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Não há, na arte, nem 
passado nem futuro.
A arte que não estiver 
no presente jamais 
será arte.

Setembro é, para muitos, o início de um novo ciclo escolar assim como, 
para tantos, um inspirador recomeçar entre os cheiros, os sons, as 
formas e as cores que constroem o outono no prelúdio de um inverno 
que se anuncia. 

A programação cultural quadrimestral é um desenho profundo, fruto 
da articulação entre os equipamentos e serviços culturais municipais e 
uma rede polinucleada de agentes culturais associativos e parceiros, que 
privilegia sempre o papel da arte na construção de valores estéticos e de 
uma “rede” social, na comunidade, que se constitua, simultaneamente, 
um espaço de criação, aberto à possibilidade, e de aprendizagem informal 
intergeracional.

Setembro tem como “grande abertura” o concerto do proemi-
nente clarinetista Nicolas Baldeyrou com a Art’ Orchestra Ensemble 
e vê nascer o I Encontro Internacional de Bandas Filarmónicas no 
Castelo da Feira e o I Ciclo de Fado no Cineteatro António Lamoso.  
O Ciclo de Fado, além do workshop Novas Tendências do Fado, reunirá 
em palco Ricardo Ribeiro, os feirenses David Xavier e Mafalda Campos 
e a incontornável diva, Celeste Rodrigues. É também em setembro 
que se retoma a programação de cinema para famílias na Biblioteca 
Municipal e as ações de mediação cultural em torno das coleções dos 
Museus, das quais permitam-me destacar aquelas que derivam das 
exposições permanentes no Museu Convento dos Lóios “Das Origens 
do Povoamento” e no Museu do Papel “Do Engenho à Fábrica”. 

O cinema tem neste quadrimestre uma maior relevância. Além do 
cinema para famílias teremos um novo espaço de programação regular 
à primeira quinta-feira de cada mês e cuja programação abarcará 
obras cinematográficas distintas de novos e consagrados autores.  
De referir que aguardamos sempre, e ansiosamente, que o Cineclube 
da Feira nos apresente a programação do Festival de Cinema Luso-
-Brasileiro, uma marca deste território e um marco em dezembro.

— Pablo Picasso



Antecipando o Ano Europeu do Património Cultural em 2018 assi-
nalaremos o Dia Nacional dos Castelos, no nosso insigne Monumento 
Nacional, com visitas encenadas ao Castelo da Feira que percorrerão 
as memórias da sua arquitetura militar, história local e nacional.  

Destacamos nas artes-plásticas a escultura de Eduarda Coimbra 
e Telmo Mota, a pintura, gravura e joelharia de Linda Correia e a resi-
dência artística de Ana Maria que culminará com a exposição de 
pintura “A Alma do Papel”. Há, neste quadrimestre, Uma Dança por Mês, 
e a estreia do festival de danças urbanas LOOP. 

A oferta de teatro é também abrangente. Desde o teatro para bebés 
dos 6 aos 36 meses na biblioteca, à comédia de Dois Homens Comple-
tamente Nús, aos festivais de Teatro dos grupos Gólgota e GEDE e a 
peças como Uma Chávena de Chá, Jubileu e Romieta ou Um Clássico - 
esta última que assinala a participação do Cineteatro António Lamoso 
na Noite Europeia dos Teatros - em palcos distintos para usufruir.  

A nova música continua a ter um lugar muito especial no ciclo de 
programação À4HÁ e traz às noites de café concerto nomes locais, nacio-
nais e internacionais tais como The Bookkeppers, Núria Graham, CRU, 
Surma, Jonny Abbey ou Gobi Bear. No auditório teremos ainda os eletri-
zantes PRANA e os reconhecidos Mão Morta que celebrarão no Cine-
teatro António Lamoso os 25 anos sobre a edição de “Mutantes S21”. 

O associativismo apresenta ainda propostas como o projeto Coros 
em Movimento, a III Festa da Marioneta e da Música, o MODAFEIRA 
entre outras nos domínios da etnografia e da nossa cultura popular. 
Atentos à permanente valorização do tecido associativo, particular-
mente nas áreas do folclore e da etnografia, promoveremos uma ação 
destinada exclusivamente a este setor subordinada ao tema do Inven-
tário do Património Móvel. 

Dezembro é mês de Perlim, entre a magia do Natal e o encanto 
natural da Quinta do Castelo, que encerra 2017. 

A Cultura é uma visão futura que deve estar e ser (sempre) muito 
presente, como a Arte. 

Gil Ferreira
Vereador do Pelouro da Cultura, Turismo, Bibliotecas e Museus
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COMÉDIA

Espetáculo  
de Comédia
9 SET

Vários números de stand-up 
comedy, reprodução de sketches 
e teatro de improviso, prometem 
uma noite bem animada. O 
espetáculo conta com a atuação 
de um comediante profissional 
e de comediantes amadores, 
membros da Associação 
Reguenga Palhota. 

21h00 Auditório Álvaro Moreira – 
Romariz · € 5 
Destinatários Todas as idades 
Info 915 503 164 
associacaoreguengapalhota@gmail.com
Org. Associação Reguenga Palhota

MÚSICA · EXPOSIÇÕES · GASTRONOMIA

Raízes do Uíma – 
Sabor e Cultura 
na Rua
1, 2 e 3 SET

Ao longo de três dias, sabores 
únicos e cultura na rua marcam 
as imediações das Termas de 
S. Jorge. Raízes do Uíma conta, 
uma vez mais, com a presença 
de inúmeras associações das 
Caldas de S. Jorge e Pigeiros, 
que veem neste evento a 
oportunidade de mostrar o 
trabalho desenvolvido, num 
salutar convívio, onde não faltará 
animação e boa gastronomia.

Sex 19h00-24h00 · Sáb 14h00-24h00
Dom 9h30-21h00 Envolvente às Termas 
de S. Jorge · Entrada livre
Destinatários Todas as idades
Info 256 911 858 
jfcaldaspigeiros@gmail.com
Org. União de Freguesias de Caldas 
de S. Jorge e Pigeiros, em parceria 
com as Coletividades e Associações 
locais.

FOLCLORE/ETNOGRAFIA

38° Festival de 
Folclore do C.C.R. 
Malmequeres de 
Lourosa
2 SET

Numa noite de folclore e 
etnografia o Festival conta com 
a participação dos seguintes 
grupos de folclore:
. Grupo Folclórico das 
Lavradeiras S. Pedro de Merufe 
– Monção;
. Grupo Folclórico de S. Tiago da 
Cruz – Famalicão;
. CCR Malmequeres de Lourosa – 
S. M. Feira;
. Grupo de Folclore de Porto 
Santo – Madeira.

21h00 Sede do C.C.R. Malmequeres  
de Lourosa · Entrada livre
Destinatários Todas as idades
Info 932 024 285 
ccrmalmequereslourosa@gmail.com 
Org. C.C.R. Malmequeres de Lourosa 

CINEMA

Cinema para 
famílias
3 SET - 19 DEZ

Reforçando a sua aposta nas 
atividades de lazer e cultura, 
a biblioteca municipal de 
Santa Maria da Feira realizará, 
mensalmente, sessões de 
cinema gratuitas para Famílias e 
Jardins-de-Infância.

Auditório da Biblioteca Municipal de 
SM Feira Info 256 377 030 
nucleopedagogico@cm-feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

Cinema para Famílias
3 set, 1 out, 5 nov e 3 dez · 10h30
M/3 · Entrada livre, mas limitada 
à lotação da sala. Os bilhetes são 
atribuídos no próprio dia, a partir 
das 9h30, por ordem de chegada, num 
máximo de 5 por pessoa.

Cinema para Jardins-de-Infância
2 out e 6 nov · 10h00 e 14h00
Destinatários Jardins-de-Infância.
Entrada livre, mas de inscrição prévia 
obrigatória.

Cinema Infantil
19 dez · 9h30 e 14h00
Destinatários M/3 · Entrada livre, mas 
de inscrição prévia obrigatória.
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MÚSICA

Art’Orchestra Ensemble 
convida Nicolas Baldeyrou
9 SET

Nicolas Baldeyrou é um dos mais proeminentes 
clarinetistas da sua geração tendo-se já 
apresentado como solista em diversas salas 
mundiais, com as mais prestigiadas orquestras, 
entre as quais a opean Union Youth Orchestra.
Sobe a direção do Maestro Hélder Tavares 
apresentará um programa dedicado aos grandes 
textos da Música Ocidental Europeia, interpretando 
As Bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart, 
o Concerto para Clarinete nº 2 Op. 74 de Carl 
Maria von Weber, e a Sinfonia nº7 de Ludwig van 
Beethoven.
Paralelamente, durante a sua estadia, lecionará um 
workshop e uma masterclass de clarinete. 

22h00 Cineteatro António Lamoso – SM Feira
€ 6 (plateia inferior), € 7 (plateia central) e € 5 
(plateia recuada) · Destinatários M/6 · Info 256 337 060, 
cineteatro@cm-feira.pt e http://cineteatro.cm-feira.pt 
Org. Art’Orchestra Ensemble · CM Santa Maria da Feira

MÚSICA

The Bookkeepers 
À4Há
13 SET

The Bookkeepers, ou os Guarda-livros, 
exploram a musicalidade dos textos 
poéticos, como forma de homenagear 
alguns fragmentos da paixão dos seus 
autores. Todas as músicas são originais, 
podendo classificar-se como rock 
poético, ou rock literário, ou apenas 
como canções para poemas que tocam 
a alma. 

