
agenda cultural 2020 1

agenda 
cultural
montalegre 2020



agenda cultural 2020Município de Montalegre2 3

Montalegre – uMa ideia da natureza!

c
apital da região de Barroso, o concelho de Montalegre está plantado 

numa altitude que varia entre os 800 e os 1.525 metros onde 

encontramos a beleza ímpar da serra do larouco. erguido no norte 

transmontano - entre a galiza e o Minho - possui uma extensão qua 

ultrapassa os 800. km2, do qual fazem parte 25 freguesias que abraçam 135 

aldeias. O território possui cinco serras: larouco (1.525m), gerês (1.434m), 

alturas (1.279m), cabreira (1262.) e leiranco (1.156m) e três rios principais: 

cávado, rabagão e Beça, que oferecem as condições ideais para a prática da 

caça e da pesca.

O clima no concelho é heterogéneo - “nove meses de Inverno e três de Inferno”,  

isto é, tem Invernos longos e extremamente gélidos, onde ocorrem nevões 

com alguma frequência, que reforçam a rara beleza das paisagens, e verões 

muito quentes, destacando-se os rios e albufeiras que, atualmente, formam 

praias fluviais propícias a agradáveis e salutares momentos de lazer. como 

atividades económicas, predominam a agricultura de subsistência, realçando-

se o cultivo da batata e do centeio, a silvo-pecuária com a criação do gado 

bovino de raça barrosã, ovino, caprino, suíno, e, naturalmente, a construção 

civil, a pequena e média indústria, o comércio, os serviços e o turismo.
Montalegre
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PatriMónio agrícola Mundial

n
os últimos anos, o concelho tem conquistado o país à custa de uma 

forte campanha de promoção estendida pelos vários eventos que tem 

conseguido realizar. a marca Montalegre é hoje um conceito que vende. 

a aldeia de Vilarinho de negrões e o “cozido à barrosã” terem merecido os mais 

rasgados elogios do concurso nacional “7 Maravilhas”, são exemplo de como 

este território é fértil em diversidade e sedução.

Porém, recentemente, a região teve reconhecimento de excelência a nível 

mundial, com o anúncio oficial da Organização das nações unidas para a 

alimentação e a agricultura (FaO) em declarar que a região do Barroso - 

engloba os municípios de Montalegre e Boticas - é património agrícola mundial. 

O feito teve posterior cerimónia de certificação, feita em roma, na sede da FaO, 

onde houve reconhecimento público do sistema agro-silvo-pastoril do Barroso 

como Sistema agrícola tradicional de Importância global (globally Important 

agricultural Heritage Systems – gIaHS). esta decisão obteve, por parte da 

assembleia da república, um voto de congratulação, subscrito pelas várias 

bancadas parlamentares, à exceção do Pan (Pessoas–animais–natureza), e 

aprovado por unanimidade.

com efeito, ao longo do ano, há sempre motivos para fazer as malas. Integrado 

no único Parque nacional do país (Png – Parque nacional da Peneda-gerês), 

reserva da biosfera, vale a pena, por exemplo, fazer a rotas das barragens, 

visitar as aldeias bem caraterísticas, com as casas de granito velho; ir ao 

gerês, contemplar as cascatas, as fontes, os moinhos. Visitar o Paço de Vilar 

de Perdizes, o Mosteiro de Pitões das Júnias, a Ponte da Misarela, a Igreja 

românica de S. Vicente e, claro, o castelo de Montalegre. Subir ao larouco e, 

depois, deliciar-se à mesa com o presunto e o pão centeio ou a vitela do Barroso.

no ecomuseu de Barroso – espaço Padre Fontes, perto do castelo, pode ver o 

repositório da memória deste povo, fazer uma visita virtual a uma das aldeias e 

escolher o seu percurso para um ou vários dias.

eventos todo o ano

O 
município de Montalegre apresenta, ao longo ano, um conjunto variado 

de eventos. alguns são sinónimo da verdadeira alavanca turística e 

económica não só do concelho como da própria região. a Feira do 

Fumeiro, as “Sexta 13” – onde predomina a figura do Padre Fontes - o Mundial 

rallycross, as provas internacionais de parapente, as “chegas de bois”, são 

“motores” deste desenvolvimento.

na envolvência de tudo isto, está um projeto memorável: o ecomuseu de 

Barroso. a função que ostenta é valorizar a história, o imaginário e o património 

imaterial. a segada, a malhada, a matança do porco, as “chegas de bois”, são 

rituais enraizados na cultura do povo e ainda bem patentes nesta região.

neste particular, merece ênfase a “Sexta 13” que, sob o chapéu do padre Fontes, 

tem galgado curiosidade sendo hoje o maior espetáculo de rua de Portugal. 

um cartaz que movimenta perto de 50 mil pessoas, envoltas numa atmosfera 

fantástica que coloca em frenesim a sede do concelho. uma metamorfose 

constante, com a hotelaria a esgotar, o pequeno comércio a esfregar as mãos 

de contente, uma espécie de catarse tornando-se, a par da Feira do Fumeiro, 

a ideia mais aglutinadora deste concelho.

