FÉRIAS DE VERÃO NOS MUSEUS MUNICIPAIS
CASA DE LAVOURA E OFICINA DO LINHO
Julho | Agosto | Setembro
 Cheirinho a alfazema
Elaboração de um saquinho de linho com alfazema no interior (colhida no Jardim do
Museu).
 O meu traje
Bonecos em cartão com trajes antigos, ligados à lavoura e ao ciclo do linho.
 Jogos de outros tempos/Jogo da Velha...
Jogos antigos, com decoração em materiais de linho, alfazema e rosmaninho (colhidos
no Jardim do Museu).
Horários:
Terça: 14h00 – 18h00
Quarta a Domingo: 10h00 – 13h00 | 14h00 – 18h00
O valor da inscrição é de 1€ por participante, mediante marcação prévia.
Para mais informação, queira contactar a Casa de Lavoura e Oficina do Linho, através do
telefone: 232 911 004 ou do email: museu.varzea@cmviseu.pt
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CASA DAS MEMÓRIAS
Julho | Agosto
 Eu, aos meus olhos!
No retrato que me faço
- traço a traço às vezes me pinto nuvem,
às vezes me pinto árvore…
às vezes me pinto coisas
de que nem há mais lembrança…
ou coisas que não existem
mas um dia existirão…
Mário Quintana, in Apontamentos de História Sobrenatural
Vem à Casa das Memórias e desenha o teu retrato.
Será nuvem, será árvore, o que será no final?
Setembro
 Baú das Memórias
No Baú das Memórias há cantinhos onde estão guardadas recordações mágicas.
Traz a tua recordação à Casa das Memórias e vem dar magia ao nosso baú!
Horários:
Terça: 14h00 – 18h00
Quarta a Domingo: 10h00 – 13h00 | 14h00 – 18h00
O valor da inscrição é de 1€ por participante, mediante marcação prévia.
Para mais informação, queira contactar a Casa das Memórias, através do telefone: 232
469 241 do email: casadasmemorias@cmviseu.pt
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CASA DA RIBEIRA
Julho | Agosto
 Criar com sabão
Oficina pedagógica, onde poderá ser explorado a modelação de sabão azul, através da
criação de pequenas esculturas.
 Reciclar naturalmente
Processo criativo onde serão criados diferentes formatos de papel reciclado, com
recurso ao papel de jornal e ao cartão. Serão produzidas folhas recicladas decoradas
com motivos naturais, personalizadas com flores, folhas e pétalas, sensibilizando os
participantes para o uso racional do papel aliado à preservação do meio ambiente.
 Peixes 3D
Com vista a sensibilizar o público à fauna existente no Rio Pavia, esta oficina propõe a
criação de peixes em formas tridimensionais, onde será posteriormente colocado um
íman.
 Sapo Papo Cheio
Construção de um brinquedo, em forma de sapo.
 Percurso pelo Parque Linear do Rio Pavia
A visita à Casa da Ribeira pode ser complementada por um percurso pelo Parque Linear
do Pavia, até aos antigos Moinhos da Balsa. Estarão disponíveis dois vídeos pedagógicos
acerca do moinho do cereal e do lagar de azeite, para visualização.
Horários:
Terça: 14h00 – 18h00
Quarta a Domingo: 10h00 – 13h00 | 14h00 – 18h00
O valor da inscrição é de 1€ por participante, mediante marcação prévia.
Para mais informação, queira contactar a Casa da Ribeira, através do telefone: 232 427
428 ou do email: casadaribeira@cmviseu.pt
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COLEÇÃO ARQUEOLÓGICA JOSÉ COELHO
Julho | Agosto
 Escola de Arqueologia Dr. José Coelho
Durante o Verão vamos aprender a ser arqueólogos: fazer uma escavação, limpar e
estudar objetos arqueológicos e descobrir o que podemos aprender com eles.
No conjunto de 4 oficinas desenvolvem-se atividades relacionadas com o processo de
investigação arqueológica, desde a escavação à interpretação dos achados.
Oficina 1 - Escavar como um arqueólogo
04 a 07 de julho
01 a 04 de agosto
Realização de uma escavação arqueológica simulada, incluindo recuperação de achados
e o seu registo.
Oficina 2 - Quantos achados cabem numa caixa?
11 a 14 de julho
08 a 11 de agosto
Realização de tarefas de pós-escavação, incluindo lavagem, triagem e remontagem de
materiais arqueológicos.
Oficina 3 - Os achados não são tesouros!
