frente da impressão

Na App VIAS pode ir depositando, enquanto passeia pela
cidade, as suas histórias sobre vários locais. Pode, também,
ir acedendo às histórias já criadas por outros par cipantes
em vários locais de Viseu.
V I A S convida a uma par cipação intergeracional,
dis nguindo com a marca “ouro” as histórias contadas por
mais que uma geração.
VIAS promove, assim, a construção de uma teia iden tária
sobre Viseu com base nas histórias e reminiscências dos
seus habitantes sobre lugares da cidade.
VIAS resulta de um projeto de inves gação do Ins tuto
Politécnico de Viseu em colaboração com o Município de
Viseu, a empresa 2PLAY+ e o Ins tuto Politécnico de Castelo

3. Como ver histórias
As histórias publicadas surgem assinalas no mapa na
forma de estrelas
.
Quando aparece a estrela
o local tem várias histórias contadas.
A estrela
indica apenas uma. Por sua vez, a estrela
iden ﬁca
um local com história de “ouro”, contada por duas gerações.

apresentação do projeto, equipa envolvida,
publicações, a vidades realizadas e conteúdos
sobre locais da cidade de Viseu.

No site www.vias.esev.ipv.pt pode encontrar
mais informações sobre o VIAS
:

Depois de clicar sobre uma das estrelas, pode
selecionar as histórias de acordo com as
tags, a idade, as histórias de “ouro”
ou a localização.

4. Ver mais no site

2. Como contar histórias

Depois de entrar na aplicação VIAS
, ao
caminhar pela cidade o marcador
assinala a sua
localização.

e
Pode contar a história sobre esse lugar carregando em
introduzindo texto, imagem e/ou áudio.

Adicione pelo menos uma tag (palavra-chave)
que iden ﬁque o conteúdo.

Para u lizar a aplicação faça o login
,
colocando o nome de u lizador e a
palavra-passe.
Está pronto a par cipar, par lhando
as suas histórias.

Na primeira u lização tem de efetuar o registo, no
menu
, introduzindo os dados pedidos.
Para começar deve descarregar e instalar a
aplicação VIAS
no seu telemóvel.
1. Como par cipar
verso da impressão

visualização da dobragem frente

visualização da dobragem verso
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