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ARMAMAR, LAMEGO, PESO DA RÉGUA, RESENDE, 
SABROSA E VILA REAL

MOSTRA BIOS ‐ Segredos. Projeto Anual 2012 e 2013 

 

O BIOS ‐ Segredos foi lançado em julho de 2012 para todos os 
concelhos da RDD ‐ 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 e Vila Real.
Vários grupos de crianças, adolescentes, jovens, adultos e seniores, 
provenientes dos concelhos que quiseram aderir a este desafio de 
procurar ao longo de um ano ‐ As Pequenas Grandes Coisas – da vida 
humana e não humana deste território e das suas paisagens, 
apresentam momentos das suas procuras e pesquisas na Mostra 
BIOS. Esta mostra estará patente para todo o público visitante do 
edifício sede do Museu do Douro ao longo do verão e no início do 
outono. Todo o público é convidado a abrir as caixas (fechadas) com 
as pesquisas segredadas de cada grupo e indivíduos.

Mostra BIOS
05 junho ‐ 31 outubro | 2013

BIOS SOM

A par da Paisagem Sonora criada por Rodrigo Malvar no Douro em 
outubro de 2012, vários participantes recolheram e gravaram sons 
dos espaços, pessoas e elementos que consideraram ser as pequenas 
grandes coisas para ouvir – que marcam um ambiente, um  
momento, uma situação, um lugar. Esta recolha está agora disposta 
numa base de dados de consulta para o registo de sons deste 
território e pode ser consultada ao longo da Mostra BIOS Segredos 
2013.    

BIOS FILME
A 25 de setembro de 2012,  foi apresentada a encomenda ‐ proposta 
vídeo de Artur Matos e Carla Cabral  Às vezes no caminho, criada a 
propósito da ideia e ação de SEGREDOS. Nesta linha de ação, foram 
realizadas por vários grupos recolhas de filmes sobre segredos 
específicos de localidades, filmes de animação sobre os espaços 
secretos e desejados, filmes de rezas, de histórias cantadas, de 
segredos dos mais novos e dos mais velhos, dos segredos dos sítios...
A par deste trabalho dos grupos participantes no projeto o Serviço 
Educativo realizou o filme Maçãs Rosa (16.10.2012) sobre os 
processos e segredos de produção da maça e prepara o filme Cerejas 
José, pensando o vídeo como instrumento de recolha e criação sobre 
as práticas e culturas deste território a partir de núcleos familiares.    
   

especial 
BIOS - Segredos 2013


