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DIA 13 sexta-feira
Memória da Montaria
Exposição de fotografias recolhidas em S. Lourenço da Montaria, que nos remetem para a história da
freguesia e dos seus habitantes
Dia: De 13 de julho a 31 de agosto
Local: Junta de Freguesia de São Lourenço da Montaria

21H30 - Atuação do Grupo de Bombos das Montanhas
22H00 - Projeção ao ar livre do documentário Alto do Minho, de Miguel Filgueiras
Mais do que um documentário é uma impressão. Parte de terras baixas para a época alta, para mostrar diversos
matizes. O antes e o depois, que são os mesmos ciclos Atlânticos imutáveis da paisagem montanhosa, apesar de tudo.
E o alto. Onde o profano se confunde com a fé como o passado com a actualidade. Alto do Minho, mais do que um
filme é um retrato que mexe. Rodado em Ponte de Lima, Vila Mou, Estorãos, São Bento do Cando, Dem e outros
recantos do Alto Minho.

23H00 – Encontro de Concertinas
Tenda gastronómica (Festa da Broa e do Chouriço)

DIA 14 sábado
14h00 – Oficina da Broa com D. Ilda do Justino (Casa do Justino)
Mais informação e inscrição prévia em www.ao-norte.com

14h00 – Caminhadas com o Património
– Percurso da Montanha (São Lourenço da Montaria / Sra. do Minho)
Percurso pedestre pela Serra d'Arga de São Lourenço da Montaria à Sra. do Minho, e caminho de regresso;
Distância: 12 km/ Duração: 6 horas

15h00 – Caminhadas com o Património - Percurso da Água
Um trajeto marcado pela presença da água e dos moinhos que, pelo seu uso como energia renovável, testemunham modos de
vida e cultura em perfeita harmonia com o meio ambiente.
Distância: 6 km/ Duração: 3 horas

Mais informação e inscrição prévia em www.ao-norte.com

16h00 – Cowork Rural “Think global, act local” (mesa redonda)
Uma reflexão sobre o coworking/ trabalho colaborativo e o desenvolvimento no espaço rural.
Mais informação e inscrição prévia em www.ao-norte.com

21H30 – Atuação do Grupo de Bombos das Montanhas
22H00 – Projeção ao ar livre do documentário Sinfonia Imaterial, de Tiago Pereira
Um registo das práticas musicais de tradição oral portuguesa, que estão vivas e que prevalecem nas
várias regiões de Portugal continental e ilhas; os ritmos mais raros e relevantes, o desempenho das vozes
e talentos amadores num concerto único.

23H00 – Espetáculo com o grupo musical Raízes do Minho
Tenda gastronómica (Festa da Broa e do Chouriço)

DIA 15 domingo
Festa da Broa e do Chouriço - Feira/venda de broa e enchidos
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.
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