22h00 Foyer do Cineteatro António Lamoso – SM 
Feira · € 2,5 · Destinatários Todas as idades 
· Info 256 337 060, cineteatro@cm-feira.pt e 
http://cineteatro.cm-feira.pt · Org. CM Santa 
Maria da Feira
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O Cineteatro António Lamoso promove o seu 
primeiro ciclo de fado.
Ricardo Ribeiro, em digressão internacional, passa 
por Santa Maria da Feira para apresentar o seu 
mais recente disco “Hoje é assim, amanhã não 
sei”. Na noite seguinte, triplicam-se os artistas e 
o palco acolhe Celeste Rodrigues, a mais antiga 
fadista de Lisboa em atividade, e as acarinhadas 
figuras locais, David Xavier e Mafalda Campos. 
Quatro vozes de quatro gerações distintas para 
quatro abordagens ao Fado, a canção nacional 
por excelência e Património Cultural Imaterial da 
Humanidade, numa celebração entre a saudade e o 
encontro de exortação à insigne alma Lusitana. 

14 set 21h30 às 23h00
Workshop 
Novas Tendências do Fado, 
com Ricardo Ribeiro
Inscrição cineteatro@cm-feira.pt

15 set 22h00
Concerto de Ricardo Ribeiro
Espetáculo com babysitting gratuito mediante 
inscrição prévia

16 set 22h00
Concertos de Celeste Rodrigues, 
David Xavier e Mafalda Campos Leite

Cineteatro António Lamoso – SM Feira
Bilhete diário: € 10 (plateia inferior),  
€ 12 (plateia central) e € 8 (plateia recuada)
Pack 2 dias, 4 concertos: € 16 (venda 
antecipada até 14 set) · Destinatários M/6 · 
Info 256 337 060, cineteatro@cm-feira.pt e 
http://cineteatro.cm-feira.pt · Org. CM Santa 
Maria da Feira

MÚSICA 

Ciclo de Fado
14 - 16 SET
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SERVIÇO EDUCATIVO

OFICINAS & WORKSHOPS

Descobrir as 
regiões a partir 
das coleções
18 - 29 SET

“Vamos descobrir as regiões a 
partir das coleções do Museu?” 
Através de um jogo, propõe-
se descobrir e associar obras 
alusivas às características e 
modos de vida das populações 
de determinadas regiões 
portuguesas que integram o 
espólio do Museu. No final, os 
participantes são convidados 
a criar um postal ilustrativo da 
visita.

10h00 às 12h00 ou 14h30 às 16h30 
Museu de Santa Maria de Lamas · € 3 
(marcação prévia) · Destinatários 
Todas as idades · Info 227 447 468, 
916 647 685, geral@museudelamas.pt e 
www.museudelamas.pt · Org. Museu de 
Santa Maria de Lamas

OFICINAS & WORKSHOPS

A alma do papel 
Residência Artística 
Workshop com Ana Maria Pintora

22, 23 e 30 SET + 27 e 28 
OUT

Sob a orientação da pintora Ana Maria, 
os participantes são convidados a 
entrar em contacto com o mundo do 
papel. A partir da execução de folhas/
objetos de papel, serão aplicadas 
diferentes técnicas – desenho, pintura 
e escrita – de forma a concretizar uma 
mostra final que estabeleça a coerência 
entre o fazer artesanal do papel e o 
fazer artístico.

Sessões:
22 Set 18h30 às 20h30;
23 Set 15h00 às 17h00;
30 Set 15h00 às 17h00;
27 Set 18h30 às 20h30;
28 Set 15h00 às 17h00.

Ter-Sex 9h30-17h00 · Sáb+Dom 14h30-17h30 
Museu do Papel Terras de Santa Maria
Entrada livre (entre 5 e 10 participantes)
Destinatários 10º, 11º e 12º ano de 
escolaridade · adultos · possibilidade de 
adaptação a outros grupos.· Info 256 370 850, 
geral@museudopapel.org ou www.museudopapel.
org · Org. CM Santa Maria da Feira
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Jornadas Europeias 
do Património 
Património e Natureza
22 - 24 SET

Os Museus de Santa Maria da Feira celebram uma 
vez mais as Jornadas Europeias do Património. 
Uma iniciativa anual do Conselho da Europa e 
da União Europeia que pretende sensibilizar 
os cidadãos para a importância da proteção do 
Património e da Natureza.

Museu do Papel Terras de Santa Maria
Visitas orientadas ao núcleo expositivo 
“Da floresta ao papel”.

Sex 9h30-17h00 · Sáb+Dom 14h30-17h30 
Museu do Papel Terras de Santa Maria
Entrada livre (Marcação para grupos)
Info 256 370 850 ou geral@museudopapel.org

___

Museu Convento dos Lóios
Conheça a biodiversidade dos jardins 
envolventes do Convento dos Lóios e 
contemple a arquitetura deste edifício e 
as suas histórias na História.

Sex 10h00 e 15h00 · Sáb e Dom 15h00 
Museu Convento dos Lóios · Entrada livre 
(entre 10 a 25 participantes)
Info 256 331 070 ou museuconventodosloios@
cm-feira.pt

___

Museu de Santa Maria de Lamas
Visitas ao Museu de Lamas e ao Parque 
de Santa Maria de Lamas. 

11h00 e 15h00 Museu de Santa Maria da Lamas 
Entrada livre (marcação prévia)
Info 227 114 468 ou geral@museudelamas.pt

MÚSICA; FESTIVAIS 

I Encontro 
Internacional de 
Bandas Filarmónicas 
23 e 24 SET

O 1º Encontro Internacional de Bandas 
Filarmónicas em Santa Maria da Feira 
é um momento de elevada qualidade 
artística num território com um grande 
património histórico associado à 
Filarmonia.
No decurso dos dias 23 e 24 de 
setembro a Banda Filarmónica da Força 
Aérea Portuguesa, a Banda de Pinheiro 
da Bemposta, a Banda da Sociedade 
de Instrução e Recreio Carregueirense 
“Vitória”, a Banda de Sabrosa, de Vila 
Real, a Banda La Unión Musical de 
Cabral de Vigo, a Banda União Popular 
da Ilha de S. Jorge e a Banda Musical de 
Santiago de Lobão celebrarão a Música, 
promovendo o encontro de músicos, 
maestros e aficionados da filarmonia 
num património icónico das Terras de 
Santa Maria, o Castelo da Feira.

18h30 (dia 23) e 9h30-19h30 (dia 24) 
Castelo de Santa Maria da Feira
Entrada livre · Destinatários Todas as idades
Info 967 069 957 ou http://
bandamusicalsaotiagolobao.pt/ · Org. Banda 
Musical de S. Tiago de Lobão
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MODA

Moda Feira
23 SET

O MODAFeira tem como objetivo 
promover, dinamizar e potenciar 
o desenvolvimento do comércio 
local do concelho. Através de 
um evento que envolve toda a 
comunidade, desde os criadores 
aos modelos, dos fotógrafos aos 
maquiadores, numa noite de 
muito glamour, tem como ponto 
culminante o Desfile de Moda. 

21h00 Europarque – Santa Maria da 
Feira · € 2 · Destinatários Todas 
as idades ·  Info 256 374 983 e 
www.aefeira.pt · Org. Associação 
Empresarial do Concelho de Santa 
Maria da Feira

EXPOSIÇÕES

Figuras de estilo 
exposição de escultura  
de Eduarda Coimbra e Telmo Mota

23 SET a 11 NOV

“Simbiose entre desenho e escultura, gravitando 
em redor de referências literárias, esta exposição 
propõe uma viagem às fronteiras da representação 
onde as técnicas académicas se fundem com uma 
estética maneirista, conceptual e contemporânea.” 
A exposição inaugura às 17h00 de 23 de setembro.

Seg-Sex 10h00-19h00 · Sáb 10h00 às 17h00 
Sala polivalente da Biblioteca Municipal de SM Feira · 
Entrada livre · Destinatários Todas as idades 
Info 256 377 030 ou biblioteca@cm-feira.pt 
ou www.biblioteca.cm-feira.pt · Org. CM Santa Maria da 
Feira

INFANTO- JUVENIL; TEATRO

Meu 
espetáculo para bebés

23 SET

Despertar o sentimento de 
encantamento próprio das crianças, 
em atmosferas de sonho e magia é 
o propósito deste espetáculo para 
bebés. No palco, cria-se um mundo de 
maravilhas com objetos cénicos simples 
e, a cada apresentação, valoriza-se a 
interação com as crianças. “MEU” é a 
forma como cada criança interpreta e 
cria uma história.
Espetáculo orientado por Estação das 
Letras.

11h00 Sala de atelier da Biblioteca Municipal 
de SM Feira · Entrada livre (inscrição prévia) 
Destinatários Crianças dos 6 aos 36 meses 
Info 256 377 030 ou nucleopedagogico@cm-feira.
pt ou www.biblioteca.cm-feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira
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MÚSICA 

John’s Band of Friends
23 SET

João Belchior, acompanhado pela Band 
Of Friends, apresenta o seu disco de 
estreia. Gravado em 2016, ‘And So It 
is’ é um disco que reflete sobre tudo 
aquilo que nos move, as relações com 
os outros, as emoções do presente e as 
incertezas do amanhã. 

