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MONTALEGRE

A formação pessoal, a integração social e o progresso 
humano alcançam-se através do desenvolvimento de 
iniciativas que valorizem o homem, promovam sentimentos 
de identidade e de pertença e aí a cultura e a educação 
assumem um papel de relevo, enquanto veículos de coesão 
social. São alavanca na qualidade de vida, promotoras de 
conhecimento, criatividade e saber e, com a participação e 
expressão das populações, preservam a memória coletiva.
Assim, mostrar e promover as potencialidades culturais do 
município para a sua valorização, sensibilização e formação 
dos públicos serve o desenvolvimento sociocultural dos 
cidadãos.
Tendo equipamentos culturais com programação variada e 
assídua e uma rede de polos do ecomuseu muito 
interessante para descobrir o território e as 
suas gentes, dá esta Agenda a conhecer as 
atividades culturais que se constituem como 
lazer, conhecimento, prazer, ampliação da 
visão do mundo, consciencialização do seu 
papel na sociedade, meio de comunicação, 
promoção de cidadania e que procuram 
alargar os horizontes e aproximar os 
cidadãos.
“A cultura é o modo avançado 
de se estar no Mundo, ou seja 
a capacidade de se dialogar 
com ele”,  Vergílio Ferreira
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presidente da câmara municipal de montalegre
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DESTAQUES

TEM A PALAVRA
750 ANOS DO FORAL DE MONTALEGRE
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JOSÉ DIAS BAPTISTA

Investigador e historiador barrosão. É natural da Vila da Ponte, aposentado como 
professor e inspector do Ministério da Educação. José Dias Baptista é o autor da obras 
“O País Barrosão I (Os termos); II (Os Castelos); III (Os Rios) e da apreciável obra “Contos 
Tradicionais de Barroso”, entre outras.

MONTALEGRE

VIVABARROSO06

Desde a confirmação da Independência de Portugal por 
meados do Século XII, o facto histórico mais importante 
para Terras de Barroso e dos Barrosões foi a concessão do 
Foral por D. Afonso III, a 9 de junho de 1273. Mas talvez mais 
importante ainda terá sido o direito dos Barrosões poderem 
substituir, a beneplácito régio, o Alcaide local: com tal 
direito, os Barrosões tomavam nas suas mãos o exercício do 
poder político, das Armas e da Justiça.
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PAULO MESQUITA GUIMARÃES
diretor do arquivo distrital de vila real

750 ANOS 
DO FORAL 
DE MONTALEGRE 
Em 9 de junho de 2023, completam-se 750 anos sobre a data 
em que o concelho de Montalegre foi fundado, por iniciativa 
do Rei D. Afonso III. À época, a principal intenção da coroa 
passava pelo povoamento do território de fronteira. 
Os Forais, para além de documentos de instituição ou 
reconhecimento dos concelhos, constituíam ainda normativos 
fundamentais para a regulação da vida municipal.
A relevância da efeméride, levou a municipalidade de 
Montalegre a realizar um vasto conjunto de meritórias 
iniciativas, que se concretizarão ao longo do ano de 2023 e 
cujo principal veículo de divulgação será a presente Agenda 
Cultural.
É com imensa satisfação que o Arquivo Distrital de Vila 
Real, enquanto “instituição memória” de âmbito distrital, se 
associa a estas iniciativas facultando toda a colaboração ao 
seu alcance.

Vila Real, 13 dezembro 2022

TE DA



SEXTA 13 - NOITE DAS BRUXAS
MONTALEGRE

13   
 FESTA DE RUA

         www.sexta13.pt

Acontece sempre que o dia treze coincide com sexta-feira. Significa bem mais que uma 
superstição ou tradição. Cada passagem no calendário demarca um ritual de  libertação 
espiritual e afirmação no contexto nacional e além-fronteiras.
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“A música, o teatro, 
a representação e 
personificação de terror 
criam um ambiente 
mágico que, facilmente, 
envolve e contagia os 
foliões que invadem 
Montalegre em busca 
de uma experiência 
diferente, que lhes 
permita “esconjurar” os 
males quotidianos. “
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JANEIRO

