
18.19.20
JULHO14
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MONTARIA.04
DOCUMENTÁRIO E PATRIMÓNIO RURAL
Montaria04, documentário e património rural é uma iniciativa na área do cinema 
e do património, que pretende refletir, com o documentário, sobre o mundo rural.  
Tem como objetivos promover o documentário e o filme etnográfico e valorizar o 
património e os recursos endógenos.

PROGRAMA
18 JULHO 2014
21h30 Atuação do Grupo de Bombos das Montanhas
22h00 Projeção ao ar livre do documentário Senhora Aparecida, de Catarina Alves 
Costa (Portugal, 1994, DOC,  Cor, 57')

No lugar de Aparecida, perto de Lousada, a festa anual que tem lugar no dia 15 de 
Agosto está a ser preparada. Os andores são decorados e os caixões em que se deitam 
os penitentes, de acordo com uma tradição secular, já estão preparados. O novo 
padre, no entanto, quer terminar com a tradição das promessas de fazer os “enterros”. 
O conflito é inevitável. Este é um filme que conta a história dos pagadores de promes-
sas à Senhora Aparecida, dos seus anseios e das suas histórias pessoais, refletindo 
sobre a religiosidade tradicional e a religiosidade oficial, a tradição e a modernidade.

Tenda gastronómica (Festa da Broa e do Chouriço)

19 JULHO 2014
09h30 às 18h00  Um dia com o Rebanho na Serra d’Arga, com o pastor João Gomes
10h45 às 19h00  2.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
21h30  Atuação do Grupo Bombos das Montanhas
22h00 Projeção ao ar livre do documentário ABELHAS E HOMENS, de Markus Imhoof 
(More than Honey, Suiça, 2012, DOC, Cor, 95')

De há três anos a esta parte as abelhas andam a morrer em todo o mundo. Embora as 
causas ainda continuem a ser um mistério, uma coisa é clara: está em causa algo mais 
do que a simples morte de uns quantos insectos e bem mais do que apenas uma 
questão de mel. Em busca de respostas, o filme embarca numa viagem para encon-
trar as pessoas cujas vidas dependem das abelhas: de um apicultor suíço que vive nos 
Alpes até aos gigantescos pomares de amendoeiras na Califórnia, passando por um 
investigador do cérebro das abelhas em Berlim, uma comerciante de pólen na China 
e as abelhas assassinas do deserto do Arizona. Todos referem o desaparecimento das 
abelhas. O filme fala-nos das suas vidas. E das nossas.

23h30 Baile de Concertinas à Moda Antiga no Largo do Souto

Tenda gastronómica (Festa da Broa e do Chouriço)



20 JULHO 2014
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 MONTARIA04 que queiram pernoitar na freguesia poderão acampar na margem 
do rio Âncora (devem manifestar essa vontade na ficha de inscrição), ou ficar num 
estabelecimento hoteleiro, em Viana do Castelo, com preço especial (ver lista de 
estabelecimentos).

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 . Fundação INATEL . Associação Amigos de São Lourenço da Montaria . 
Grupo Etnográfico de S. Lourenço da Montaria . Centro de Estudos das Migrações e 
das Relações Interculturais – Laboratório de Antropologia Visual da Universidade 
Aberta . Imagens da Cultura | Cultura das Imagens . Paróquia da Montaria . Tobogã – 
Desporto, Aventura e Lazer

+ INFORMAÇÕES 
Email: ao-norte@nortenet.pt
Telefone: 00351 258 821 619
Telemóvel: 00351 962834852 (Rui Ramos)
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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
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