22h00 Cineteatro António Lamoso – SM Feira 
€ 5 · Destinatários M/6 · Info 256 337 060, 
cineteatro@cm-feira.pt e http://cineteatro.
cm-feira.pt · Org. CM Santa Maria da Feira
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OFICINAS & WORKSHOPS; DANÇA

Uma Dança por Mês…
23 SET · 21 OUT · 18 NOV · 9 DEZ

Uma dança por mês… é um ciclo de encontros de 
experimentação de uma determinada técnica ou prática de 
dança. Este programa visa promover a construção de um lugar 
comunitário para a experimentação e entendimento da dança.

23 set
Transformar um assunto num processo 
com Litó Walkey
Esta oficina propõe operações de 
formulação, montagem e amplificação 
de feedback, através da identificação de 
unidades fragmentadas de pensamento, 
movimento e texto, e fazendo mudanças 
deliberadas de endereço, modalidade 
e autoria.

21 out
Authentic Solo Jazz com Pedro Vieira 
O Authentic Jazz Dance, abreviado 
para Authentic Jazz, pode ser dançado 
a pares ou a Solo e inclui passos do 
Charleston e outros que lembram um 
pouco o Sapateado. 

18 nov
Danças com peso, forma, cor 
com Dinis Machado
Partindo de experiências sensoriais 
em torno de práticas de massagens 
criativas, Dinis Machado vai desenvolver 
ferramentas para a transformação de 
sensações, impressões e experiências 
em danças mirabolantes feitas a partir 
dos corpos específicos de cada um.

9 dez
Ballet para Todos com Susana Otero
A técnica Clássica surge sempre 
no imaginário coletivo como algo 
inacessível para a maioria. Nesta 
sessão, vamos experimentar, desmontar 
e tentar perceber se esta pode ser uma 
técnica interessante para todos os tipos 
de corpos e idades.

10h00-12h30 Sala de 
Ensaio do Cineteatro 
António Lamoso – SM 
Feira · Entrada 
livre (inscrição 
obrigatória para 
bcnproducao@gmail.
com) · Destinatários 
15 aos 65 anos de 
idade · Info 256 337 
060, cineteatro@cm-
feira.pt e http://
cineteatro.cm-feira.
pt · Org. Ballet 
Contemporâneo do 
Norte · CM Santa 
Maria da Feira
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MÚSICA 

Núria Graham À4Há 

27 SET

Núria Graham é uma cantora e compositora catalã. O 
seu primeiro disco, “Bird Eyes” (2015), constrói-se num 
jogo de voz e guitarra elétrica em fundos eletrónicos ou 
acústicos. Um trabalho sólido repleto de letras sensuais 
num tom vincadamente Pop. 

22h00 Foyer do Cineteatro António Lamoso – SM Feira 
€ 2,5 · Destinatários M/6 · Info 256 337 060, cineteatro@
cm-feira.pt e http://cineteatro.cm-feira.pt · Org. CM 
Santa Maria da Feira · Outonalidades

Dia Mundial 
do Turismo 
Zoo de Lourosa
27 SET

Os motivos para visitar o Zoo 
de Lourosa são sempre mais 
que muitos! No dia em que se 
celebra o Turismo, aproveite 
para conhecer algumas das 
mais fantásticas espécies 
que existem no único parque 
ornitológico do país, desde 
o mais completo espólio de 
espécies de calaus, aos grous, 
passando pelos flamingos, 
pelicanos, urubus e corujas. 
Percorra este palco único de 
vida selvagem e deixe-se 
envolver pelo exotismo e 
singularidade oferecido a cada 
instante da visita.

14h00-17h00 Zoo de Lourosa
Entrada livre <5 anos; € 3 (6 aos 15 
anos, portadores de Cartão JÁ e M/65 
com Cartão Sénior); € 3,50 (M/65 e 
portadores de Cartão Jovem); € 4,00 
(M/12) · Destinatários Todas as 
idades · Info 227 459 822, 938 781 
078, info@zoolourosa.com ou www.
zoodelourosa.com · Org. Zoo de 
Lourosa
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DANÇA

BALLET // 
CONTEMPORÂNEO // NORTE
29 SET

A decomposição do nome da companhia é a base 
do projeto. Com duas peças curtas, respondem, 
questionam e reformulam os campos dos três 
conceitos: Técnica, Contemporaneidade e 
Geografia. Uma noite com as coreografias de 
Rebecka Stillman (SE) e Litó Walkey (CA/DE), 
dançadas por Susana Otero, Jorge Gonçalves e 
Dinis Machado.

22h00 Cineteatro António Lamoso – SM Feira · € 3
Destinatários M/12.· Info 256 337 060, bcnproducao@
gmail.com e http://cineteatro.cm-feira.pt · Org. Ballet 
Contemporâneo do Norte · CM Santa Maria da Feira

FOLCLORE/ETNOGRAFIA 

Recriação  
da tradicional 
Desfolhada
30 SET

Uma recriação da tradicional 
desfolhada do milho promete 
transformar o Parque Nossa 
Senhora da Saúde, em S. Paio de 
Oleiros, numa eira, em Terras de 
Santa Maria e dar a conhecer às 
gerações mais novas os usos e 
costumes de outrora.

21h30 Parque Nossa Senhora da Saúde – 
S. Paio de Oleiros · Entrada livre
Destinatários Todas as idades
Info 917 083 060 · rancho_oleiros@
hotmail.com · Org. Rancho Folclórico 
CDC S. Paio de Oleiros

MÚSICA 

Baladas Nostalgia 
Concerto

1 OUT

Celebre o Dia Mundial da Música 
e assista ao concerto do grupo 
Baladas Nostalgia num espaço 
único e acolhedor como é o 
Museu de Santa Maria de Lamas.

15h30 Museu de Santa Maria de Lamas 
Entrada livre · Destinatários Todas 
as idades · Info 227 447 468, 916 647 
685, geral@museudelamas.pt e www.
museudelamas.pt · Org. Museu de Santa 
Maria de Lamas

 

TEATRO; MÚSICA

OFICINAS & WORKSHOPS

Pedro e o Lobo 
Teatro de Sombras e Oficina de 
Expressão Plástica

2 – 31 OUT

No âmbito da comemoração 
do Dia Mundial da Música, ao 
longo de todo o mês, o Serviço 
Educativo do Museu convida 
crianças e famílias a assistirem 
à aventura musical “Pedro e 
o Lobo”, de Prokofiev. Venha 
conhecer a história sob a 
forma de Teatro de Sombras, 
apurar o seu sentido musical e, 
quem sabe, encarnar um dos 
personagens deste fabuloso 
conto musical! No final, poderá 
criar um objeto de cortiça, na 
oficina de expressão plástica.

10h00-12h00 · 14h30-16h30 Museu de 
Santa Maria de Lamas· € 3 (marcação 
prévia) · Destinatários Famílias 
(possibilidade de adaptação a outros 
grupos, mínimo 10 participantes) 
Info 227 447 468, 916 647 685, geral@
museudelamas.pt e www.museudelamas.pt 
Org. Museu de Santa Maria de Lamas
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CINEMA 

Sessões de Cinema: 

Música a Música
de Terrence Malick
5 OUT

Com um festival a decorrer na cidade de 
Austin, Texas (EUA) – conhecida como 
“a capital mundial da música ao vivo” 
–, a narrativa segue o esforço de dois 
casais apaixonados para se encaixarem 
no panorama musical. Mas o encontro 
entre os quatro vai dar origem a uma 
disputa sentimental em que o amor 
constantemente se confunde com 
obsessão, traição e mentira…
Um drama musical com um elenco de 
luxo: os atores Michael Fassbender, 
Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie 
Portman, Cate Blanchett, Holly Hunter, 
Bérénice Marlohe e Val Kilmer, assim 
como músicos proeminentes como Patti 
Smith, Lykke Li, Black Lips, Red Hot Chili 
Peppers, Iggy Pop ou John Lydon.

21h30 Auditório da Biblioteca Municipal de SM 
Feira · € 1 (leitores inscritos na biblioteca 
municipal, estudantes e >65 anos) · € 2 
(público em geral) · Destinatários Maiores de 
14 anos · Info 256 377030 ou biblioteca@cm-
feira.pt ou www.biblioteca.cm-feira.pt · Org. 
CM Santa Maria da Feira

GASTRONOMIA

Festa das Larocas
5 OUT

Festividade dedicada à iguaria 
tradicional, exclusiva da região norte do 
Concelho de Santa Maria da Feira, AS 
LAROCAS.

11h00 · Largo da Igreja de Lourosa
Entrada livre
Destinatários Todas as idades
Info grupocenico2017@gmail.com 
Org. Grupo Cénico de Lourosa 

TEATRO 

II Festival de Teatro 
Gólgota
6 – 8 OUT

Depois de ter assumido o teatro como 
nascente e foz para a novidade, o 
experimental e o contemporâneo em 
2016, o Grupo Gólgota volta à cena, 
abrindo o pano ao II Festival de Teatro 
Gólgota. Trazendo e apostando no 
mundo do teatro amador, este II Festival, 
numa conquista e encanto de público, 
vai-se impondo como Festa de Teatro, 
propondo que o vivamos com liberdade, 
originalidade e simplicidade. 

22h00 Cineteatro António Lamoso – SM Feira
€ 5 · Pack Festival € 12 · Destinatários M/6 
Info 256 337 060, cineteatro@cm-feira.pt e 
http://cineteatro.cm-feira.pt· Org. Grupo 
Gólgota · CM Santa Maria da Feira
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MÚSICA 

Concerto Coral 
7 OUT

Concerto de Música Coral com 
a participação do Grupo Musical 
de Fiães e da Banda Marcial de 
Murça.

