
Programa social e cultural - Participantes do ProfMat 
Ao longo destes dias podem visitar vários pontos de interesse da cidade e assistir a eventos  

organizados pela Câmara Municipal de Viseu, no âmbito do Ano Oficial para Visitar Viseu e do 10º 

Festival Internacional de Música da Primavera (http://musicadaprimavera.pt/?lang=pt). 

 

Durante a semana em que decorre o ProfMat, muitos estabelecimentos do centro da cidade terão as 

suas montras decoradas de uma maneira muito especial. 

 

Acompanhe todas as novidades e os eventos a decorrer em abril em  http://visitviseu.pt/?#eventos  

 

Desses eventos destacamos, durante os dias do SIEM e ProfMat:  

 

Dia 9 de abril ‐  Domingo   

15h00 -17h00 e 17h00 -19h00 ‐  Festival de Música da Primavera Concerto Laureados do 

Conservatório de Música de Viseu – Viriato Teatro Municipal 

21h00 ‐  Via Sacra ‐  Percurso: Sé Catedral, Igreja dos Terceiros (Rossio), Sé Catedral 

 

Dia 10 de abril ‐  2ª feira (Especial ProfMat) 

21h00 ‐  Kika Materula com Quarteto de Cordas Fins, no Teatro Viriato (entrada: 5€ - bilhetes à 

venda em https://teatroviriato.bol.pt/ , a partir do dia 30 de março) 

 

O que visitar em Viseu?  

Serão muitos os pontos de interesse a visitar, tal como pode consultar em:  

http://visitviseu.pt/o‐ que‐ fazer.php 

No entanto, e para abrir o apetite, indicamos alguns …   

 

Museu Almeida Moreira  

Horário de funcionamento: terça: 14h00 -18h00 | quarta a domingo: 10h00 -13h00 e 14h00 -18h00 | 

Encerrado: segunda, terça até às 14h00 e feriados. 

  

Museu Grão Vasco   

Horário de Funcionamento: terça: 14h00-18h00 | quarta a domingo: 10h00-18h00 | Última  entrada 

até às 17h30 | Encerrado:  segunda; domingo  de  Páscoa. Bilhete normal: 4,00 €.   

 

Museu de Arte Sacra da Sé Catedral 

Horário de Funcionamento: Catedral: segunda a sábado: 9h00-12h00 e 14h00-18h00 | domingo: 

9h30-12h00 e 14h00-18h00. Tesouro – Museu da Catedral de Viseu: diariamente:  9h00-12h00 e 

14h00-17h00. Encerrado: segunda; Sábado de manhã; Dias Santos de manhã. Bilhete: 2 € 

(Descontos para crianças, estudantes e Terceira Idade). 

 

Igreja da Misericórdia/Museu da Misericórdia 

Horário de funcionamento: Igreja da Misericórdia: diariamente: 9h30-12h30 e 14h00-17h30 Museu da 

Misericórdia: outubro/abril – terça a domingo: 10h00-12h30 e 14h00-17h30 | abril/setembro: horário 

alargado divulgado com antecedência em função das iniciativas e atividades culturais | Encerrado: 

segunda; Domingo de Páscoa. Bilhete normal: 1,5 euros Crianças até aos 12 anos: gratuito.   

 

Quinta da Cruz 
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Horário de funcionamento: terça: 14h00-18h00 | quarta a domingo: 10h00-13h00 e 14h00-18h00 | 

Encerrado: segunda, terça até às 14h00 e Domingo de Páscoa.   

 

Museu do Quartzo 

Horário de funcionamento: terça: 14h00-18h00 | quarta a domingo: 10h00-13h00 e 14h00-18h00 | 

Encerrado: segunda, terça até às 14h00 e Domingo de Páscoa.   

 

Várzea de Calde/Casa da Lavoura/Oficina do Linho 

Horário de funcionamento: terça: 14h00-18h00 | quarta a domingo: 10h00-13h00 e 14h00-18h00 | 

Encerrado: segunda, terça até às 14h00 e Domingo de Páscoa.  


