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LAMEGO, PESO DA RÉGUA e VILA REAL
Programa A Primeira Semana do Mês

Crianças e jovens e os seus professores dos concelhos de 
Lamego, Régua e Vila Real estão a realizar, desde Outubro de 
2011, o programa de oficinas – a 1ª Semana do Mês. A Primeira 
Semana do Mês é um programa disponível durante todo o ano. 
Neste programa as crianças e jovens alargam o seu campo de 
experiências ao manipularem ideias, sensações e materiais 
explorados a partir do grupo de trabalho e em função das 
temáticas do programa do Serviço Educativo e do seu Museu. 

RESENDE 
Oficina de construção – com Cristina Camargo

No passado dia 23 de janeiro os alunos da EB2 de Resende 
deslocaram‐se de comboio até à Régua para realizar, na sede 
do Museu do Douro,  a oficina de construção,  criada e 
orientada por Cristina Camargo em colaboração com Ivone 
Almeida para o Projeto BIOS – Biografias e Identidades 
2011‐2012.  

 
PESO DE RÉGUA

Oficina de escrita ‐ com Inês Mendes

No dia 2 de fevereiro realizam‐se as oficinas de escrita do 
Projeto BIOS – Biografias e Identidades orientadas por Inês 
Mendes. 
Estas turmas acompanham todas as oficinas de artistas, 
criadores e fazedores que trabalham com o serviço educativo.  

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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PESO DA RÉGUA
Bios. Universidade Senior

O grupo de Teatro da Universidade Sénior de Peso da Régua 
participa, desde Novembro de 2011, no Projeto BIOS – 
Biografias e Identidades. Neste dia os vários participantes vêm 
criar, em registo vídeo, as suas histórias contadas a partir de 
fotografias pessoais.  
Estes registos serão realizados pela turma do 11º A , da Escola 
S/3 Dr. João de Araújo Correia, do curso Profissional de Técnico 
de Multimédia, no âmbito da disciplina de Técnicas de 
Multimédia.