FEIRA DO FUMEIRO
MONTALEGRE

19 a 22       PAVILHÃO MULTIUSOS
               www.fumeirodemontalegre.pt 

A Feira do Fumeiro trouxe a expansão da gastronomia local, ao mesmo tempo que 
potenciou uma fileira produtiva e robusta, assente nos agricultores e empresários 
agrícolas locais. Este evento permite o aumento da cadeia de valor associada a estes 
produtos de qualidade com Indicação Geográfica Protegida (IGP), incrementando o 
rendimento das suas atividades económicas de modo a torná-las rentáveis e atrativas.
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“Montalegre tem 
saborosas referências 
gastronómicas 
que, enquadradas 
num cenário idílico, 
garantem aos sabores 
tradicionais um forte 
marco de atração 
turística e promoção 
territorial. “
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SINOPSE
1984 é talvez a mais arrepiante e realista visão que a ficção 
nos deu acerca dos regimes totalitários. Obra especulativa, 
projeta no futuro uma sociedade distópica e disfuncional, 
onde impera o Grande Irmão (ele próprio uma ficção dentro da 
ficção). A hipervigilância a que são submetidas as personagens, 
o sentimento prevalecente de paranoia e a autocensura servem 
aqui para profetizar a ditadura perfeita, onde nem a liberdade 
de pensamento sobrevive.
Clássico absoluto, que o tempo tem vindo a refinar, ganha 
ano após ano uma nova atualidade - porque as formas de 
totalitarismo evoluem, mas o seu objetivo último não: a abolição 
da memória e do julgamento crítico.
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REDE CASAS DO CONHECIMENTO - Comunidade de Leitores 
BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE MONTALEGRE

18   
 título: 1984

          autor: george orwell

AUTOR DO MÊS - Exposição Bibliográfica
BIBLIOTECA MUNICÍPAL

JAN.    
 GEORGE ORWELL

        [1903-1950]  montihari, bengala, índia britânica

Escritor e jornalista, Orwell é uma das mais influentes figuras da literatura do século XX. 
Entre as obras publicadas, destacamos, Quinta dos Animais e 1984, duas narrativas com 
uma atualidade assombrosa, onde o autor alcança o reconhecimento internacional.
Foi um defensor incondicional da liberdade humana e acérrimo opositor do totalitarismo.
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SINTONIAS NA RÁDIO
RÁDIO MONTALEGRE

03    
 O FUMEIRO DE BARROSO

          identidade e sustentabilidade na economia barrosã
convidado: boaventura moura
Presidente da Associação dos Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã

RIBAT-ON: 
BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE MONTALEGRE

26   
 BARROSO – PATRIMÓNIO AGRÍCOLA MUNDIAL 

        convidado: eng.º adelino bernardo
Assessor na Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

ATIVIDADES DE INTERESSE
BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE MONTALEGRE

A    
 EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS

        todo o ano

Forais e Cartas de Aforamento do Barroso Documentos 
Históricos de Governação. 
(Comemoração dos 750 anos do Foral de Montalegre)

SAIBA +
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JANEIRO

ECOMUSEU DE BARROSO - Espaço Padre Fontes
MONTALEGRE

JAN. 
 SERRINHAS E SERRANCHINS 

          coleção ecomuseu de barroso
 
Fiel depositário de uma interessante coleção de ferramentas de corte de madeira, o 
Ecomuseu organiza uma exposição temporária alusiva ao trabalho dos serradores.

VIVABARROSO14

SÃO SEBASTIÃO
SALTO

20       
 FESTIVIDADES CÍCLICAS

          www.ecomuseu.org

Na Vila de Salto cumpre-se a tradição com a secular bênção do pão e do vinho. 
A celebração em honra do Santo Mártir marca o ponto alto dos rituais de inverno na vila 
barrosã.
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ECOMUSEU DE BARROSO - Espaço Padre Fontes
MONTALEGRE

13
 NOTÍCIAS DE BARROSO 1972-2005

         ANTÓNIO LOURENÇO FONTES

Uma viagem de memórias que retrata parcelas da história do concelho 
em mais de três décadas.
Um repositório singular sob o olhar e a pena do carismático padre 
Fontes, verdadeiro embaixador do concelho

ECOMUSEU DE BARROSO - Corte do Boi 
PITÕES DAS JÚNIAS

JAN.  
 ENTRE RELEVOS E BRUMAS - SERRA DO GERÊS

         mário cunha

“A minha grande paixão é a fotografia de natureza, particularmente 
a fotografia de paisagem. Caminhar num bosque ou no alto de uma 
montanha retratando a natureza em momentos que ela partilha com 
poucos é o que realmente me apaixona...”

