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A Primeira Semana do Mês
 Lamego e Peso da Régua 

 
    

BIOS ‐ Segredos | Projeto Anual 2012 e 2013
 Armamar,  Lamego, Peso da Régua, Resende, Sabrosa e Vila Real

Histórias na 1ª Pessoa 
Armamar 

No âmbito da pesquisa para o BIOS 2013 e do programa de recolha de 
histórias e momentos singulares de habitantes do Douro, no dia 10 de 
outubro a Senhora Dona Maria do Céu, moleira e o  Senhor Lourenço, dono 
da confeitaria 'Apple', levaram a equipa do SE a conhecer o moinho da 
Lampassa  e a queda da Misarela.  
 

 

 

Associação Bagos d'Ouro
Sabrosa
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A Primeira Semana do Mês – é um programa de 25 oficinas 
experimentais que está disponível para todos os concelhos da RDD e 
para diferentes grupos abarcando as faixas etárias dos 3 anos ao 
público sénior. Nesta “Primeira Semana do Mês” de novembro vão 
acontecer as oficinas: Corpo|Mapas|Espelhos|Casa|Livros|Cheiros e 
Sabores. 

Nesta 2ª sessão de trabalho com os adultos participantes no BIOS – 
Segredos  2012 e 2013 – professores, educadores e outros agentes 
culturais e educativos, são trabalhadas de modo coletivo e discutidas 
entre diferentes profissionais modos e ideias para montar em 
conjunto o Bios Segredos 2012 e 2013. 
Nesta sessão é apresentado o dossier de recursos audiovisuais, 
visuais, sonoros e literários do Bios. 

No âmbito do trabalho de colaboração entre o Serviço Educativo e 
Associação Bagos d'Ouro decorrem sábado de manhã e de tarde no 
auditório de Sabrosa oficinas para crianças e jovens com os quais esta 
associação trabalha.

Os alunos dos cursos superiores de Informação Turística e Gestão Turística 
Cultural e Patrimonial, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Lamego, no passado dia 11 de outubro, realizaram um trabalho de pesquisa 
de língua inglesa e de terminologia especializada sobre a temática da 
paisagem. Este trabalho de interpretação foi realizado numa saída de 
campo a São Leonardo de Galafura e na visita à exposição permanente 
Memória da Terra do Vinho com Sara Monteiro e Marco Barradas.
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A equipa do SE realizou, no dia 23 de outubro, um levantamento vídeo dos 
processos de apanha da maçã, do seu tratamento, seleção e 
armazenamento, com  a colaboração da empresa Irmãos Rosa.
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