos ne�a atividade, mas 
também da expressividade particular das 
crianças na tran�osição e condensação 
de uma ideia de �lme para e�e suporte 
artí�ico.

Organização Cine Clube de Viseu em 
parceria com a Quinta da Cruz - Centro de 
Arte Contemporânea.

De 5 de dezembro de 2020 a 14 de março 
de 2021

Exposição “14/24: Fotografia 
Contemporânea da Fundação ALTICE 
Portugal na Quinta da Cruz – VISEU”

E�a exposição integra parte do núcleo de 
fotogra�a da Coleção de Arte 
Contemporânea da Fundação Altice, e 
reúne uma importante seleção de obras e 
autores, que trabalham a 
autorrepresentação, o plano e�ético da 
arte, a condição humana, as inovações 
tecnológicas, a �cção cientí�ca e as utopias 
futuri�a. Recorrem à fotogra�a enquanto 
prática discursiva, representando mais de 
uma década na transição do século XX 



museus municipais
para o século XXI, na arte portuguesa.

De 12 de dezembro de 2020 a 25 de abril 
de 2021

III Mo�ra de Arte Po�al: Luz, 
câmara, ação

O projeto de arte po�al foi desenhado 
pela Quinta da Cruz - Centro de Arte 
Contemporânea em 2018, para promover 
um movimento artí�ico popular. E�a 
expressão e�ava centrada no envio de 
obras de pequeno formato  através dos 
serviços po�ais e teve início na década de 
1950, transformando-se num movimento 
global que continua até aos dias de hoje.

Na atual e�ratégia de trabalho da Quinta 
da Cruz, reconhecemos a importância 
de�a convocatória, como legitimação de 
que a arte é acessível a todos e que a 
con�ituição de coleções pode ser 
realizada de forma participada e  
colaborativa.

E�a mo�ra apresenta um conjunto de 
trabalhos, enviado para o tema 

“VISEU 2020. Luz, câmara, ação”. 

De 17 de dezembro de 2020 a 21 de março 
de 2021

Exposição “Paisagens Comuns: 
Tran�arências”

E�e trabalho é o resultado de uma 
Residência Artí�ica, realizada em 
fevereiro de 2020, que promoveu a 
inclusão pela arte, envolvendo as arti�as 
visuais Alice Neira, Raquel Strech e Lídia 
Ko�rzynska e mais de 80 participantes de 
diferentes in�ituições:  Escolas 
Secundárias - Viriato (Viseu) e Virgílio 
Ferreira (Lisboa), a Escola Superior de 
Educação de Viseu e as Associações AVISP 
T21 e ASSOL (Viseu). Os jardins da Quinta 
da Cruz foram durante dois dias, a 
in�iração para e�es trabalhos, com 

recurso a técnicas de vitral e fusing. 

De 8 de outubro a 31 de dezembro

Exposição “Hi�órias de um lugar”

E�a mo�ra, da autoria de María Jesús 
Agra, foi criada a partir de memórias, 
vidas e olhares do próprio e�aço e 
daquilo que o atual Museu já foi e viveu. A 
arti�a viaja pelos relatos, contados na 
primeira pessoa, do que outrora foi a 
Quinta da Cruz - Centro de Arte 
Contemporânea.

De 25 de julho a 31 de janeiro de 2021

Lançamento do livro “A Ga�ronomia 
e o Re�o”

O programa expositivo A GASTRONOMIA 
E O RESTO foi realizado entre julho e 
novembro de 2019 e contou com a 
participação das ilu�radoras, Leslie 
Wang (de Taiwan), Inês Flor, Carolina 
Maria e Rosário Pinheiro, radicadas em 
Viseu.

E�e livro/objeto, apresenta a hi�ória 
de�a exposição e as mais recentes obras 
da coleção da Quinta da Cruz - Centro de 
Arte Contemporânea.

13 de dezembro, às 17H30

Oficina “Grandes Cartazes para Filme 
Pequenos”

O Pequeno Cinema propõe, como 
atividade de exploração, a criação de um 
cartaz de cinema. E�a atividade acontece 
no dia da inauguração da exposição e é 
dirigida a famílias.

