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O grupo da Universidade Sénior do Peso da Regua realiza e 
desenvolve o trabalho de pesquisa e criação de segredos  ‐ diversos e 
comuns ‐ no âmbito do Bios ‐ Segredos, Projeto Anual 2012 e 2013. 
Os momentos de encontro entre o grupo e a equipa  acontecem 
todos os meses. Em conjunto, são trabalhados: o visível e o invisível, 
a marca e o retrato, a solenidade e o riso, como pontos chave  de 
pensamento e ação com as mulheres e os homens desta 
universidade. 

No âmbito do Projeto “Educação e Cultura de Mãos Dadas", 
promovido pelo Agrupamento de Escolas da Sé, em colaboração com 
o Museu do Douro e o Museu de Lamego. Todas as crianças,  deste 
agrupamento, passam uma manhã ou uma tarde no Museu e 
realizam um programa de visita mais uma oficina. 

No edifício sede decorrem as oficinas e percursos de inverno 
dedicados aos tempos de férias. Crianças e jovens realizam um 
programa assente na pesquisa e invenção das Pequenas Grandes 
Coisas que nos rodeiam, através do levantamento e registo de som, 
da construção de sequências de imagens e do trabalho de movimento 
sobre os lugares e as paisagens. 

No âmbito da colaboração do Museu do Douro com o Núcleo 
Museológico de Favaios – Pão e Vinho, a equipa do serviço educativo 
acompanhou o trabalho com a equipa do núcleo, no passado dia 28, 
centrado na discussão, preparação e partilha de experiências para o 
trabalho com públicos jovens e adultos.  

O grupo de alunos de artes,12º C, está a trabalhar com a equipa do 
serviço educativo na futura publicação do BIOS – Segredos, Projeto 
Anual 2012 e 2013. Este programa de articulação entre os dois grupos 
de trabalho pretende alargar a presença e intervenção de jovens no 
pensamento, produção e execução de uma publicação de baixo custo 
que documente e, sobretudo, problematize a pesquisa do Bios ‐ 
Segredos.  
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Alfândega 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

Itinerâncias