21h30 Sede do Grupo Musical de Fiães
Entrada livre · Destinatários Todas 
as idades · Info gmfiaes@gmail.com 
Org. Grupo Musical de Fiães 

TEATRO

Dia Nacional dos Castelos
7 + 8 OUT

O Castelo da Feira abre as portas para visitas encenadas 
que vão transportar os visitantes pelas histórias e memórias, 
lendas e segredos do ex-libris feirense, das personagens 
de outros tempos que ali viveram ou por ali passaram em 
momentos marcantes da História local e nacional. 

7 out
21h30 e 23h00* Entrada livre (inscrição prévia)

8 out
11h00 e 15h00 Bilhete de Acesso ao Castelo*

Castelo de Santa Maria da Feira · Destinatários Todas as idades 
Info 256 370 802 ou gab.turismo@cm-feira.pt · Org. CM Santa Maria da 
Feira · Comissão de Vigilância do Castelo 
*Entrada limitada a 40 pessoas por visita
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SERVIÇO EDUCATIVO

OFICINAS & WORKSHOPS

Chibos sabichões 
hora do conto
10 OUT - 14 DEZ

Era uma vez três chibos que um 
dia viram uma erva muito verde 
que crescia do outro lado do rio. 
Mas, para lá chegar tinham de 
atravessar uma ponte debaixo 
da qual vivia um ogre terrível, 
que não deixava ninguém passar. 
Então, o chibo pequeno, o chibo 
médio e o chibo grande tiveram 
de engendrar uma forma para 
enganar o monstro…

10, 12, 17, 19, 24, 26 out
09h30 e 14h00 

14 out · 15h00 (sessão para famílias)

14, 16, 21, 23, 28, 30 nov
09h30 e 14h00

12 + 14 dez
09h30 e 14h00 

Sala de hora do conto da Biblioteca 
Municipal de SM Feira · Entrada livre 
(inscrição prévia) · Destinatários 
Crianças dos 3 aos 5 anos · Info 256 
377 030 ou nucleopedagogico@cm-feira.
pt ou www.biblioteca.cm-feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

MÚSICA 

CRU À4Há
11 OUT

CRU reúne alguns dos mais 
marcantes artistas da música 
moderna portuguesa. À voz de 
Nuno Carneiro, o Ace dos Mind 
da Gap, junta-se a bateria de 
André Hollanda e a mestria nas 
teclas de Sérgio Freitas. Na 
companhia de Pedro Santos 
(baixo) apresentam músicas que 
oscilam entre influências soul, 
hip hop e rap.

22h00 Foyer do Cineteatro António 
Lamoso – SM Feira · € 2,5 · 
Destinatários M/6 Info 256 337 060, 
cineteatro@cm-feira.pt e http://
cineteatro.cm-feira.pt · Org. CM 
Santa Maria da Feira · Outonalidades

SERVIÇO EDUCATIVO

OFICINAS & WORKSHOPS

No vale dos 
moinhos 
hora do conto
10 OUT - 14 DEZ

No Vale dos Moinhos viviam 
mulheres, homens e crianças 
como tu ou como eu. Até que 
um dia chegaram as Máquinas 
Perfeitas. Bastava alguém 
carregar num botão para viver 
um momento perfeito, provar 
uma sobremesa perfeita ou jogar 
um jogo perfeito com um amigo 
perfeito. Mas, por terem os 
seus desejos realizados, quase 
todos os habitantes deixaram de 
sonhar… 
Depois de ouvirem a história 
as crianças são convidadas a 
construir o seu livro de desejos.

10, 12, 17, 19, 24, 26 out · 09h30 e 
14h00 

14, 16, 21, 23, 28, 30 nov · 09h30 
e 14h00

18 nov · 15h00 (sessão para 
famílias) 

12 e 14 dez · 09h30 + 14h00 

Sala de atelier da Biblioteca 
Municipal de SM Feira · Entrada livre 
(inscrição prévia)· Destinatários 
Crianças dos 6 aos 10 anos · Info 256 
377 030 ou nucleopedagogico@cm-feira.
pt ou www.biblioteca.cm-feira.pt · 
Org. CM Santa Maria da Feira



SANTA MARIA DA FEIRA · SET/DEZ’17 — 17

TEATRO 

Dois Homens 
Completamente Nus
14 OUT

“Dois Homens Completamente Nus”, do 
dramaturgo Sébastien Thiéry, chega a Portugal 
sob a direção de Tiago Guedes. A comédia conta 
com interpretação de Miguel Guilherme e Jorge 
Mourato na pele destes dois homens confusos e 
completamente nus. Saídos de uma espécie de 
blackout, ambos têm dificuldade em perceber o 
que aconteceu e nenhum consegue arranjar uma 
explicação para o sucedido, tampouco lembrar-se 
do que os poderá ter levado ali.

Espetáculo com babysitting gratuito mediante 
inscrição prévia

22h00 Cineteatro António Lamoso – SM Feira
€ 10 (plateia inferior), € 12 (plateia central) e € 8 
(plateia recuada) · Destinatários M/12 · Info 256 337 060, 
cineteatro@cm-feira.pt e http://cineteatro.cm-feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
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TEATRO; FESTIVAIS;

Vá pra fora cá 
dentro 
IV Festival de Teatro do GEDE

14 OUT
 
A loucura moderna trouxe 
à sociedade uma série de 
caprichos que a conduz muitas 
vezes a situações ridículas. 
Por estes dias predomina a 
mentira das aparências… São 
as exigências sociais! E é nas 
voltas e reviravoltas destas 
exigências que vamos encontrar 
os Carvalhais, os Marques e os 
Pimentas… Enfim, é a vida!
Dinamizado pela Associação 
Experimental de Feitos.

21h15 Salão Paroquial de Escapães 
Entrada livre Destinatários Todas as 
idades · Info 965 572 837 / 912 970 
072 · Org. GEDE – Grupo de Expressão 
Dramática de Escapães

SERVIÇO EDUCATIVO 

Livro em viagem 
hora do conto
20 e 31 OUT + 15 e 29 
NOV + 6 e 13 DEZ

Uma viagem pelo mundo dos 
livros é o propósito desta 
atividade orientada pelo Núcleo 
Pedagógico da Biblioteca 
Municipal que, mensalmente, se 
desloca aos Jardins de Infância 
da rede pública escolar do 
Concelho para promover uma 
hora do conto.

10h30, 11h00 e 13h30 Jardins-de-
infância do Concelho (instituições 
públicas) · Entrada livre 
Destinatários Crianças dos 3 aos 5 anos 
Info 256 377 030 ou nucleopedagogico@
cm-feira.pt ou www.biblioteca.
cm-feira.pt · Org. CM Santa Maria da 
Feira

TEATRO 

Teatro para bebés 
14 OUT

O Teatro Para Bebés baseia-se numa interação 
dinâmica entre a criança e o artista adulto, que 
tem como terreno o fazer teatral. O Freddy é a 
personagem principal, o elo de ligação de todas as 
histórias. Com ele, procura-se um deslocamento 
de lugares comuns, com base na valorização dos 
olhares e sensibilidades que ambas as fases da 
vida apresentam sobre o mundo e a rotina do 
bebé/criança.
Atividade orientada por Teatro Hymnus.

11h00 Sala de atelier da Biblioteca Municipal de SM Feira 
Entrada livre (inscrição prévia) · Destinatários Famílias 
com crianças dos 06 aos 36 meses · Info 256 377 030 ou 
nucleopedagogico@cm-feira.pt ou www.biblioteca.cm-feira.
pt · Org. CM Santa Maria da Feira
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OFICINAS & WORKSHOPS

Semana Aberta 
Comemorações 
do Aniversário do 
Museu do Papel
O Museu do Papel comemora 
o aniversário de abertura ao 
público, promovendo uma série 
de oficinas e workshops, para 
além de visitas sensoriais a este 
espaço museológico dedicado 
à História e Indústria do Papel 
de uma região com mais de 
trezentos anos de tradição na 
produção e fabrico de papel.

9h30 às 17h00 (última entrada às 
16h00 · horário especial de segunda-
feira a domingo) · Museu do Papel 
Terras de Santa Maria · Entrada livre
Destinatários Todas as idades
Info 256 370 850, geral@museudopapel.
org ou www.museudopapel.org · Org. CM 
Santa Maria da Feira

TEATRO 

III Festa da Marioneta 
e da Música 
Os Músicos de Bremen
21 OUT

O Teatro em Caixa, a Orquestra Criativa de Santa 
Maria da Feira, a Cercifeira e a Banda Marcial do 
Vale recriam um ambicioso espetáculo: Os Músicos 
de Bremen, dos Irmãos Grimm. De forma divertida, 
marionetas, música, teatro e dança, levantam 
questões sobre a humanidade e a sua relação com 
os animais.

Projeto do Programa de Apoio a Projetos Culturais

22h00 Cineteatro António Lamoso – SM Feira · € 6 (plateia 
inferior), € 7 (plateia central) e € 5 (plateia recuada) · 
Destinatários M/6 · Info 256 337 060, cineteatro@cm-feira.
pt e http://cineteatro.cm-feira.pt · Org. Sótão do Vizinho 
· CM Santa Maria da Feira
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MÚSICA 

Surma À4Há
25 OUT

Surma é um projeto one-woman-band. 
Natural de Leiria, Débora Umbelino 
domina teclas, samplers, cordas, vozes 
e loop stations em sonoridades que 
fogem do jazz para o post-rock, da 
eletrónica para o noise e nos leva para 
paragens mais ou menos incertas.

