
maio

21

03

05|2012

05
02

PESO DA RÉGUA
Projeto Ser cigano

VIANA DO CASTELO
Percurso de primavera

BAIÃO, LAMEGO, PESO DA RÉGUA, VILA REAL,
TORRE DE MONCORVO E RESENDE
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abril

LAMEGO, PESO DA RÉGUA, VILA REAL E SABROSA
A Primeira Semana do Mês

   
 

Neste mês, as oficinas do Projeto ‐ Teatro, Narrativas Visuais, Escrita e 
Construção – terão as últimas sessões, já que o projeto está nas 
últimas semanas dos processos de trabalho. Ao longo deste mês, os 
grupos vão também enviar o seu/sua BIOS ‐ em objeto, ação ou filme, 
para serem apresentados a todos os que querem conhecer as BIOS 
deste projeto. 

  

 

No âmbito da “A Primeira Semana do Mês”, programa de 22 oficinas 
experimentais disponíveis para todos os grupos interessados da 
Região Demarcada do Douro, participarão neste mês crianças, jovens 
e adultos de Lamego, Peso da Régua, Vila Real e Sabrosa.  

No âmbito das atividades do grupo “Ser Cigano”, do Agrupamento de 
Escolas Dr. João de Araújo Correia, o Serviço Educativo realizou com o 
grupo de crianças e jovens de etnia cigana a oficina da Imagem 
Animada e a oficina do Pormenor, em diferentes espaços da Sede do 
Museu do Douro.

11 No dia 11 de abril 125 alunos e professores do Agrupamento Vertical 
de Escolas da Abelheira realizaram um percurso pedestre de vinha 
para poderem contactar diretamente com a paisagem tecnológica e 
patrimonial da Região Demarcada do Douro e realizaram visitas 
guiadas às exposições permanente, Memória da Terra do Vinho, e  
temporária Dona Antónia Uma Vida Singular.
Curiosamente e, a partir da observação do solo na vinha, descobriram 
no solo xistoso “África em Lobrigos”. 