EXPOSIÇÕES
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SINOPSE
A história de Inês de Castro como nunca ninguém a contou.
Inês de Castro tremia na sua presença. Afonso IV era o rei que 
levara à morte o meio-irmão, Afonso Sanches, o seu adorado tio 
que a havia recebido como uma filha. O homem que tirara tudo 
à sua família. O homem que a expulsara sem dó nem piedade 
da corte para a afastar do seu único filho, acusando-a de ser 
uma perigosa espia. O homem que humilhava o seu Pedro 
que, tropeçando nas palavras, não conseguia impor-se ao pai 
e afirmar o amor por ela. O homem que nascera sob a estrela 
de Algol, como a avisara repetidas vezes a sua querida Zulema. 
Algol, a estrela do demónio... Quando Inês ouviu o galope dos 
cavalos e viu o estandarte real caiu de joelhos e implorou, 
olhando os sete anéis de Afonso IV que a hipnotizavam. Mas 
o seu destino estava traçado. Mais uma vez Pedro lhe falhara, 
cobarde, frágil, não estava ali para a defender, para gritar 
que ela era sua mulher, casados perante Deus, mãe dos seus 
filhos legítimos.... Isabel Stilwell, autora best-seller de romances 
históricos, traz-nos Inês de Castro, protagonista da maior 
história de amor de Portugal. Imortalizada nos espantosos 
túmulos de Alcobaça, contada em livros, quadros e lendas. Entre 
Portugal e Castela, entre intrigas, traições e casamentos reais, 
Isabel Stilwell traça, ao som do alaúde, o seu retrato de Inês 
de Castro, uma ágil espia que moveu as peças no tabuleiro do 
poder, amante apaixonada que enfeitiçava com os seus olhos 
verdes e, por fim, rainha de Portugal. Uma história que ficou 
para sempre gravada em pedra.
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REDE CASAS DO CONHECIMENTO - Comunidade de Leitores 
BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE MONTALEGRE

16   
 título: INÊS DE CASTRO

          autor: isabel stilwell
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SINTONIAS NA RÁDIO
RÁDIO MONTALEGRE

07       
 O ENTRUDO EM PITÕES DAS JÚNIAS 

          usos, costumes e tradições
convidado: lúcia jorge
Presidente da Junta de Freguesia de Pitões das Júnias

SAIBA +

MONTALEGRE’23

AUTOR DO MÊS - Exposição Bibliográfica
BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE MONTALEGRE

FEV.    
 BENTO DA CRUZ

          [1925-2015] peireses, chã, montalegre

Nasceu na aldeia de Peireses, do concelho 
de Montalegre, em 22 de fevereiro de 1925. 
Num contacto direto com a vida do campo, 
viveu ali até aos 15 anos, altura em que 
ingressou na Escola Claustral de Singeverga, 
onde permaneceu durante seis anos e se 
familiarizou com os grandes escritores da 
antiguidade, principalmente com os latinos.
Abandonou a vida claustral, mas prosseguiu 

os estudos, licenciando-se em Medicina pela Universidade de 
Coimbra. Regressou então ao município de Montalegre, onde montou 
consultório de clínica geral e estomatologia.
Em 1963 publicou o romance Planalto em Chamas, o primeiro de 
perto de duas dezenas de obras literárias enaltecidas pela crítica, 
algumas delas distinguidas com prémios literários nacionais de 
referência. Fundou em 1974 o jornal Correio do Planalto. Foi deputado 
à Assembleia da República. É patrono da Escola Secundária Bento da 
Cruz, em Montalegre.
Está representado em várias antologias e é hoje reconhecido como 
um dos mais destacados escritores portugueses contemporâneos.
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XIII MOSTRA DE PRODUTOS TÍPICOS
PITÕES DAS JÚNIAS

18 a 21       (ENTRUDO)
               largo do eiró

Enquadrada no caraterístico Entrudo de Pitões das Júnias, visite a tradicional Mostra de 
Produtos Típicos. Oportunidade para degustar produtos de qualidade ímpar feitos pelo 
saber ancestral barrosão.
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ECOMUSEU DE BARROSO - Casa do Capitão
SALTO

18      
 SERRANO

          JÚLIO MARQUEZ

Exposição fotográfica, com instalação sonora, que propõe uma 
viagem imersiva pela experiência pessoal do fotógrafo enquanto 
acérrimo defensor da cultura e tradição dos povos do Parque Nacional 
Peneda-Gerês.