É neste chão, autêntico mosaico preservado, que no mês de agosto há uma 

profunda transfiguração populacional com a chegada dos muitos emigrantes 

espalhados pelos quatro cantos do Mundo.

gabinete de Imprensa | Município de Montalegre | fevereiro 2020
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07 março 
urban Fit race

a capital do Barroso volta a receber mais 

uma edição do Montalegre urban Fit, 

evento desportivo que deve voltar a reunir 

mais de meio milhar de atletas. recorde-

se que estamos a falar de uma prova que 

combina corrida com obstáculos urbanos, 

organizada pela empresa urBan FIt race 

e que conta com o apoio, entre outros, do 

município de Montalegre.

13 março
sexta 13 - noite das bruxas

a primeira “Sexta 13” do ano acontece 

em março. está assim de volta o maior 

espetáculo de rua de Portugal. a capital do 

misticismo promete voltar a surpreender. 

desde 2002 que a câmara de Montalegre 

organiza as «noites das Bruxas», que 

decorrem em todas as «sextas-feiras 13», 

e já fazem parte integrante do calendário 

cultural da região. também como já é 

tradição, esta edição da «noite das Bruxas» tem como personagem principal 

«dom Bruxo», o padre Fontes.

10 abril 
auto da Paixão 

cinco anos volvidos, a associação de 

defesa do Património de Vilar de Perdizes 

volta a organizar, apoiada pelo município 

de Montalegre, o “auto da Paixão”, evento 

de fé que movimenta dezenas de pessoas 

em torno de uma manifestação religiosa 

carregada de história. 

O “auto da Paixão”, é um evento de fé cristã, 

protagonizado pela população local.

11 abril 
QueiMa do Judas

no sábado que antecede a Páscoa, realiza-

se, em Montalegre, a “Queima do Judas”. 

trata-se de uma tradição com vários 

anos que conta com a participação de 

particulares, associações e instituições 

do concelho. Os bonecos, construídos à 

base de materiais recicláveis, que depois 

de expostos na praça do município, os 

“Judas” seguem em direção ao castelo, 

acompanhados por muitas famílias , que com entusiasmo, observam a sua 

queima. 
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19 abril 
ourense 
strada terMal

O percurso passa, de novo, pelo território 

do concelho de Montalegre. Mais um evento 

que reforça as relações de cooperação 

entre o município e os vizinhos espanhóis.

“É um privilégio integrarmos esta dinâmica 

desportiva. Reconhecemos uma oportunidade 

para reforçarmos os laços de união e amizade 

entre os dois territórios. Temos o dever de 

perpetuar esta dinâmica”.

Orlando Alves | Presidente da Câmara de Montalegre

25 abril 
dia da liberdade

O município de Montalegre assinala, mais 

uma vez, a “revolução dos cravos” com 

um conjunto de atividades. entre elas, 

a cerimónia simbólica do hastear da 

bandeira e uma sessão solene realizada 

no salão dos Paços do concelho.

Também Montalegre tem memória, como tal 

recorda todos os anos, o dia que marcou a 

modernidade portuguesa libertando o país 

do calvário da opressão. 

02 e 03 maio
caMPeonato do Mundo 
de ralicross

a organização do World rX of Portugal já 

colocou à venda os bilhetes para a prova 

portuguesa do campeonato do Mundo FIa 

de ralicross, que será realizada nos dias 2 e 

3 de maio. Montalegre regressa ao Mundial 

da disciplina e mantém inalterados o valor 

dos bilhetes da edição de 2018.

em baixo apresentamos os atletas de elite, 

ConFIrmaDoS, do World rX que vai regressar ao circuito Internacional de 

Montalegre, perspetivando-se mais uma enchente no circuito barrosão. 

a organização portuguesa já colocou à venda online os bilhetes para o evento 

em: montalegre.bol.pt

Kevin Hansen Timmy HansenTimur Timerzyanov Niclas Grönholm Anton Marklund 

Guerlain Chicherit Oliver Bennett Johan Kristoffersson
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09 maio 
taça de Portugal 
de Maratonas

dia 9 de maio, pela primeira vez na 

história, realizar-se-á na barragem do alto 

rabagão (Montalegre) uma das principais 

competições do calendário nacional da 

Federação Portuguesa de canoagem: a 

taça de Portugal de Maratonas.

com este evento, teremos na barragem do 

alto rabagão várias provas de K, K1 e K2 

desde cadetes a veteranos, num total aproximado de 35 clubes nacionais, 500 

participantes masculinos e femininos, entre os quais se encontram alguns 

dos melhores atletas nacionais da modalidade.

