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Alfândega da Fé, Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Figueira de Castelo Rodrigo, 
Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mêda, Mesão Frio, Mirandela, Murça, 

Peso da Régua, Resende, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, 
São João da Pesqueira, Tabuaço, Torre de Moncorvo, Vila Flor, 

Vila Nova de Foz Côa, Vila Real

O Bios Segredos avança para o 2º momento. Este projeto de 
trabalho, lançado para toda a RDD em julho de 2012, procura 
encontrar As Pequenas Grandes Coisas ‐ o que não se vê logo, o que 
não se ouve à 1ª,  o que não se cheira de imediato e o que não se toca 
porque se estranha ‐  conta com a adesão e participação de 44 grupos 
de crianças, jovens, adultos e séniores dos concelhos de  Armamar, 
Lamego,  Peso da Régua, Resende, Sabrosa e Vila Real.  
O momento de trabalho com os grupos de participantes avança com 
oficinas para procurar e encontrar modos de ver as pequenas 
grandes coisas.

De janeiro a abril decorrem as atividades de articulação do projeto de 
Mão Dadas com a Cultura que conta neste momento com a presença 
de todos os grupos de crianças das escola do agrupamento da Sé. 

CD BIOS Materiais
Armamar, Lamego, Peso da Régua, Resende, Sabrosa e Vila Real

Foi lançado no passado dia 06 de dezembro o CD BIOS – Materiais, 
que pretende possibilitar a criação de outros MATERIAIS em tensão 
com os aqui reunidos: vídeo, fotografia, som, imagens reproduzidas, 
gravura e literatura. Neste MATERIAIS, estão também coligidos e 
reproduzidos em CD as duas encomendas iniciais do Bios Segredo – o 
filme vídeo de Artur Matos e Carla Cabral – Às vezes no Caminho e o 
trecho sonoro Paisagem Sonora #1, levantado e editado por Rodrigo 
Malvar, a partir de registos em vários locais e com pessoas deste 
território.  
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