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PESO DA RÉGUA,TABUAÇO
As estações do Museu do Douro ‐ primavera

PESO DA RÉGUA
BIOS filme

Universidade Sénior Régua Rotary

BAIÃO, LAMEGO, PESO DA RÉGUA, VILA REAL,
TORRE DE MONCORVO E RESENDE

BIOS – biografias e identidades ‐ projeto anual 2011|2012
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Famílias

 

A oficina de Teatro, a oficina de Construção, a oficina de 
Narrativas Visuais  e a oficina de Escrita, criadas por Inês Vicente, 
Cristina Camargo, Tânia Duarte e Inês Mendes propõem 
experiências sobre modos de dar vida a coisas, objetos, ideias, 
paisagens ou corpos.
Este programa de oficinas foi pensado e desenhado para todas as 
crianças e jovens que são parceiros do BIOS ‐ biografias e 
identidades, projeto anual 2011|2012.

Em colaboração estreita com os responsáveis pelas Bibliotecas 

dos Centro Escolar de Lamego, Centro Escolar da Alameda e 

Escola Sec/3 Dr. João de Araújo Correia  realizam‐se oficinas de 

construção de livros a partir de imagens, criados e montados em 

família. Estas sessões realizam‐se pelas 9h15; 14h30 e 18h30 

respetivamente.

Para os dias que vão ficando maiores e na pausa de março e abril 
decorre o programa de oficinas e percursos dedicados à temática 
da rua e das paisagens urbanas dos lugares que se habitam.
Inscrições a partir de 12 de março.
  

No dia 07 de março decorreram as filmagens de histórias vividas 
pelos alunos da Universidade Sénior que integram o 
levantamento de histórias que acompanham em filme a 
construção do projeto BIOS.

A Primavera no Museu do Douro
Oficinas de férias para criança e jovens
27, 28, 29 de março 
03, 04 e 05 de abril de 2012


