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DOURO, MATÉRIA E ESPÍRITO
Nova Exposição Permanente do Museu do Douro 

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

 

DOURO MATÉRIA E ESPÍRITO é a nova exposição permanente do Museu do 
Douro que vai passar a estar instalada no edifício sede do museu, a 'Casa 
da Companhia', na cidade da Régua. 
A exposição foi concebida como uma grande síntese temporal e geográfica 
da Região Demarcada do Douro (RDD). A exposição foi pensada e 
estruturada como um roteiro que funciona como porta de entrada na 
região. Pretende‐se que no final da visita o público queira entrar no 
território, conhecer e ter pistas de interpretação que abrem para o mesmo. 
DOURO MATÉRIA E ESPÍRITO é para todos os visitantes locais, nacionais e 
internacionais um convite para conhecer o Douro. 

Ao longo de fevereiro foram recebidos em visitas experimentais, durante a 
montagem da exposição, grupos de crianças e jovens provenientes dos 
concelhos de ARMAMAR, SABROSA e PESO DA RÉGUA. 

Oficina  BIOS TEATRO |Oficina BIOS ESPAÇO 
Em março Inês Vicente e Ana Limpinho trabalham no BIOS CARTAS ‐ cartas 
da paisagem e da liberdade. 
O teatro é o território comum a estas duas criadoras. Com Inês Vicente 
iremos pensar e agir sobre  o que são dispositivos de cena para instalar 
cartas do corpo e da paisagem humana deste território e com Ana 
Limpinho iremos pensar a perceção do espaço da paisagem dentro e fora 
de portas. Estas criadoras e cúmplices do Bios Cartas trabalham com 
grupos de crianças, jovens e adultos. 

O Serviço Educativo trabalhou com a equipa do MIDU ‐ Museu do 
Imaginário Duriense, em TABUAÇO, no âmbito da exposição itinerante do 
fotógrafo Georges Dussaud. 
Nesta ação são levantadas possíveis linhas de trabalho de relação entre 
fotografia, pessoas e paisagem.
Esta exposição poderá ser visitada até dia 01 de junho de 2014. 

FEVEREIRO

 Oficina BIOS MOVIMENTO 
Uma carta traz‐nos alguém é a oficina criada pela coreógrafa Joana 
Providência. Esta oficina de dança e movimento parte das cartas de amor e 
das cartas de auto‐retrato para propor um pensamento dançado sobre a 
liberdade e a paisagem do BIOS CARTAS 2014. 
Foi dançada em Armamar e Peso da Régua com professores, educadores, 
agentes culturais e educativos, crianças e jovens e continuará a ser 
dançada para os grupos dos concelhos participantes deste território. 
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