EXPOSIÇÕES
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SÁBADO FILHOEIRO
SALTO

FEV.       
 CULTURA E TRADIÇÃO

          www.ecomuseu.org

Neste último sábado antes do Carnaval, a Casa do Capitão celebra, 
mais uma vez, a tradição, num encontro aberto à comunidade.
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VI MONTALEGRE URBAN FIT
MONTALEGRE

04       
 DESPORTO 

          www.cm-montalegre.pt

A sede do concelho vive em março a sexta edição do Montalegre Urban Fit, evento 
desportivo que conta para o Campeonato Nacional de Corridas de Obstáculos. Com 
partida na Praça do Município e meta no pavilhão desportivo de Montalegre, a prova 
junta concorrentes das mais variadas partes do país bem como de Espanha. Um cartaz que 
promete momentos de “cortar a respiração” para os amantes do desporto de natureza.
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ECOMUSEU DE BARROSO - Minas da Borralha 
BORRALHA

MAR.    
 A LÃ QUE NOS UNE  

         www.ecomuseu.org

DESTAQUES

MONTALEGRE’23

LIMPEZA BARRAGEM ALTO RABAGÃO
MONTALEGRE

18      
 AMBIENTE

          www.cm-montalegre.pt 

O município de Montalegre, em parceria com outras entidades do 
concelho, entre elas o Trepa Monte Clube TT Montalegre, promove uma 
ação de sensibilização e limpeza na albufeira do Alto Rabagão, uma das 
mais belas do território. Uma ação ambiental que pede o envolvimento da 
comunidade.
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REDE CASAS DO CONHECIMENTO - Comunidade de Leitores 
BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE MONTALEGRE

15   
 título: O UNIVERSO: DO BIG BANG AOS BURACOS NEGROS

          autor: paulo crawford

SINOPSE
O que é o universo? Quando e como surgiu? Quer conhecer as 
respostas dadas por cientistas a estas perguntas nos últimos 
100 anos? Então, este livro foi escrito para si.
Discute o universo, do Big Bang aos buracos negros e às 
conjecturas actuais sobre a existência de muitos universos. 
Revela, entre muitas outras coisas, que os buracos negros não 
têm cabelo e podem engoli-lo, se viajar pelo espaço, passar 
perto deles e estiverem em rotação, e que o universo está em 
expansão desacelerada há cinco milhares de milhões de anos 
e só 5% da sua composição é matéria, sendo os restantes 
95% partilhados pelas chamadas matéria escura e energia 
escura. Confuso? Não. Fascinante, sobretudo porque é cada 
vez mais fiável, e de urgente tradução para linguagem comum, 
o conhecimento adquirido através da investigação do espaço 
profundo.
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AUTOR DO MÊS - Exposição Bibliográfica
BIBLIOTECA MUNICÍPAL

MAR.    
 NATÁLIA CORREIA

        [1923-1993] fajã de baixo, ponta delgada, são miguel, açores

Escritora, dramaturga e poetisa. Foi jornalista do Rádio Clube Português.
Além da vasta obra literária que produziu (onde se inclui a letra do Hino dos Açores), 
tem também o seu nome associado a várias ntervenções parlamentares nos campos da 
cultura, da defesa da Mulher e dos Direitos Humanos.
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SINTONIAS NA RÁDIO
RÁDIO MONTALEGRE

07   
 A POESIA FAZ O(S) POETA(S) 

          biblioteca.cm-montalegre.pt
convidado: custódio montes 
(Escritor/Poeta)

SAIBA +
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A cultura é um conjunto de expressões humanas do universo 

simbólico que têm o seu sentido socialmente compartilhado 

por um grupo a ponto de essa construção se agregar como 

parte da comunidade. É a própria identidade de um povo, de 

uma comunidade, nação, de uma sociedade.

VIVA BARROSO apresenta-se em dia de Reis à comunidade, 

pretendendo ser um elemento promotor e difusor de cultura, 

transmitindo uma identidade social e cultural do concelho de 

Montalegre. 

Pretende, ainda, constituir-se como um instrumento de 

promoção do território, alavancando o desenvolvimento local, 

promovendo e divulgando os diferentes produtos culturais, 

configurados numa atração turísticocultural.

Convidamo-lo(a) a degustar a sua Agenda Cultural

VIVA BARROSO!

Maria Gorete Barroso Afonso

VIVABARROSO