13 e 19 maio 
Peneda-gerÊs 
trail adventure®

a edição deste ano do “Peneda-gerês trail 

adventure” que volta a passar pelo concelho 

de Montalegre, dias 13 e 19 de maio.

O Peneda-gerês trail adventure é uma 

prova de trail running por etapas. O evento, 

organizado pela carlos Sá nature events, 

conta com o apoio dos municípios de arcos 

de Valdevez, Melgaço, Ponte da Barca, 

Montalegre e terras de Bouro e com a autorização do Parque nacional da 

Peneda-gerês (PnPg). 

05 a 10 junho
caMPeonato nacional 
de ParaPente

a serra do larouco, em Montalegre, volta 

a receber mais uma prova do campeonato 

nacional de parapente. uma competição 

onde se realizaram várias mangas com 

muita qualidade técnica e desportiva, onde 

os pilotos mostraram um elevado nível nas 

mais diversas condições. 

26 e 27 junho 
Festival aldeia de lobos

Fafião, aldeia do concelho de Montalegre, promove mais uma vez o festival 

“aldeia de lobos”. um evento que une a natureza com o teatro, a música com 

as esculturas e as pinturas com a fotografia. a entrada é livre.
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27 e 28 junho 
titans rx

O circuito internacional de Montalegre vai sediar, nos dias 27 e 28 de  junho, 

uma das provas da série internacional sancionada pela FIa, o titans rx (grc). 

a grc Supercars é uma classe onde podem participar os já conhecidos e 

espetaculares Supercars atuais de rallycross de todos os campeonatos FIa.

04 e 05 julho 
Festa da Misarela 
“Ponte do diabo”

Volta a realizar-se em Sidrós, na freguesia 

de Ferral, concelho de Montalegre, a “Festa 

da Ponte do diabo”. um evento num local 

histórico, de beleza admirável, que honra o 

concelho barrosão. O momento continua a 

reunir muitos visitantes e curiosos.

 

05 julho 
 WolFraM trail

Pelo quarto ano consecutivo, o Wolfram trail Borralha retoma os trilhos 

singulares que qualquer praticante gostaria de percorrer, onde habitualmente 

mais de 800 participantes percorreram trilhos de rara beleza e com 

particularidades únicas. a zona dos “tanquinhos” faz as delícias dos visitantes.

05 julho
troFéu btt 
acácio da silva

a nota edição do troféu Btt “acácio da 

Silva” acontece no primeiro domingo 

de julho em Montalegre. O evento rende 

homenagem a um “filho da terra”, antiga 

glória do desporto nacional. 
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24  a 26 julho 
seMana do barrosão

a vila de Salto, em Montalegre, celebra novamente a Semana do Barrosão. 

com o objectivo de promover a raça barrosã, uma das espécies mais nobres 

das produzidas em Portugal, e um dos emblemas do Barroso, este certame 

acaba por ser um espaço de mostra e venda de produtos da terra com selo 

de qualidade. “Temos um produto de qualidade que deve ser servido no cardápio 

de todos os restaurantes do concelho. Beneficiam todos se conquistarmos esta 

imagem de marca para a terra”.

Orlando Alves | Presidente da Câmara de Montalegre

xvix Feira do livro/educ@
01 junho
dia Mundial da criança

03 a 05 abril
Feira de nanterre 
França

11 a 14 junho
carP Fishing

06 agosto
dia do eMigrante 
Feira do PréMio “gado barrosão”

25 e 26 Julho
caMPeonato 
nacional rallycross

13 novembro
sexta 13
noite das bruxas

OutrOS eVentOS Montalegre 2020
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+InFo:

câmara Municipal: (+351) 276 510 200
ecomuseu de barroso: (+351) 276 510 203
Posto de turismo: (+351) 276 510 205
centro de saúde: (+351) 276 510 160
bombeiros: (+351)  276 512 301 (Montalegre)

bombeiros: (+351) 253 659 444 (Salto)

gnr: (+351) 276 512 257

  facebook.com/municipiomontalegre
  instagram.com/municipiomontalegre
 twitter.com/montalegre

  www.cm-montalegre.pt

agenda 
cultural
montalegre 2020