5 de dezembro, às 16 horas

Programa de exibição de cinema: 
curtas de animação 



museus municipais
Sessões de f im-de-semana para famílias.

6, 13, 20 e 27 de dezembro, às 11 horas

Filmes com Cartazes  (40’) – 6 de 
dezembro

Alguns dos f ilmes que in�iraram os 
Grandes Cartazes para Filmes Pequenos. 
Todos os anos o projeto educativo do Cine 
Clube de Viseu - Pequeno Cinema, propõe 
aos alunos a criação coletiva de um cartaz 
de cinema a partir de um programa de 
curtas-metragens de animação. Serão 
exibidas as seguintes curtas-metragens:

• “Le Silence Sous l'Écorce | O silêncio sob a 
casca” de Joanna Lurie, França, 2010, 11’

• “De Zwemles | Lição de Natação” de Danny 
de Vent, Bélgica, França, Holanda, 2009, 9'

• “Le vélo de l’éléphant” de Olesya 
Shchukinaer, Bélgica/França, 2014, 9’

• “The Legend Of The Crabe Phare” de Gaëtan 
Borde, B. Lebourgeois, A. Veaux, M. Yang e C. 
Vandermeersch, França, 2015, 7'

• “Le merle” de Norman McLaren,  Canadá, 
1958, 4’40 

• “Crocodile | Crocodilo” de Julia Ocker, 
Alemanha, 2015, 3'48''

Filmes de Inverno  (35’) – 13 de dezembro

Filmes que chamam o Inverno do frio, do 
branco e da neve. 

Primeiro com a de�edida do outono em 
“O Inverno Chegou”; de seguida um 
acontecimento ine�erado que de�erta a 
�ore�a em “O Silêncio sob a casca”; um 
pequeno sono em “The Tiny Fish”  e por 
�m o clássico “Snow White and Rose Red” 
de Lotte Reiniger. Serão exibidas as 
seguintes curtas-metragens:

• “Winter has come | O Inverno chegou” de 
Vassiliy Shlychkov, Rússia, 2012, 5'

• “The Tiny Fish” de Sergei Ryabov, Rússia, 
2006, 9’30

• “Le Silence Sous l'Écorce | O silêncio sob a 
casca” de Joanna Lurie,França, 2010, 11’

• “Snow White and Rose Red” de Lotte 
Reiniger, UK, 1953, 14’

Filmes de Natal (35’) – 20 de dezembro

 

No Natal o que é do Natal:  luzes de Natal 
mesmo para os gatos de rua,  coelhos 
brancos como a neve, lobos amorosos,  
árvores de Natal e um boneco de neve. 

“Snowman” e�reado na vé�era de Natal 
de 1982, em Inglaterra, tornou-se um 
clássico que propomos agora redescobrir. 
Serão exibidas as seguintes 
curtas-metragens:

• “The night fairytale” de Maria Stepanova, 
Rússia, 2019, 6’

• “Snow Bunnies” de Elizaveta e Polina 
Manokhina, Rússia, 2014, 3’30

• “Snowman” de Dianne Jackson , UK, 1982, 
26’

Filmes de Natal (35’) – 27 de dezembro

Um programa para prolongar o Natal um 
pouco mais. 

“The snowman and the snowdog” 
celebram os 30 anos do �lme “The 
snowman” com novos protagoni�as, 
nova hi�ória e o encantamento de 
sempre.  

Com “Winter tale”, celebramos 
juntamente com os animais da �ore�a e 
Ded Moroz (o Avô Gelo) a chegada do 
Novo Ano. Serão exibidas as seguintes 
curtas-metragens:

• “The Snowman and the Snowdog” de Hilary 
Audus, UK, 2012, 24’

• “A winter tale” de I. Ivanov-Vano, USSR, 
1945, 11’10’’



biblioteca municipal
d. miguel da silva

Mais informações e inscrições nas 
atividades: biblioteca@cmviseu.pt ou    
232 432 524

Hora do Conto: Os meus livros de 
Natal

14, 16, 18 e 21 de dezembro às 14H30 e 15, 
17 e 22 de dezembro às 10H

Hora do Conto: Hi�órias depois do 
Natal

29 e 30 de dezembro às 14H30




