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09h00 / 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

ParceirosOrganização



09H30 / 18H00 Um Dia Com o Rebanho na Serra d’Arga, com o pastor Alfredo Gomes.

14h00 / 18h00 Oficina da Broa, com a D. Ilda do Justino (Casa do Justino)

14h30 / 19h00 Caminhada na Serra d’Arga . Trilho dos Pastores

21H30 Atuação do Grupo Bombos das Montanhas

22H00 Projeção ao ar livre do documentário CRÓNICA DO RENASCIMENTO DE UMA ALDEIA, de José 
Vieira (Chroniques de la renaissance d’un village, 2013, França, 83’)

CRÓNICA DO RENASCIMENTO DE UMA ALDEIA
Crónica do Renascimento de Uma Aldeia, rodado no Puy-de-Dôme, relata o 
percurso de emigrantes portugueses que se instalaram, a partir dos anos 60, em 
antigas aldeias vinhateiras, nomeadamente em Roche-Blanche, na região de 
Auvergne, em França. Aqui, encontraram como levar a vida e ficaram. A sua 
presença salvou a aldeia da ruína.

23H30 Baile de Concertinas à Moda Antiga no Largo do Souto
Tenda gastronómica (Festa da Broa e do Chouriço)

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.

21H45 Atuação do Grupo de Bombos das Montanhas

22H00 Projeção ao ar livre do documentário A FOTOGRAFIA RASGADA, de José Vieira (La Photo déchirée 
/França, 2002, 52’)

A FOTOGRAFIA RASGADA
Nos anos 60 quem emigrava clandestinamente recorrendo a um passador, 
conhecia o código da fotografia rasgada. O passador guardava metade da 
fotografia de quem emigrava e a outra levava-a o emigrante que, uma vez 
chegado ao destino, a remetia à família, em sinal de que chegara bem e que 
poderia ser concluído o pagamento pela sua “passagem”. Partindo da sua 
experiência como emigrante e das memórias de muitos portugueses que 
partiram para França “a salto”, José Vieira traça um retrato amargo da história 
recente de Portugal.

Tenda gastronómica (Festa da Broa e do Chouriço)