22h00 Foyer do Cineteatro António Lamoso – SM 
Feira · € 2,5 · Destinatários M/6 
Info 256 337 060, cineteatro@cm-feira.pt e 
http://cineteatro.cm-feira.pt · Org. CM Santa 
Maria da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

À quinta na 
fábrica fabrico  
de papel pardo
26 OUT + 16 NOV

Com todas as máquinas 
do processo de fabrico em 
funcionamento, esta atividade 
dá a conhecer as diferentes 
etapas da produção do “Papel 
Pardo”, utilizadas nas antigas 
embalagens e sacos de 
papel. O visitante pode ainda 
experienciar “Botar” papel a 
secar na “Casa do Espande”, 
como as antigas “Botadeiras” o 
faziam. 

10h00-12h00 · 14h00-16h00 Museu 
do Papel Terras de Santa Maria · 
Entrada livre · Destinatários Todas 
as idades · Info 256 370 850, geral@
museudopapel.org ou www.museudopapel.
org · Org. CM Santa Maria da Feira
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Halloween
28 E 29 OUT

As portas do Zoo de Lourosa estão 
prestes a abrir para receber o dia mais 
assustador e divertido do ano. Por 
entre abóboras, morcegos e feiticeiros, 
a visita ao mundo das aves promete 
ser uma verdadeira aventura. Não 
esquecendo as “doçuras e travessuras”, 
são muitas as arrepiantes surpresas que 
preparamos para as bruxas, duendes, 
fantasmas e demais criaturas que se 
atrevam a vir até aqui.
Vem até ao Zoo, traz a tua fantasia, e 
deixa a animação por nossa conta!

14h00-18h00 Zoo de Lourosa · Entrada livre 
<5 anos ; € 3 (6 aos 15 anos, portadores de 
Cartão JÁ e M/65 com Cartão Sénior); € 3,5 
(M/65 e portadores de Cartão Jovem); € 4 
(M/12) · Destinatários Todas as idades 
Info 227 459 822, 938 781 078, info@
zoolourosa.com ou www.zoodelourosa.com 
Org. Zoo de Lourosa

Noite de 
Halloween no 
Museu
28 OUT

Celebre o Halloween no Museu 
de Santa Maria de Lamas. 
Use a criatividade, traje a 
rigor e festeje esta noite com 
muita diversão e atividades 
para toda a família! “Bruxas, 
Magos, Morcegos, Fantasmas, 
Múmias, Zombies” e outras 
figuras ligadas ao imaginário do 
Halloween esperam por si!

21h30 Museu de Santa Maria de Lamas 
€ 2 · Destinatários Todas as idades
Info 227 447 468, 916 647 685, geral@
museudelamas.pt e www.museudelamas.pt 
Org. Museu de Santa Maria de Lamas

TEATRO 

Uma Chávena de 
Chá CCROF
28 OUT

‘Chávena de Chá’ retrata a 
história de um casal em crise, 
sobre o qual pairam as suspeitas 
do envolvimento da mulher 
com o tesoureiro. Uma comédia 
farsante que irá deixar o público 
divertido do princípio ao fim.
A receita do espetáculo reverte a 
favor da Associação Portuguesa 
de Neuromusculares.

22h00 Cineteatro António Lamoso – SM 
Feira · € 6 (plateia inferior), € 
7 (plateia central) e € 5 (plateia 
recuada) · Destinatários M/6 · Info 
256 337 060, cineteatro@cm-feira.
pt e http://cineteatro.cm-feira.pt · 
Org. CCROF – Centro Cultura e Recreio 
do orfeão da Feira · CM Santa Maria 
da Feira
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OFICINAS & WORKSHOPS

O Papel da Marioneta 
Workshop  
de Rui Sousa
29 OUT

Podemos nós próprios criar uma 
marioneta? Como a podemos 
manipular?
Um workshop, dinamizado por Rui 
Sousa, onde o papel será utilizado como 
matéria prima na construção de uma 
marioneta.
Deixe a criatividade tomar conta da sua 
imaginação e crie do nada um todo!

15h00-17h00 Museu do Papel Terras de Santa 
Maria – Paços de Brandão · Entrada livre 
· marcação prévia obrigatória (entre 5 a 
10 participantes) · Destinatários Todas 
as idades · Info 256 370 850, geral@
museudopapel.org ou www.museudopapel.org 
Org. CM Santa Maria da Feira

OFICINAS & WORKSHOPS

Domingo  
da Família
29 OUT + 26 NOV

Reúna a sua família e venha 
ao Museu Convento dos Lóios 
desvendar alguns mistérios.
O pai, a mãe, a avó, o tio, filhos, 
primos, netos e sobrinhos 
podem participar em atividades 
diversificadas que criamos para 
todos. Aprenda e divirta-se com 
a sua família no Museu!

15h00-16h30 Museu Convento dos Loios 
– Santa Maria da Feira · Entrada 
livre (marcação prévia obrigatória 
até à quarta-feira anterior à 
realização da atividade · entre 10 
e 25 participantes) · Destinatários 
Famílias · Info 256 331 070 ou 
museuconventodosloios@cm-feira.pt · 
Org. CM Santa Maria da Feira 

CINEMA

Sessões de Cinema: 

Monty Python: 
“A Autobiografia  
de um Mentiroso” 
de Bill Jones, Jeff Simpson e Ben Timlett

2 NOV

O filme “Monty Python: A Autobiografia de um 
Mentiroso” é uma animação ficcionada baseada 
na vida de Graham Chapman, um dos membros 
da mítica série Monty Python que faleceu em 
1989, aos 48 anos de idade, considerado um dos 
humoristas mais icónicos de sempre, um filme-
fetiche que ajuda a matar as saudades dos Monty 
Python, o grupo de humoristas britânico mais 
influente do mundo.

21h30 Auditório da Biblioteca Municipal de SM Feira · € 1 
(leitores inscritos na biblioteca municipal, estudantes e 
>65 anos); € 2 (público em geral) · Destinatários Maiores 
de 16 anos · Info 256 377030 ou biblioteca@cm-feira.pt ou 
www.biblioteca.cm-feira.pt · Org. CM Santa Maria da Feira
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EXPOSIÇÕES 

Bazar de Natal
2 NOV - 6 JAN’18

O Bazar de Natal do Museu está 
de volta para mais uma edição. 
Há muitas ideias para prendas 
de Natal diferentes e originais 
realizadas no Museu, através do 
uso da sua matéria-prima mais 
identitária, a cortiça. Acessórios 
de moda, objetos decorativos 
e de papelaria, decorações de 
Natal criativas e sobretudo muitos 
presépios, dos tradicionais aos 
mais inovadores, são alguns dos 
produtos e destaques deste Bazar.

9h30-12h30 e 14h00-17h00 · Museu de 
Santa Maria de Lamas · Entrada livre
Destinatários Todas as idades 
Info 227 447 468, 916 647 685, geral@
museudelamas.pt e www.museudelamas.pt 
Org. Museu de Santa Maria de Lamas

SERVIÇO EDUCATIVO

OFICINAS & WORKSHOPS

S. Martinho:  
o santo do Outono 
que traz o Verão! 
História e Oficina  
de Expressão Plástica

2 - 12 NOV

Quer saber quem foi S. Martinho 
e o que fez? Aceite o nosso 
convite e venha divertir-se, 
descobrindo connosco a história 
e as tradições associadas ao S. 
Martinho: o santo de outono que 
traz o verão! No final, poderá 
criar um objeto de cortiça, na 
oficina de expressão plástica.  

10h00-12h00 · 14h30-16h30 Museu de 
Santa Maria de Lamas · € 3 (marcação 
prévia) · Destinatários Grupos do 
pré-escolar ao 3º ciclo · Famílias 
Info 227 447 468, 916 647 685, geral@
museudelamas.pt e www.museudelamas.pt 
Org. Museu de Santa Maria de Lamas

TEATRO

Jubileu e Romieta GEDE
4 NOV

Um príncipe da idade média envolve-se com 
uma princesa do país vizinho, acontecimento 
que o levará a recorrer a uma máquina do tempo 
para viajar ao passado, mas acaba no futuro. Ao 
tentar regressar conhece uma mulher que aceita 
concertar a sua máquina em troca de casar o seu 
filho com a filha de um empresário. A tarefa, que 
parece fácil, dá origem a uma série de peripécias. 

22h00 Cineteatro António Lamoso – SM Feira · € 6 (plateia 
inferior), € 7 (plateia central) e € 5 (plateia recuada) 
Destinatários M/6 · Info 256 337 060, cineteatro@cm-feira.
pt e http://cineteatro.cm-feira.pt · Org. GEDE – Grupo de 
Expressão Dramática de Escapães · CM Santa Maria da Feira
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SEMINÁRIOS & CONFERÊNCIAS

Formação: Inventário  
do Património Móvel 
para membros de associações culturais

4, 11, 18 e 25 NOV

Em aproximadamente 14 horas, esta ação de 
formação pretende dotar os participantes 
de conhecimentos sobre a inventariação do 
Património Cultural, tendo os seguintes objetivos: 
divulgar princípios, metodologias e boas práticas 
para o estudo e inventário do Património Cultural 
Móvel; contribuir para o desenvolvimento do 
inventário como setor estrutural e estruturante 
da atividade museológica; analisar a importância 
fundamental da intervenção e documentação das 
coleções na gestão e salvaguarda do Património 
Cultural. 

