MONTARIA03
documentário e património rural
19 . 20 . 21 I JULHO I 2013 I S. LOURENÇO DA MONTARIA

Montaria03, documentário e património rural é uma iniciativa na área do cinema e do património,
organizada pela Junta de Freguesia de S. Lourenço da Montaria, Câmara Municipal de Viana do Castelo
e Associação AO NORTE, que pretende refletir, com o documentário, sobre o mundo rural. Tem os
seguintes objetivos:
- Promover o documentário e o filme etnográfico;
- Refletir, com o documentário, sobre o mundo rural;
- Valorizar o património e os recursos endógenos.

PROGRAMA
dia 19 (sexta-feira)
21H45 - Atuação do Grupo de Bombos das Montanhas
22H00 - Projeção ao ar livre do documentário Ouro de Lei, histórias do ouro popular português, de
Carlos Eduardo Viana.
Este filme aborda a importância das peças tradicionais em ouro na cultura popular, testemunha a evolução do seu uso na região, a sua
utilização pelas mulheres como elemento ornamental ou como moeda de câmbio nas operações de compra e venda, o seu carácter
ritual ou de amuleto e o seu simbolismo e significado. O fabrico artesanal de algumas peças fica documentado no trabalho minucioso
dos artesão da Póvoa de Lanhoso e de Gondomar.

Tenda gastronómica (Festa da broa e do chouriço)
dia 20 (sábado)

09H30 às 18H00 - Um Dia Com o Rebanho na Serra d’Arga, com o pastor João Gomes
10H45 às 19H00 - 1.º Encontro Cultura e Desenvolvimento Local
14h00 às 18h00 - Oficina da Broa, com a D. Ilda do Justino (Casa do Justino)
14h30 às 19h00 – Caminhada na Serra d’Arga
16h30 às 19h00 – Encontro de Cineclubes_Os Desafios do Cinema Digital

21H30 - Atuação do Grupo Bombos das Montanhas
22H00 - Projeção ao ar livre do documentário Desafios, de Carlos Eduardo Viana.
A tradição das cantigas ao desafio tem uma grande importância no Alto Minho. São uma forma de crítica em verso, em que o cantador
ataca o seu par até um deles não ter resposta e se dar por vencido. Há festas, romarias e convívios que não dispensam a concertina e
os cantadores. Desafios, traz-nos o mundo das cantigas através da intervenção de Delfim, Zé Cachadinha, Marinho, Carminda,
Canário e outros cantadores.

22H00 – Baile de Concertinas à Moda Antiga no Largo do Souto
Tenda gastronómica (Festa da broa e do chouriço)

dia 21 (domingo)

09h00 às 19h00 - Festa da Broa e do Chouriço - Feira/venda de broa e enchidos locais.
A Festa da Broa e do Chouriço convoca produtos característicos da alimentação local, a broa de milho e a
carne de porco, de onde sobressaem os famosos chouriços da Montaria, com a finalidade da celebração
da cultura local pela via gastronómica. Em tempos de fast-food, é uma forma de manter vivas as tradições
culturais da aldeia e partilhar sabores que os novos ritmos de vida têm deixado perder.

Atuação do Grupo de Bombos das Montanhas
Atuação do Grupo Etnográfico da Montaria

Consulte as fichas das atividades

Alojamento
Como não existe oferta de alojamento em S. Lourenço da Montaria, os participantes no MONTARIA03 que queiram
pernoitar na freguesia poderão ficar alojados, gratuitamente, no dia 20 (sábado), em edifícios cedidos pela Junta de
Freguesia para o efeito: Escola Primária e Sede do Grupo Etnográfico de S. Lourenço da Montaria. Os interessados
partilharão as salas disponíveis com outros interessados. Devem manifestar essa vontade na ficha de inscrição (a
oferta é limitada) e fazer-se acompanhar por saco cama.
Poderão, também, caso queiram, acampar num local a indicar pela organização.
Organização
Junta de Freguesia de Montaria
Associação AO NORTE
Câmara Municipal de Viana do Castelo

Apoio
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Conselho Directivo de Baldios da Freguesia de Montaria

Colaboração
Federação Portuguesa de Cineclubes
Grupo de Bombos das Montanhas
Associação Amigos de São Lourenço da Montaria
Grupo Etnográfico de S. Lourenço da Montaria
Associação Desportiva e Cultural Montariense
Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais – Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Aberta
Paróquia da Montaria
Tobogã – Desporto, Aventura e Lazer
Fundação Inatel

+ Informações ao-norte@nortenet.pt 00351 258 821 619 - 00351 962834852 (Rui Ramos)
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