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wàhww Receção aos convidados
wàhãw fbertura do encontro

Tundação úuseu do Louro5 T3P3
fssociação de úunicípios Portugueses do Vinho
ºâmara úunicipal de Peso da Régua

zwhww fspetos tecnológicos da vinha e do vinho da
antiguidade clássica à modernidade3
Carlos Brochado de Almeida

zwhçw xs lagares escavados na rocha na Região
Lemarcada do Louro 4 um projeto de OºorpusO3
Mila Simões Abreu; R. T. NetoE A. Pirra

zwhGw Um território5 uma flma3 flvarinho mais do
que um vinhoF
Odete Marta BarraE P. C. Monteiro

zzhww f casa dos Patudos – úuseu de flpiarçaj o vinho5 a
vinha e a arte3
Nuno Prates

zzhçw Pausa para café
zzhGw f vinha e os vinhos cistercienses na Época úoderna3

António Maduro
zçhww Provesende nas aulas de úatemática no çº

cicloj contributos para o estudo do património
numa aldeia vinhateira do Louro3
Paula CatarinoE M. M. NascimentoE C. Costa

zçhçw xs museus e a musealização como vetor de
conservação do conhecimento tradicional3
Rossano Lopes Bastos

zçhGw f importância do design de comunicação na
imagem gráfica dos vinhos do Louro | f pertença
da Universidade às problemáticas do futuro3
António ModestoE José Paiva

zãhww f(úxÇx (»VRJ
zíhww Visita ao úosteiro de São Boão de Tarouca

úosteiro de Santa úaria de Salzedas
zóhww Visita às ºaves da Raposeira

zz )xV

wàhãw Rede de úuseus Portugueses do Vinho 4
enquadramento e projeto3
Alberto Guerreiro

zwhww úuseologia dos museus do vinho e da vinha3 Para
uma mudança cultural de «museus marginalizados»3
Jorge Custódio

zwhçw x úuseu do Vinho e da Vinha de Éucelas3
Jntre a tradição e a inovação3
Florbela BatistaE N.Calvo

zwhGw Projeto úuseológico e de Jnoturismo na Quinta
do flcube Cfrrábida5 Setúbal@3
Luís Jorge GonçalvesE C. PereiraE J. Serra

zzhww x úuseu de O(ambichO5 úalegno Valcamónica3
Angelo FossatiE M. S. Abreu

zzhçw Pausa para café
zzhGw xs úuseus do Vinho de Jspanha3

Maria del Roccio Barral
zçhww úuseu do Vinho de flcobaçaj património5 economia e

desenvolvimento3
Alberto Guerreiro

zçhçw 7eoturismo e Jnoturismo em redej uma mais valia
para o desenvolvimento sustentável da Região do
Louro3 José RomãoE M. SousaE E. Gomes

zçhGw Lesenvolvimento e sustentabilidadej herança
cultural5 adegas de autor e enoturismo3
Eunice Salavessa

zãhww f(úxÇx (»VRJ
zíhww Visita à Quinta das ºarvalhas
zóhww Visita Quinta do Seixo

Patrocínio


