FESTA DA BROA E DO CHOURIÇO
09:00 Abertura da feira dos produtos genuínos de São Lourenço da Montaria
09:30 Entrada do grupo de Bombos das Montanhas de São Lourenço da Montaria
15:00 Festival de Bombos: Grupo de Bombos das Montanhas (São Lourenço da Montaria - Viana do
Castelo) . Grupo de Bombos e Concertinas de São Tiago – Fontão (Ponte do Lima) . Grupo de Bombos “Os
Carapuças” Santa Cruz do Lima – Ponte do Lima
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.

EMENTA TENDA GASTRONÓMICA / FESTA DA BROA E DO CHOURIÇO
Caldo verde . arroz doce . Petiscos: fêveras no pão . rojões à moda de S. Lourenço . moelas . pataniscas de
bacalhau . bolinhos de bacalhau . Bebidas: vinho tinto e branco da região . champarrião . bagaço com mel .
café.
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Montaria09, 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.

DOCUMENTÁRIO E PATRIMÓNIO RURAL

19 JULHO Sexta Feira

20 JULHO Sábado

19:00 Tenda gastronómica / Festa da Broa e do Chouriço
21:45 Atuação do Grupo de Bombos das Montanhas
22:00 Projeção ao ar livre do documentárioO SAL DA TERRA, de Juliano

15:00 RURALHUB 0.1
16:00 Caminhada à Romaria de Santa Justa
21:45 Atuação do Grupo Bombos das Montanhas
22:00 Projeção ao ar livre do documentário MILHO À TERRA!, de Carlos

Ribeiro Salgado, Wim Wenders (FRA, 2014, 110', M/12)

O SAL DA TERRA . O brasileiro Sebastião Salgado é um dos repórteres

O SAL DA TERRA
de Juliano Ribeiro Salgado
Wim Wenders

fotográficos mais respeitados no mundo. Em 2004, quando se encaminhava
para os 70 anos e depois de uma pausa na fotografia, lançou-se numa empreitada de dimensões homéricas que consistia em captar lugares e homens que
representassem o que de mais prístino se pode contemplar hoje. O resultado
dessa longa viagem, fruto de oito anos de trabalho e de mais de 30 viagens por
todos os continentes, é "Génesis", uma exposição que inclui mais de duas
centenas de fotografias e está organizada em cinco secções: "Sul do Planeta",
"África", "Santuários", "Terras a Norte" e "Amazónia e Pantanal". Com este
documentário, realizado pelo cineasta Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado
(filho de Sebastião), o espectador fica finalmente a conhecer o homem por
detrás da câmara, a maneira como encara a existência e de que forma o seu
trabalho teve impacto no modo como olha a Humanidade, a natureza ou a si
próprio.

Eduardo Viana (PT, 2007, 50', M/12)

MILHO À TERRA! . Foi realizado com a colaboração de agricultores da freguesia
de Outeiro, em Viana do Castelo, e acompanha todo um ciclo de vida agrícola: a
preparação das terras, a gradagem, a sementeira do milho, as sachas, as regas, a
colheita, a desfolhada na eira, a trituração do grão no moinho e o fabrico do pão.
Mostra práticas e técnicas da vida rural que, nas últimas décadas, se perderam.

23:00 Concerto PHOLE / João Gigante (concertina)
23:30 Baile de Concertinas à Moda Antiga no Largo do Souto

MILHO À TERRA
de Carlos Eduardo Viana

