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S. LOURENÇO DA MONTARIA, VIANA DO CASTELO

MONTARIA.04

DOCUMENTÁRIO E PATRIMÓNIO RURAL
ATIVIDADE

19 JULHO

2.º ENCONTRO CULTURA E
DESENVOLVIMENTO LOCAL
Neste Encontro e Percurso de Reconhecimento Local pretende-se associar a pesquisa
e exploração interdisciplinar, o lazer e partilha de conhecimentos com a comunidade
local através de uma abordagem antropológica – trabalho de campo, os métodos de
investigação em antropologia, teoria antropológica; ecológica – questões ambientais; histórica – história local no contexto global; económica – economia e cultura
local; artística – visual e sonora.
Sugere-se a utilização das tecnologias da imagem e do som para o registo da
observação e tecnologias informáticas e a internet para análise e comunicação dos
resultados da atividade. Prestaremos particular atenção à Transição e Permacultura.
Objetivos
. Propor aos participantes a observação e a utilização das imagens e dos sons no
conhecimento do local e na reflexão sobre Cultura e Desenvolvimento Local.
. Caracterizar o local (território, população, cultura e desenvolvimento local).
. Escutar as vozes locais e participar em suas iniciativas.
. Estimular o debate em torno da experiência vivida na atividade.
Público
. População local
. Estudantes e investigadores das instituições de ensino superior – Universidades e
Centros de Estudos.
. Participantes que desenvolvem atividades de campo (permacultura, montanhismo,
caminhada, percurso turístico- culturais, percursos urbanos).
. Professores e outros agentes culturais.

PROGRAMA
19 JULHO 2014
Percurso de reconhecimento com a colaboração da população local.
11h00 Encontro no Largo do Souto e visita à sede do Núcleo Museológico dos Moinhos de Água da Montaria. Boas-vindas pelo Presidente da Junta.
11h30 Observação, Observação participante, registo de observação, iniciação ao
trabalho de campo e construção de Itinerários
- Apresentação José Ribeiro, Ana Beatriz Gomes Carvalho, Carlos Viana, Joana Costa e
Yassine Benderra.
- Percursos e itinerários na aldeia e localização na região.

12h30 Almoço (farnel levado pelos participantes).
15h30 Regresso ao Largo do Souto e deslocação ao espaço destinado ao alojamento.
16h30 Lanche com produtos locais.
17h00 Debate sobre Cultura e Desenvolvimento Local.
Cultura e desenvolvimento local, José da Silva Ribeiro, CEMRI – Universidade
Aberta
Permacultura alteração /mudança/transição para uma cultura Permanente,
Joana Costa e Yassine Benderra, permacultor e formador em Permacultura.
Sistemas de produção local, gastronomia e turismo, Margarida Vaz, Universidade
da Beira Interior
Cultura e identidade local no contexto global, Ana Beatriz Gomes Carvalho,
Universidade Federal de Pernambuco.
Construindo alternativas para um mundo pós-consumista, Cristiana Vale Pires,
CRIA - ISCTE-IUL
Musica Tradicional Portuguesa: uma viagem (turística) com M. Giacometti,
Anabela Dinis, Universidade da Beira Interior
História Local na Era Global, Casimiro Pinto. CEMRI – Universidade Aberta
20h00 Jantar (cabrito à Serra d’Arga) num restaurante local.
22h00 Projeção do documentário Abelhas e Homens, de Markus Imhoof.
23h00 Baile de Concertinas à Moda Antiga (Largo do Souto)

RECOMENDAÇÕES
. Farnel para o almoço;
. Calçado e roupa confortável e adequado à época (por vezes, as noites são frias);

OPÇÕES DE INSCRIÇÃO
A - Reconhecimento local e debate – 10.00€
B - Reconhecimento local, debate e jantar – 20.00€

+ INFORMAÇÕES
Email: ao-norte@nortenet.pt
Telefone: 00351 258 821 619
Telemóvel: 00351 962834852 (Rui Ramos)
Ficha de inscrição disponível em http://www.ao-norte.com
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AO NORTE – ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO E ANIMAÇÃO AUDIOVISUAL
Praça D. Maria II, 113 R/C | 4900-489 Viana do Castelo
Tel.: +351 258 821 619 | ao-norte@nortenet.pt | www.ao-norte.com

