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PARA OS SONS DAS PAISAGENS ‐ BIOS 2012 e 2013
 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 que não se vê logo. O que não se ouve à primeira. O que não se 
cheira de imediato. O que não se saboreia com a pressa. O que não se 
toca porque se estranha. 

Nos próximos dias 16 e 17 de outubro realiza‐se a sessão de abertura 
do BIOS – Segredos 2012 e 2013 com os vários parceiros do projeto – 
professores, educadores, agentes culturais e associativos. 
A sessão é dedicada à arquitetura paisagista e orientada por Carla 
Cabral. Nesta sessão de trabalho de campo no exterior são propostas 
pistas para se ver mais de perto e se mergulhar na complexidade do
que são as paisagens e em particular das paisagens destes lugares.    

BIOS ‐ Segredos | Projeto Anual 2012 e 2013

 

 
No âmbito do BIOS ‐ Segredos, foi realizado o convite a Rodrigo 
Malvar para trabalhar O QUE NÃO SE OUVE À PRIMEIRA para os 
segredos BIOS 2012 e 2013. 
Este levantamento de pistas sonoras dos lugares que se habitam e 
visitam é uma das bases de trabalho do projeto anual do serviço 
educativo.  
 

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

LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO
 DO SERVIÇO EDUCATIVO DO MD

No passado dia 25 de setembro foi lançado no edifício – sede do 
Museu do Douro o programa do serviço educativo para o território 
para o ano de 2013. Este programa assenta no trabalho em conjunto 
com associações, professores, agentes culturais, educadores e todos 
os interessados em aprofundar as relações entre o individuo e a 
paisagem e na oferta contínua de atividades para toda as faixas 
etárias ao longo de todo o ano, sem interrupções.  

 
A pedido da Associação Cultural de Expressão Portuguesa, foi 
definido um percurso de confronto e conhecimento com diversos 
aspetos da paisagem deste território – cruzando espaços de vinha, 
arquitetura civil, doméstica e pública, património construído e 
património paisagístico.

PERCURSO NA PAISAGEM
Valdigem‐Balsemão‐Lamego‐Peso da Régua
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