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A PRIMAVERA NO MUSEU DO DOURO
Cartas da primavera 

Murça | Crasto de Palheiros

A primeira semana que decorreu a 8 e 9 de abril foi dedicada à dança 
e à escrita, que aconteceram em diferentes lugares.
A segunda semana das oficinas da primavera foi dedicada a caminhar 
na montanha e perceber melhor como se constroem as imagens das 
pessoas e das paisagens, fomos visitar o Crasto de Palheiros, em 
Murça, um lugar de ocupação pré‐histórica com presença humana 
desde o início do 3º milénio a. C..

 

TEATRO ‐ Inês Vicente
Cartas do que nunca disse ‐ é um modo do teatro pensar as paisagens 
humanas.
No mês de abril procurou fazer‐se mais perguntas através da 
construção de cenas com adultos, jovens e crianças e encontrar 
possibilidades para o que podem ser cartas (mais pessoais) da 
liberdade e da paisagem. 

a

A TODOS QUE NOS LÊEM 

Caro leitor, cara leitora, esta  não é uma notícia ou informação das 
atividades do Serviço Educativo. 
É um convite. 
Um convite para que nos escreva.
Um convite para que nos escreva uma carta da liberdade e da 
paisagem nos dias de hoje.
Neste ano que se comemora os recentes 40 anos de liberdade do 
país, como vê a sua liberdade e onde a vê? Em que lugares a 
encontra? E esses lugares vêm num mapa?
Envie‐nos a sua carta para o projeto BIOS Cartas 2014 ‐ cartas da 
liberdade e da paisagem ‐ Serviço Educativo do Museu do Douro ‐ 
Rua Marquês de Pombal, 5050 ‐ 282 Peso da Régua.

Estamos à espera da sua carta.
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A NucliSol Jean Piaget de Vila Real é um dos grupos que connosco 
constroi o BIOS Cartas 2014 ‐ cartas da liberdade e da paisagem. 
Nos dias 4 e 11 os  grupos realizaram a oficina das Sombras  e 
visitaram a nova exposição permanente do Museu do Douro, Douro 
Matéria E Espírito, na Régua. 

Visite a DOURO MATÉRIA E ESPÍRITO ‐ nova Exposição Permanente do Museu do Douro    

Horários : segunda a domingo  | 10h00 às 18h00
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