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A PRIMEIRA SEMANA DO MÊS
 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 Serviço Educativo em parceria com os agentes culturais e 
educativos, com professores, com crianças, com jovens e com mais 
adultos interessados no trabalho em comum, implementa o BIOS 
2013 para todos os concelhos da RDD. 
Interessa‐nos, neste BIOS 2013, 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. 
Para o BIOS ‐ Segredos continua a aventura e desejo de ‐ agir a pensar 
e pensar a agir ‐ sobre as paisagens e as pessoas que as fazem ‐ os 
seus habitantes.

BIOS ‐ Segredos | Projeto Anual 2012|2013

Na primeira semana de cada mês, em todos os 12 meses do ano, 
crianças, jovens, seniores, famílias poderão realizar, em formato de 
oficina, sequências de modos de experimentar, mexer, ver, pensar, 
olhar, cheirar, tocar...
O programa de oficinas (cf site www.museudodouro.pt) reune temas 
e expressões adequadas a diferentes faixas etárias e é dirigido a 
grupos a partir dos 3 anos de idade até aos grupos seniores.  
A Primeira Semana do Mês destina‐se a todos as pessoas que habitam 
a Região Demarcada do Douro.  
Esta primeira semana do mês conta com a participação de crianças e 
jovens da Associação Bagos d'Ouro. 

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, 
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PERCURSOS NA PAISAGEM
Alijó, Lamego, São João da Pesqueira

Caminhar, andar, passear, olhar, parar, fotografar, descansar, olhar 
com uma lupa, ouvir... foram ações realizadas em cada um destes três 
dias. Para cada dia um lugar diferente; com características mais 
urbanas, outras mais rurais, permitiram o confronto e o contraste de 
ver, com mais pontos de vista, os lugares que se começaram a 
conhecer melhor. 