14h30-18h00 Museu Convento dos Loios – Santa Maria da 
Feira · Entrada livre (entre 10 e 25 participantes)
Destinatários Associações Culturais e Recreativas do 
Concelho da área do folclore e da etnografia · Info 256 
331 070 ou museuconventodosloios@cm-feira.pt · Org. CM 
Santa Maria da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO; OFICINA & WORKSHOPS 

Investigar e Descobrir  
a Floresta Autóctone  
no Museu 
Visita e oficina de expressão plástica

6 - 30 NOV 

Estão prontos para pegar na lupa e observar 
atentamente os órgãos de algumas árvores 
autóctones? Vamos partir à descoberta e 
identificar a espécie, o nome comum, o fruto e 
muitas outras curiosidades…Para finalizar e para 
mais tarde esta visita recordar, na oficina de 
expressão plástica, os frutos e as folhas da sua 
árvore preferida vamos executar!

10h00-12h00 · 14h30-16h30 Museu de Santa Maria de Lamas 
€ 3 (Marcação Prévia) · Destinatários Grupos do pré-
escolar ao 3º ciclo · Famílias (possibilidade de adaptação 
a outros grupos) · Info 227 447 468, 916 647 685, geral@
museudelamas.pt e www.museudelamas.pt · Org. Museu de 
Santa Maria de Lamas

MÚSICA 

Jonny Abbey À4Há
8 NOV

Jonny Abbey é um projeto electro-indie-pop de 
João Abrantes a quem se junta Cecília Costa. O 
álbum de estreia, “Unwinding”, reflete a vibrante 
cena musical da cidade do Porto e leva-nos a viajar 
por ambientes alternativos, mantendo sempre a 
vertente “catchy” do estilo SynthPop. 

22h00 Foyer do Cineteatro António Lamoso – SM Feira · € 2,5 
Destinatários M/6 · Info 256 337 060, cineteatro@cm-feira.
pt e http://cineteatro.cm-feira.pt · Org. CM Santa Maria 
da Feira



SANTA MARIA DA FEIRA · SET/DEZ’17 — 25

TEATRO 

Caminho marítimo 
para a desgraça
9 E 10 NOV 

No dia 7 de julho do ano da 
graça de 1497, dois bandidos 
são libertados da forca a troco 
de embarcarem com a frota 
de Vasco da Gama, que partia 
para a Índia. Mas eles ainda 
não sabiam o que teriam de 
passar até chegar ao aclamado 
destino! O Caminho Marítimo 
para a Desgraça é uma comédia 
hilariante sobre o avesso da 
mitologia dos descobrimentos. 
Espetáculo orientado por 
Trincheira Teatro.

10h00 e 14h00 Auditório da Biblioteca 
Municipal de SM Feira · Entrada livre 
(inscrição prévia) · Destinatários 
Jovens do 8º ao 12º ano · Info 256 377 
030 ou nucleopedagogico@cm-feira.pt 
ou www.biblioteca.cm-feira.pt · Org. 
CM Santa Maria da Feira

MÚSICA 

Concerto 
de Guitarra 
11 NOV

Apresentação da Classe de 
Guitarra do Professor Francisco 
Claro. 

17h00 Sede do Grupo Musical de Fiães 
Entrada livre · Destinatários Todas 
as idades · Info gmfiaes@gmail.com 
Org. Grupo Musical de Fiães

Magusto
11 NOV

Tal como diz o ditado e reza 
a tradição: em dia de São 
Martinho, faz o magusto e prova 
o teu vinho. Comemoração 
do São Martinho com toda 
a comunidade associativa e 
demais interessados. 

21h00 Casa da Gaia – Argoncilhe · 
Entrada livre · Destinatários Todas 
as idades · Info 227 645 097; geral@
casadagaia.pt e www.casadagaia.pt 
Org. Casa da Gaia
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DANÇA

LOOP 
Festival de Danças 
Urbanas
11 NOV

LOOP é um Festival de Danças Urbanas anual que 
reúne criadores portugueses e que dá palco ao 
trabalho que estes têm desenvolvido na rica e 
abrangente linguagem de movimento urbano. Terá 
a sua primeira edição em 2017, em Santa Maria da 
Feira.

Cineteatro António Lamoso – SM Feira
€ 6 (plateia inferior), € 7 (plateia central) e € 5 
(plateia recuada) · Destinatários M/6 · Info 256 337 060, 
cineteatro@cm-feira.pt e http://cineteatro.cm-feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

Programa:
Sampling Workshop 
10h00 às 13h00
Momento formativo com os 
criadores.
Gratuito mediante apresentação do 
bilhete para o festival. Limitado a 
20 pessoas · Destinatários M/12 
Inscrição obrigatória para 
loop.festportugal@gmail.com.

Noite no Teatro 
espetáculo · 22h00
. QUERENCIA, de Catarina 

Campos e Rina Marques;
.  STATE OF DOUBT, de Duarte 

Valadares;
.  BOUCING HEADS, de Vitor 

Fontes e Maria de Melo 
Falcão;

.  EM EL VACÍO, de Melissa 
Sousa.

Conversa com os criadores
depois do espetáculo



SANTA MARIA DA FEIRA · SET/DEZ’17 — 27

Magusto no Zoo
12 NOV

O outono dá-nos o mote 
para uma das celebrações 
mais desejadas: o dia de São 
Martinho. Ninguém resiste a 
saborear umas quentes e boas 
castanhas, assadas na fogueira 
de moliço a quem ninguém 
resiste saltar. E porque é de 
tradições que falamos, há que 
enfarruscar a cara de cinzas e, ao 
som de música alusiva à ocasião, 
participar com toda a família nos 
inúmeros jogos populares que 
temos disponíveis.

14h00-18h00 · Zoo de Lourosa · 
Entrada livre <5 anos; € 3 (6 aos 15 
anos, portadores de Cartão JÁ e M/65 
com Cartão Sénior); € 3,50 (M/65 e 
portadores de Cartão Jovem); € 4,00 
(M/12) · Destinatários Todas as 
idades · Info 227 459 822, 938 781 
078, info@zoolourosa.com ou www.
zoodelourosa.com · Org. Zoo de 
Lourosa

TEATRO; MÚSICA

Um, dois, três 
papelinho 
japonês
17 NOV

Uma visita ao mundo imaginário 
de papel dobrado, entre a 
música e a cultura do Oriente. 
No palco, a arte do Origami, 
em tamanho gigante com 
as “formas mágicas” que o 
papel pode tomar, saindo de 
uma folha no chão para um 
Tsuru no ar. Duas personagens 
encontram-se no Japão, num 
espaço perdido entre papéis que 
ninguém consegue representar. 
Brincam, dançam, exploram, 
tocam e mudam de papel que 
se transforma em barcos, 
dragões, caixas, flores, pássaros 
gigantes e muitas outras coisas! 
O público estica-se e dobra-se 
participando ativamente no 
espetáculo em que os Origamis 
levam as músicas, danças 
tradicionais japonesas e as 
histórias que as personagens 
vão contar.
Atividade orientada por 
Catrapum Catrapeia.

14h30 Auditório da Biblioteca 
Municipal de SM Feira · Entrada livre 
(inscrição prévia) · Destinatários 
Crianças dos 3 aos 5 anos · Info 256 
377 030 ou nucleopedagogico@cm-feira.
pt ou www.biblioteca.cm-feira.pt · 
Org. CM Santa Maria da Feira

INFANTO-JUVENIL

Malas e fraldas 
espetáculo para bebés
18 NOV 
 
Malas, muitas malas e dentro 
delas muitas músicas. Músicas 
de colo, músicas de embalar, 
músicas que nascem da raiz, 
África, Brasil, Japão, India, 
Portugal…!
Malas, muitas malas e dentro 
delas muitas coisas, carpas e 
outros peixes do mar, bolas, 
fitas, guarda-chuvas cantantes, 
instrumentos que embalam os 
ritmos dos bebés ao colo das 
mães e dos pais…
Malas, muitas malas e dentro 
delas muita magia: carinhos, 
sorrisos, abraços entre música, 
ritmos entre pai, mãe e bebé, 
palavras e gestos que se 
confundem, Tsurus de papel e 
canoas gigantes, lanternas que 
mostram estrelas a dançar com 
a música…
Vem também viajar connosco, 
mas não tragas a mala. Traz só a 
tua fralda.
Atividade orientada por 
Catrapum Catrapeia.

11h00 Sala de atelier da Biblioteca 
Municipal de SM Feira · Entrada livre 
(inscrição prévia) · Destinatários 
Famílias com crianças dos 06 aos 
36 meses · Info 256 377 030 ou 
nucleopedagogico@cm-feira.pt ou www.
biblioteca.cm-feira.pt · Org. CM 
Santa Maria da Feira
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TEATRO; DANÇA

Um Clássico 
de Vera Mantero – ASTA 
Na Noite Europeia dos Teatros

18 NOV

Um Clássico é uma proposta de Vera Mantero, que 
reflete sobre as características e antagonismos do 
que é ser um clássico, sobre todos os conceitos e 
pré-ideias sobre a importância futura, sobre processo 
de desconstrução ou recriação de uma época. 

