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AS ESTAÇÕES NO MUSEU DO DOURO ‐ verão

07 a 30 de agosto  

Fazer imagens à mão, trabalhar com os sons dos lugares e percorrer 
paisagens são as três propostas de viver estas paisagens no tempo 
mais livre e nos dias grandes do verão. As oficinas deste programa são 
dirigidas a crianças dos 6 aos 12 anos e os percursos pedestres na 
paisagem realizam‐se para todas as idades a partir dos 6 anos. 

 LAMEGO, FERRADOSA, FAVAIOS
28, 29 e 30 de agosto

  
Percorrer paisagens mais urbanas ou mais rurais, descobrir outros 
lugares onde passear, caminhar, parar, cheirar, descansar, olhar com 
uma lupa, para confrontar pontos de vista sobre o que são as 
paisagens aqui nos lugares que se vive ou se passa férias. 

ALFÂNDEFA DA FÉ, ALIJÓ, ARMAMAR, CARRAZEDA DE ANSIÃES, 
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO, FREIXO DE ESPADA À CINTA, 

LAMEGO, MÊDA, MESÃO FRIO, MIRANDELA, MURÇA,
PESO DA RÉGUA, RESENDE, SABROSA, 

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO, SÃO JOÃO DA PESQUEIRA, 
TABUAÇO, TORRE DE MONCORVO, VILA FLOR, 

VILA NOVA DE FOZ CÔA, VILA REAL 

O BIOS – Segredos, projeto anual para 2012 e 2013 foi lançado pelo 
Serviço Educativo, em parceria com os agentes culturais e educativos, 
professores, crianças, jovens e mais adultos interessados no trabalho 
em comum neste território. 

Este BIOS 2013 pretende descobrir e multiplicar mais modos de 
percecionar os lugares onde vivemos, o que somos neles, o que 
podemos ser e sobretudo o que podemos mudar, e para mudar 
precisamos de conhecer mais e de mais modos.  Em sussurro, em 
segredo ou bem alto. 
O Projeto foi lançado no passado mês de julho, para que, os 
professores e educadores interessados, bem como outros agentes 
possam planear com antecipação a sua participação neste projeto. 
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