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Eu sou paisagem
programa serviço educativo museu do douro – 2013 e 2014

 
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

O programa do serviço educativo do Museu do Douro para o ano de 
2013 e 2014 é dirigido a todos os concelhos deste território 
disponibiliza uma série de ações assentes no trabalho sobre as 
relações entre as pessoas e as paisagens. Destacam‐se entre outras: 
Apeadeiros – programa de recolha de som e vídeo de lugares do 
território; BIOS – Cartas 2013 e 2014; A Primeira Semana do Mês; 
Itinerâncias; Percursos; As estações do Museu do Douro; Rogas.
  
Para mais detalhe consulte por favor www.museudodouro.pt 

BIOS ‐ Cartas. Projeto anual do serviço educativo 2013 e 2014
Cartas da Paisagem e da Liberdade 

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

Cartas 2013 e 2014 age e pensa sobre as relações evidentes e menos 
evidentes entre os lugares e os seres humanos e não humanos que os 
habitam e que se influenciam mutuamente. Através da criação de 
cartas em vários suportes ‐ da carta sonora à carta desenhada, da 
carta escrita à carta em vídeo, da carta e mapa militar à carta oral, 
lida em voz alta ‐ procuram‐se mais modos de conhecer e viver estes 
lugares.
Para 2013 e 2014, continuamos a interrogar os BIOS deste território. 
No entanto, centramo‐nos, a partir de agora, na questão da 
Liberdade e da Paisagem: 
Que relações existem entre liberdade e paisagem? Em que lugares 
nos sentimos livres? E quais são os que nos enclausuram ou nos tiram 
a liberdade? Que características têm estes diferentes lugares? Onde é 
que gostamos de correr, de caminhar, de sentar, de parar, de ver e 
olhar, de contemplar? No ano de 2014, o 25 de abril comemora os 
seus quarenta anos e procuramos a liberdade. Procuramos as 
liberdades. E procuramo‐las também nas paisagens. 

Projeto BIOS – Biografias 
Municípios do Douro e Trás‐os‐Montes 

Parceria com Fundação EDP 

Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, 
Mirandela, Murça, Alijó, Carrazeda de Ansiães, Miranda do Douro, incluindo neste último concelho a 

vila de Sendim.

Setembro 2013 – dezembro de 2014 
No ano de 2013 e 2014 o projeto “BIOS – Biografias” será 
implementado em parceria com a Fundação EDP, nos concelhos de 
Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Torre de 
Moncorvo, Vila Flor, Mirandela, Murça, Alijó, Carrazeda de Ansiães, 
Miranda do Douro, incluindo neste último concelho a vila de Sendim. 
São realizadas com grupos de crianças, jovens e adultos, 
provenientes de associações locais, bandas de música, agrupamentos 
escolares e outras instituições, oficinas de artistas em contexto em 
torno do que podem ser modos de contar uma história singular de 
uma pessoa, de um ser, de uma coisa, que pertença aos lugares dos 
concelhos onde se vive o Bios – Biografias.
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