22h00 Cineteatro António Lamoso – SM Feira · Entrada livre 
Destinatários M/6 · Info 256 337 060, cineteatro@cm-
feira.pt e http://cineteatro.cm-feira.pt · Org. Ballet 
Contemporâneo do Norte · CM Santa Maria da Feira



SANTA MARIA DA FEIRA · SET/DEZ’17 — 29

EXPOSIÇÕES

…no meio das 
coisas… 
exposição de pintura, gravura e 
joalharia de Linda Correia

18 NOV - 13 JAN’18
 
“Retratos de uma viagem, 
contadores de histórias… 
Objetos que ganham novo 
significado, objetos que só 
fazem sentido porque são 
memória…” Linda Correia.
A exposição inaugura às 17h00 
de 18 de novembro.

Seg-Sex 10h00-19h00 · Sáb 10h00-17h00 
· Sala polivalente da Biblioteca 
Municipal de SM Feira · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info 256 377 030 ou biblioteca@cm-
feira.pt ou www.biblioteca.cm-feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

MÚSICA 

Gobi Bear À4Há
22 NOV

Gobi Bear é o alter-ego de Diogo Pinto. O singer-
songwriter, natural de Guimarães, conta já com uma 
vasta discografia. O recém-lançado EP homónimo 
continua a explorar um universo singular, onde se 
quebram as barreiras entre o live-looping e o indie 
folk. 

22h00 Foyer do Cineteatro António Lamoso – SM Feira 
€ 2,5 · Destinatários M/6 Info 256 337 060, cineteatro@cm-
feira.pt e http://cineteatro.cm-feira.pt · Org. CM Santa 
Maria da Feira

OFICINAS & WORKSHOPS

Férias de Papel 
Oficinas “Um Natal de papel”

21 NOV - 7 DEZ

Neste Natal, traga a família, os 
amigos, a alegria e a imaginação 
e venha participar na oficina 
“Um Natal de Papel”. Utilizando 
diferentes papéis e pastas, 
crie presépios únicos, postais, 
estrelas e bolinhas de natal ao 
som de melodias natalícias!

10h00-11h30 · 15h00-16h30 Museu do 
Papel Terras de Santa Maria · Entrada 
livre (limitado a 25 participantes)
Destinatários 1º e 2º Ciclo · IPSS · 
Possibilidade de adaptação a outros 
grupos organizados · Info 256 370 
850, geral@museudopapel.org ou www.
museudopapel.org · Org. CM Santa Maria 
da Feira
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TEATRO 

A Boda dos 
Rabudos 
IV Festival de Teatro do 
GEDE
25 NOV
 
A Boda dos Rabudos é um 
resgate financeiro, mas à moda 
do pelintra Romão Rabudo. 
A filha a estudar em Lisboa 
engravidou. O namoro com 
um político da capital parecia 
abafar a vergonha na aldeia, 
se não tivesse sido o marialva 
da terra, o Tone Rola, a bulir na 
moça! O Rabudo velho engendra 
um plano: casar a rapariga, 
descasar, voltar a casar e alguém 
pagar o padre, o sacristão e a 
boda! O resgate funciona às mil 
maravilhas, o cheque ao portador 
é passado, o pior é mesmo o 
número de credores para dividir 
a quantia.
Dinamizado por Teatro de 
Balugas (Balugães, Barcelos).

21h15 Salão Paroquial de Escapães 
Entrada livre · Destinatários Todas 
as idades · Info 965 572 837 ou 
912 970 072 · Org. GEDE – Grupo de 
Expressão Dramática de Escapães

OFICINAS & WORKSHOPS

SERVIÇO EDUCATIVO 

É Natal no MCL
22 NOV - 23 DEZ

O Natal está a chegar…. Participe 
nesta oficina e crie objetos 
natalícios para decorar a sua 
casa.

Ter-Sex 9h30-16h45 Museu Convento dos 
Lóios – Santa Maria da Feira · Entrada 
livre · Marcação prévia obrigatória 
(entre 10 e 25 participantes).
Destinatários Pré-escolar ao 3º Ciclo 
do Ensino Básico. Público sénior. 
Possibilidade de adaptação a outros 
grupos organizados · Info 256 331 070 
ou museuconventodosloios@cm-feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira

EXPOSIÇÕES

A alma do papel 
Exposição de pintura

25 NOV - 30 DEZ

Os participantes no workshop 
“Alma do Papel”, realizado nos 
meses de setembro e outubro, 
sob a orientação da pintora Ana 
Maria, terão a oportunidade de 
apresentar as suas criações 
e talentos numa exposição 
temporária final, que será 
inaugurada a 25 de novembro, 
pelas 16h30.

9h30 às 17h00 (3ª a 6ª) e 14h30 às 
17h30 (sáb. e dom.) · Museu do Papel 
Terras de Santa Maria · Entrada 
livre (marcação prévia para grupos) 
Destinatários Todas as idades · Info 
256 370 850, geral@museudopapel.
org ou www.museudopapel.org · Org. CM 
Santa Maria da Feira



SANTA MARIA DA FEIRA · SET/DEZ’17 — 31

MÚSICA 

Prana
25 NOV

Depois de dois álbuns de sucesso, Prana prepara 
o terceiro trabalho de originais, no qual o trio 
sanjoanense mistura um rock dançante com um 
pop melódico. “Não te dás a ninguém”, single já 
avançado, reflete a influência da eletrónica.

22h00 Cineteatro António Lamoso – SM Feira
€ 6 (plateia inferior), € 7 (plateia central) e € 5 
(plateia recuada) · Destinatários M/6 · Info 256 337 060, 
cineteatro@cm-feira.pt e http://cineteatro.cm-feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira

INFANTO-JUVENIL

Paluí 
lançamento do livro e instalação de 
Helena Caspurro e Pedro

30 NOV

Viagem por histórias sonoras que a 
língua portuguesa conta.
Luz, cor, vídeo, planetas, habitantes 
serolhos, bichos e sons enviados por 
uma Somalandra – um mundo fantástico 
em páginas desenhadas, escritas e 
contadas por centenas de crianças dos 
nove agrupamentos de escola de Santa 
Maria Feira a partir da música do disco 
Paluí, de Helena Caspurro. 
Leituras para saborear e tocar todos os 
sentidos, porque se queres saber o que 
é o Paluí… põe o teu dedo aqui!

21h30 Sala infantil da Biblioteca Municipal 
de SM Feira · Entrada livre · Destinatários 
Jardins de Infância · Info 256 918 770 ou 
centroderecursos@gmail.com · Org. CM Santa 
Maria da Feira
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Perlim
Uma Quinta de Sonhos 
Parque Temático de Natal

1-30 DEZ

Perlim celebra a sua 10ª edição em 2017! 
À Quinta do Castelo e a Santa Maria da Feira 
voltarão a chegar, para celebrar o melhor do mês 
do Natal, as personagens mais simpáticas deste 
lugar imaginário, que já tomou conta de miúdos 
e graúdos – Perlim, Pimpim, a Fada Piri, o Merlim, 
a Preciosa e muitos mais. A espetacularidade de 
teatros musicais, a animação em contínuo, as 
surpresas a cada recanto de um bosque centenário 
e a magia que se vive no castelo secular da cidade, 
tudo encaixa numa mística de sonhos e fantasia 
que não pode perder. 
De 1 a 30 de dezembro, em Santa Maria da Feira, 
com 20 áreas temáticas, espetáculos e diversão… 
Perlim, 10 edições de pura Magia!

14h00-18h00 (semana: 7, 14, 15, 
18-22 e 26-29 dez)
14h00-19h00 (fim-de-semana e 
feriados: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 
16, 17, 23 e 30 dez) · Quinta do 
Castelo de Santa Maria da Feira · 
Entrada Livre (0 aos 2 anos, com 
levantamento de bilhete de acesso 
obrigatório no local do evento); € 
5 (3 aos 12 anos, ≥ 65 anos, grupos 
escolares (oferta de 2 bilhetes 
para acompanhante por cada 15 
crianças) e grupos a partir de 15 
pessoas (marcação no mínimo com 
24 horas de antecedência)); € 6 
(13 aos 64 anos); € 8 (pulseira 
Free Pass em pré-venda até 8 
de dezembro inclusive); € 10 
(Pulseira Free Pass, a partir de 9 
de dezembro) · Destinatários Todas 
as idades · Info reservas@perlim.
pt ou www.perlim.pt · Org. CM 
Santa Maria da Feira e Feira Viva, 
Cultura e Desporto, EM.
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MÚSICA 

Coros em 
Movimento
1 DEZ

‘Coros em Movimento’ é 
um projeto que promove a 
música coral portuguesa, com 
referências à música tradicional, 
para o qual a comunidade local 
foi convidada a participar. Este 
concerto final conta com a 
presença de cinco coros: Coro 
do CiRAC, Coro da Tuna Musical 
Mozelense, Coro da Juventude 
de Sanguedo, Coro do Orfeão da 
Feira e Coro da Voltado a Poente.

Projeto do Programa de Apoio a 
Projetos Culturais

22h00 Cineteatro António Lamoso – SM 
Feira · € 5 · Destinatários M/6
Info 256 337 060, cineteatro@
cm-feira.pt e http://cineteatro.
cm-feira.pt · Org. CM Santa Maria da 
Feira · Associação Voltado a Poente

SERVIÇO EDUCATIVO

Paluí 
Hora do conto
4 - 7 DEZ

Não se sabe bem se é menino, 
pássaro, gato, coragem, estrela, 
magia ou mão gigante… Mas diz 
que é filho do amor entre um 
ser que anda e um ser que voa. 
E tem dois corações! Gosta de 
pão, mas alimenta-se de sonhos 
e sorrisos ou de imaginação. 
O planeta do Paluí deve ser de 
várias cores porque, por onde 
viaja, espalha cor. Se queres 
saber o que é o Paluí… põe o teu 
dedo aqui! Viagem por histórias 
sonoras que a língua portuguesa 
conta. 

