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DESTAQUES

Matéria e Ficção propõe modos de operar em 2014 e 2015 sobre os binómios: pessoa e 
paisagem; corpo e lugar; paisagem e território. 
Uma paisagem é sempre uma construção enamorada e tensa entre matéria e ficção, 
entre solo, vento, expetativa, desejo, entre experiência e gesto repetido.

É nesta intromissão entre MATÉRIA e FICÇÃO que surgem perguntas:
> De que somos feitos?
> E de que são feitos os lugares onde vivemos?
> Como se constituem as nossas paisagens?
> Como e com que lentes se olha para elas?
> Como é que as respiramos?

Esta 4ª edição do programa BIOS é implementada pelo Serviço Educativo em parceria 
com os agentes culturais e educativos, com professores e educadores, com crianças, 
com jovens, com seniores e outros adultos interessados no trabalho em comum.

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

MATÉRIA <=> FICÇÃO 
4ª edição BIOS | 2014 E 2015

FORMAÇÃO DE PÚBLICOS 
que públicos? que atividades?

Oficina de Formação II - PROVERE

Alijó | Favaios | 06 de OUT

> Processos de diagnóstico e prospeção de públicos para a cultura, paisagem e 
património.
> Programar versus divulgar: paralelas e tangentes.
> As artes da imagem e do corpo como interpeladoras da paisagem, do mundo e de 
públicos potenciais.
> Modos de acompanhamento e regulação dos programas e novos públicos.  

No âmbito dos programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE) 
o Serviço Educativo orienta oficina de formação que decorre, de modo intensivo, ao 
longo da manhã e da tarde do dia 6 deste mês.

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

ENCONTRO COM AGENTES CULTURAIS, 
EDUCATIVOS E SOCIAIS

Peso da Régua | Museu do Douro | 07 de OUT

Encontro de apresentação do Programa de Atividades do Serviço Educativo. 
Lançamento do MATÉRIA <=> FICÇÃO, 4ª edição BIOS, Ano 2014 E 2015 , Projeto Anual 
Serviço Educativo do Museu do Douro.

Entrada gratuita, no Edifício Sede do Museu do Douro, pelas 18h00.

Alfândega da Fé, Alijó, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, 
Mogadouro, Murça, Torre de Moncorvo, Vila Flor e Vila de Sendim

BIOS - BIOGRAFIAS
Municípios do Douro e Trás-os-Montes

Parceria com a Fundação EDP | 2013 - 2016

Banda Marcial de Murça | Banda Filarmónica de Mogadouro

O que é singular num coletivo? Que modos se encontram para contar, de mais modos, 
as vidas que acontecem nestes lugares?

Em 2014 e 2015 realizam‐se oficinas e ações de artistas em contexto, realizadas com 
grupos de crianças, jovens e adultos provenientes de associações locais, bandas de 
música, agrupamentos escolares e outras instituições, em torno do que podem ser 
modos de contar histórias singulares de uma pessoa, de um ser, de uma coisa que 
pertença aos lugares dos concelhos onde se vive.

Neste mês,  após o trabalho realizado em julho e agosto, continuam as filmagens da 
vida de ensaio com o videasta Artur Matos.

 


