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PESO DA RÉGUA
As estações do Museu do Douro ‐ verão

   
 

  

 

Venha  ouvir uma história, contada na primeira pessoa,
 por um habitante do Douro. 

55 histórias singulares 

55 histórias em vídeo de habitantes do Douro, filmes em imagem 
animada, artefactos inspirados nos cabeçudos tradicionais são 
apresentados nesta mostra do Projeto Bios 2011/2012. Ao longo do 
tempo do projeto, professores, crianças, jovens construíram, com a 
equipa do serviço educativo e com os autores, Inês Vicente – Teatro; 
Cristina Camargo – Construção, Tânia Duarte – Imagem animada e 
Inês Mendes – escrita, diferentes processos de pensar e agir sobre a 
vida humana e não humana nos lugares desta região.    

Para o tempo do calor o programa «As estações do Museu do Douro ‐  
Verão», prepara um conjunto de oficinas e percursos assentes na 
procura das PEQUENAS GRANDES COISAS ‐ os pormenores, os 
segredos, os detalhes...  
Pretende‐se que nestes dias de tempo mais livre se possam levantar 
segredos do tempo, dos sons e dos sabores. 
As oficinas decorrerão durante os dias 07, 08, 09, 21, 22, 23, 28, 29 e 
30 de agosto. 
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LAMEGO, MURÇA, PESO DA RÉGUA,  
SABROSA E VILA REAL 

   

Neste mês de julho as oficinas dos cheiros, dos livros e de teatro 
serão desenvolvidas para diferentes grupos de crianças e jovens. 
Ao longo dos meses de outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março, 
maio, junho e julho, na primeira semana de cada mês, crianças e 
jovens têm realizado uma sequência de modos de experimentar, 
mexer, ver, pensar, olhar, cheirar, tocar… 
O programa «A PRIMEIRA SEMANA DO MÊS» que decorre durante 
todo o ano e permite às crianças, jovens e séniores alargarem as suas 
experiências ao manipularem ideias, sensações e materiais 
explorados a partir do grupo de trabalho e com temas assentes no 
binómio – indivíduo e paisagem. 

A Primeira Semana do Mês


