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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

Semana do INESPERADO
27, 28 e 29 de agosto

 MOIMENTA DA BEIRA, PESO DA RÉGUA E PRESEGUEDA
O verão no Museu do Douro

a CAMUFLAGEM, o INVISÍVEL e o INESPERADO 

Semana do INVISÍVEL
20, 21 e 22 de agosto

Semana da CAMUFLAGEM
06, 07 e 08 de agosto Ao longo do mês de agosto observámos e fotografámos, objetos, 

pessoas, coisas, arquitetura, vinha, árvores.
Procurámos descobrir modos de nos camuflar e esconder nesses 
lugares. Fomos à procura e encontrámos o que é ou parece invisível 
na paisagem, na arquitetura ou nos objetos do dia‐a‐dia. Criámos 
uma coleção de rostos, uma escrita invisível e novos códigos, 
inspirados na observação dos espaços e paisagens envolventes.
Fomos caminhar e descobrir o que nos pode surpreender nos lugares 
que visitámos.


