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LAMEGO
Bibliotecas Escolares

 
Realizam‐se durante os meses de janeiro, fevereiro e março a 
Oficina do Livro do programa 1ª semana do Mês com o 
agrupamento de escolas de Lamego. Esta ação resulta de um 
encontro de vontades comuns desenvolvendo‐se o trabalho 
anteriormente realizado no âmbito do Espaço – projeto com 
escolas 2008‐2009.  

VILA FLOR
As estações do ano do Museu do Douro ‐ inverno 

Sair e percorrer ruas e descobrir espaços em que os objetos 
contam vidas e histórias muito diferentes foi o mote para a 
saída dos lugares mais conhecidos e para visitar Vila Flor no 
passado dia 27 de dezembro. 
O grupo de participantes realizou a viagem de comboio até ao 
Pocinho e em autocarro, gentilmente cedido pela Câmara 
Municipal de Vila Flor, até Vila Flor. No concelho visitou o 
Santuário Mariano Nossa Senhora da Assunção, Vilas Boas; a 
Barragem do Peneireiro e, como não podia deixar de ser, o 
centro histórico da Vila e o Museu Municipal Dra. Berta Cabral. 

 
BAIÃO, LAMEGO, PESO DE RÉGUA, VILA REAL, 

TORRE DE MONCORVO E RESENDE
Oficinas para professores

Projeto anual 2011|2012 BIOS ‐ biografias e identidades

Arrancam já no próximo dia 10 de Janeiro as oficinas para 
professores e outros agentes educativos – da escrita à 
narrativa visual, da construção tridimensional aos processos e 
dinâmicas do teatro na criação de situações e ambientes  para 
dar vida a objetos, memórias, impressões e paisagens. Neste 
2º momento do BIOS estarão connosco na convicção deste 
fazer em projeto os criadores e fazedores Cristina Camargo, 
Tânia Duarte, Inês Mendes e Inês Vicente. 

SEI
serviço educativo informação

Fundação Museu do Douro | Rua Marquês de Pombal | 5050-282 Peso da Régua
Tel.: 254 310 190 | fax: 254 310 199
Sítio: www.museudodouro.pt | Correio eletrónico: geral@museudodouro.pt
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MURÇA

Ao abrigo do protocolo com o agrupamento de escolas de 
Murça  duas turmas da EB2,3/S vêm realizar no próximo dia 25 
de Janeiro oficinas e visitas às exposições patentes.


