INFORMAÇÃO

Rota do Património da Humanidade na Bacia Hidrográfica do Douro - exposição fotográfica
8 de agosto a 14 de setembro
Museu dos Transportes e Comunicações – Alfândega do Porto
Nas suas deambulações em busca do mar, o rio Douro foi confiando à sua extensa bacia um património
considerado único no mundo. Convidamo-lo a conhecer esta Rota através de uma exposição fotográfica
que percorre os dez sítios classificados pela UNESCO como Património da Humanidade, existentes ao
longo da Bacia Hidrográfica do Douro.
Paisagens naturais que apelam ao silêncio na sua contemplação. Monumentos que contam a História de
um povo ou nação. Centros históricos imponentes e recheados de vida. O Douro Ibérico que lhe
apresentamos não é uma região. É um espaço milenar de Paisagem, Património e Prazer, um território
vasto para conhecer, experimentar, saborear, descobrir…
In turismovalledelduero.es/pt
A exposição agora patente ao público no Museu dos Transportes e Comunicações – Alfândega do Porto,
é organizada pela Fundação Rei Afonso Henriques com fotografias de António Sá, tendo sido inaugurada
em 2012 pelos chefes de governo espanhol e português durante a XXV Cimeira Ibérica.
A apresentação da exposição no Museu decorre da parceria existente com a Fundação Rei Afonso
Henriques no âmbito da exposição COMUNICAR (projeto cofinanciado pelo QREN-ON2 inaugurado a 17
de dezembro de 2012), que constitui assim o primeiro ponto de apresentação desta Rota ao longo da
Bacia Hidrográfica do Douro, onde se estabelece a ligação do Porto Património Mundial a outros Nove
Bens igualmente classificados pela UNESCO existentes neste território.
Neste núcleo da exposição COMUNICAR, toma-se a Bacia do Douro como uma metáfora dos
mecanismos e processos da comunicação: o rio foi canal de circulação de povos e culturas, ideias e
ideais, pessoas e mercadorias; mas também foi fronteira entre margens e encontrou barreiras ao seu
caminho.
Território físico mas também território cultural, o espaço definido pelo rio e o tempo pelo friso
cronológico: 850 km de rio que contêm/contam a história da Humanidade num arco temporal de um
milhão de anos.

Horário de visita: terça a sexta das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00; sábados, domingos e
feriados das 15h00 às 19h00. Entrada gratuita.
Museu dos Transportes e Comunicações. Rua Nova da Alfândega – Edifício da Alfândega. 4050-430
Porto. Telf. 223 403 000. museu@amtc.pt. www.amtc.pt.