18 a 21 de julho
15 a 18 de agosto
Realização de tarefas de registo e caracterização de objetos arqueológicos, utilizando
diferentes técnicas.
Oficina 4 - Fazer Arqueologia é contar uma história
25 a 28 de julho
22 a 25 de agosto
Jogos e atividades onde se exploram as possíveis funções e a cronologia dos objetos e a
sua utilização para reconstruir possíveis cenários do passado.
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Horários:
Terça: 14h00 – 18h00
Quarta a Domingo: 10h00 – 13h00 | 14h00 – 18h00
Cada oficina tem duração de 90 minutos.
O valor da inscrição é de 1€ por participante, mediante marcação prévia.
Para mais informação, queira contactar a Coleção Arqueológica, através do telefone: 232
425 388 ou do email: casadomiradouro@cmviseu.pt
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MUSEU ALMEIDA MOREIRA
Junho | Julho | Agosto
 Cartas improváveis
Num tempo em que não existiam telemóveis ou internet, escrever cartas era a melhor
forma de comunicar com os amigos que estavam longe. Que o diga o Capitão Almeida
Moreira, em cujo museu existem (ainda hoje) milhares de cartas e postais, telegramas e
bilhetes, para as mais variadas personalidades da época.
O desafio que queremos propor aos nossos pequenos visitantes é escrever uma carta,
mas utilizando apenas os instrumentos que o Capitão usaria para escrever as suas:
penas em vez de esferográficas, areeiros em vez de borrachas, lacre em vez de cola…
Vamos experimentar?
 Museólogo por um dia
Alguma vez imaginaram como será trabalhar num museu? Pois bem, o Museu Almeida
Moreira gostaria de convidar os mais pequenos a participar num jogo onde, através de
perguntas e desafios, todos fiquem a conhecer um pouco melhor o dia-a-dia de um
museólogo.
 Peddy-Paper
Tendo como ponto de partida o Museu Almeida Moreira, este peddy-paper será uma
descoberta da cidade… e de algumas obras de Almeida Moreira.
Horários:
Terça: 14h00 – 18h00
Quarta a Domingo: 10h00 – 13h00 | 14h00 – 18h00
O valor da inscrição é de 1€ por participante, mediante marcação prévia.
Para mais informação, queira contactar o Museu Almeida Moreira, através do telefone:
232 427 471 ou do email: museualmeidamoreira@cmviseu.pt
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MUSEU DO QUARTZO
28 Junho | 01 Julho
 GEO – PAPER no Museu do Quartzo
Realização de um jogo, com perguntas e respostas, a realizar dentro do Museu do
Quartzo.
22 Julho
 Um mimo aos meus Avós
Para a comemoração do Dia Mundial dos Avós (26 de julho), oficina para elaboração de
uma lembrança, utilizando diferentes materiais.
17 e 18 Agosto
 Experiências Científicas no Museu do Quartzo
Execução de experiências científicas, relacionadas com a exposição “Histórias de
Ciência”.
Horários:
Terça: 14h00 – 18h00
Quarta a Domingo: 10h00 – 13h00 | 14h00 – 18h00
O valor da inscrição é de 1€ por participante, mediante marcação prévia.
Para mais informação, queira contactar o Museu do Quartzo, através do telefone:
232 450 163 ou do email: museudoquartzo@cmviseu.pt
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QUINTA DA CRUZ
Junho
 O que diz o teu nariz?!
Descobrir os cheiros da quinta, imaginar de onde vem cada odor… que mundo
podemos criar com tantos cheiros que encontramos no jardim? Alfazema onde estás?
Um passeio pelos sentidos que nos vai levar a momentos aromatizados.
Julho
 Fungagá da pequenada
Seguimos um movimento… onde nos leva ou para que espaço da sala nos inclinamos…
Como o nosso corpo descobre as obras de arte, como se exprime e reage a cada estímulo
visual?
Visitas dançadas, onde o corpo é desafiado a participar na visita.
Agosto
 Do mindinho ao polegar
Mãos de construir mundos... um incentivo a imaginar, a criar, a trabalhar a nossa
imaginação.
O nosso corpo usado como instrumento de registo… usar as sombras, a silhuetas e
explorar as formas do nosso corpo.
Horários:
Terça: 14h00 – 18h00
Quarta a Domingo: 10h00 – 13h00 | 14h00 – 18h00
O valor da inscrição é de 1€ por participante, mediante marcação prévia.
Para mais informação, queira contactar a Quinta da Cruz, através do telefone: 232 423
343 ou do email: quintadacruz@cmviseu.pt
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