09h30-14h00 Sala da Hora do Conto da 
Biblioteca Municipal de SM Feira · 
Entrada livre (inscrição prévia)
Destinatários Crianças dos 3 aos 
10 anos · Info 256 377 030 ou 
nucleopedagogico@cm-feira.pt ou www.
biblioteca.cm-feira.pt · Org. CM 
Santa Maria da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

OFICINA & WORKSHOPS; TEATRO 

Natal no Museu 
4 - 29 DEZ

Para celebrar a quadra 
natalícia, o Serviço Educativo 
do Museu disponibiliza uma 
série de atividades lúdicas e 
pedagógicas inspiradas nas suas 
coleções: hora do conto, visitas 
dramatizadas, teatro de sombras 
e oficinas de expressão plástica. 
A descoberta de espaços, 
objetos e histórias são o ponto 
de partida para estas iniciativas 
que apelam à criatividade e 
espírito de equipa.

10h00-12h00 · 14h30-16h30 Museu de 
Santa Maria de Lamas · € 3 (Marcação 
Prévia) · Destinatários Grupos do 
pré-escolar ao 3º ciclo · Famílias 
(possibilidade de adaptação a outros 
grupos) · Info 227 447 468, 916 647 
685, geral@museudelamas.pt e www.
museudelamas.pt · Org. Museu de Santa 
Maria de Lamas
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SERVIÇO EDUCATIVO

Pedro e o Lobo
5 DEZ

Um espetáculo com marionetas 
de mesa, eclético, que aguça a 
imaginação e utiliza o mínimo de 
“efeitos especiais”.
Partindo do conto musical para 
crianças “Pedro e o Lobo”, do 
compositor Sergei Prokofiev, 
conta-se a história de um 
menino irreverente, igual a 
tantos outros que aprendem 
experimentando na convivência 
harmoniosa da mãe natureza.
 
14h00 e 15h30 · Pólo da Biblioteca 
de Souto · Entrada livre (inscrição 
prévia) · Destinatários Crianças 
dos 6 aos 7 anos · Info bcnproducao@
gmail.com · Org. Ballet Contemporâneo 
do Norte · CM Santa Maria da Feira

CINEMA 

Sessões de Cinema: 

T2 - Trainspotting 
de Danny Boyle
7 DEZ

Em 1996, Danny Boyle realizou “Trainspotting”, um 
filme baseado na aclamada primeira obra de Irvine 
Welsh que, apesar da controvérsia, se transformou 
numa obra cinematográfica de culto. À época, 
a banda sonora – com Lou Reed, David Bowie, 
Brian Eno, Iggy Pop, Blur, Primal Scream e muitos 
outros – teve quase tanto êxito como o filme. Agora, 
o realizador regressa com a segunda parte da 
história. Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee 
Miller, Robert Carlyle e Kelly Macdonald voltam a 
dar vida aos seus personagens.

21h30 Auditório da Biblioteca Municipal de SM Feira · € 1 
(leitores inscritos na biblioteca municipal, estudantes e 
>65 anos) · € 2 (público em geral) · Destinatários Maiores 
de 16 anos · Info 256 377030 ou biblioteca@cm-feira.pt ou 
www.biblioteca.cm-feira.pt · Org. CM Santa Maria da Feira
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MÚSICA 

Mão Morta Mutantes 
S.21 · 25 Anos
9 DEZ

Passados 25 anos sobre a edição de “Mutantes 
S21”, os Mão Morta apresentam um concerto de 
celebração desse disco. Pela primeira vez serão 
apresentados em concerto todos os temas do 
álbum, incluindo 3 nunca tocados ao vivo.
Concerto especial a realizar a 9.12.2017, que 
assinala exatamente a data do lançamento do 
disco, a 9.12.1992.

Espetáculo com babysitting gratuito mediante 
inscrição prévia

22h00 Cineteatro António Lamoso – SM Feira · € 10 (plateia 
inferior), € 12 (plateia central) e € 8 (plateia recuada) 
Destinatários M/6 Info 256 337 060, cineteatro@cm-feira.
pt e http://cineteatro.cm-feira.pt · Org. CM Santa Maria 
da Feira
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MÚSICA

Festa de Natal 
GMF

16 DEZ

Festa de Natal da Sénior 
Residence, com a participação 
da orquestra juvenil do Grupo 
Musical de Fiães.

15h00 Sede do Grupo Musical de Fiães ·
Entrada livre · Destinatários Todas 
as idades · Info gmfiaes@gmail.com 
Org. Grupo Musical de Fiães 

INFANTO-JUVENIL

Pouca terra 
teatro para bebés

16 DEZ

Este espetáculo baseia-se nas 
quatro estações do ano e tem 
como objetivo dar a conhecer 
as alterações climáticas ao 
mesmo tempo que proporciona 
as experiências que advêm 
dessas transformações. Conta 
a história de uma viagem de 
comboio vivenciada por Sofia, 
uma criança muito curiosa, e 
Paulinha, uma amiga que lhe dá a 
conhecer o que as estações têm 
de melhor para oferecer.
Atividade orientada por ETCetera 
Associação Artística.

10h30-11h15 Sala de atelier da 
Biblioteca Municipal de SM Feira · 
Entrada livre (inscrição prévia) 
Destinatários Famílias com crianças 
dos 6 aos 36 meses · Info 256 377 030 
ou nucleopedagogico@cm-feira.pt ou 
www.biblioteca.cm-feira.pt · Org. CM 
Santa Maria da Feira

TEATRO 

Tio Fontaine 
16 DEZ

Inspirada na obra Jean de La 
Fontaine, esta peça conta a 
história de Pedro que está em 
pulgas para receber o seu tio, 
conhecido por ser um excelente 
contador de histórias. Quando 
este chega, explica-lhe que 
desta vez será diferente – 
os dois vivenciarão cada 
fábula para que Pedro possa 
interiorizar cada moral e mais 
tarde usá-la no seu dia-a-dia. 
Desta forma, procura-se ir de 
encontro à máxima do autor: 
“Uso os animais para instruir os 
homens”. Atividade orientada 
por ETCetera Associação 
Artística.

15h00 Sala da Hora do Conto da 
Biblioteca Municipal de SM Feira · 
Entrada livre (inscrição prévia) 
Destinatários Crianças dos 3 
aos 5 anos · Info 256 377 030 ou 
nucleopedagogico@cm-feira.pt ou www.
biblioteca.cm-feira.pt · Org. CM 
Santa Maria da Feira

GASTRONOMIA 

Consoada de 
Natal
16 DEZ

Ceia de Natal aberta a toda a 
população, onde se celebrará a 
quadra natalícia com os sabores 
tradicionais da época. 

20h00 Sede da Associação Reguenga 
Palhota, Romariz – Santa Maria da 
Feira · Entrada livre · Destinatários 
Todas as idades · Info 915 503 164 ou 
associacaoreguengapalhota@gmail.com
Org. Associação Reguenga Palhota

MÚSICA 

Audição da 
Escola de Música 
da Banda Marcial 
do Vale
17 DEZ

No final do primeiro ciclo de 
aulas, os alunos das mais 
diversas classes de instrumento 
da Escola de Música da Banda 
Marcial do Vale apresentam-se a 
solo ou em formações de música 
de câmara para a execução dos 
estudos e obras trabalhadas no 
decurso do primeiro trimestre do 
ano letivo.

15h00 Vale – Santa Maria da Feira 
Entrada livre · Destinatários Todas 
as idades · Info 919 960 074 ou 
bandamarcialdovale@clix.pt e www.
facebook.com/BandaMarcialDoVale 
Org. Banda Marcial do Vale



SANTA MARIA DA FEIRA · SET/DEZ’17 — 37

EQUIPAMENTOS 
CULTURAIS 
DE SANTA MARIA 
DA FEIRA
—
ATIVIDADES 
PERMANENTES:



38 — SANTA MARIA DA FEIRA · SET/DEZ’17

EQUIPAMENTOS CULTURAIS 
DE SANTA MARIA DA FEIRA
—
ATIVIDADES PERMANENTES:

SANTA MARIA DA FEIRA

ROMARIZ

LOUROSA

SANTA MARIA DE LAMAS

SÃO PAIO DE OLEIROS



SANTA MARIA DA FEIRA · SET/DEZ’17 — 39

MUSEU DE SANTA 
MARIA DE LAMAS
Cortiça: Montado 
para o Mundo…

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SANTA MARIA DA FEIRA
Cinema para Famílias

CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO
Café Concerto À4HÁ

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE S. PAIO DE OLEIROS
Programa E-mili@

EUROPARQUE
Europarque Running 
Todos os Domingos

CASTELO DA FEIRA
Visitas

MUSEU CONVENTO DOS LÓIOS
Tesouros no museu

IMAGINARIUS CENTRO  
DE CRIAÇÃO, ARTE  
E ESPAÇO PÚBLICO
Residências Artísticas

CASTRO DE ROMARIZ
SEGREDOS DA CASA ROMANA

MUSEU DO PAPEL 
TERRAS DE SANTA MARIA
O ORIGAMI OFICINAS FAZER

ZOO DE LOUROSA
Visita Sensações




