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Dentro de cada começar 
mora um encanto que  
nos dá forças e nos  
ajuda a viver.

Janeiro é para todos os Feirenses, em Santa Maria da Feira e no Mundo,  
um mês de emblemática tradição, símbolo de identidade e união, expressa no 
voto secular e singular da Festa das Fogaceiras. É também o mês de todos  
os desígnios e de todas as resoluções que a bela aurora do primeiro de 
janeiro, enquanto matriz de uma renovada esperança que a frescura da paleta  
de cores de um novo amanhecer nos suscita e inquieta.  

É com grande esperança na permanente e necessária renovação que dese‑
nhamos um novo programa cultural e artístico para a Festa das Fogaceiras 
(da comunidade / para a comunidade) assim como para as atividades regu‑
lares dos equipamentos culturais municipais  – enquanto principais locais  
de acesso à Cultura.

Em janeiro percorremos a comunidade escolar para a Difusão da Tradição 
e a comunidade em geral com uma vasta oferta de atividades, que remetem 
para os principais símbolos do voto secular, tais como São Sebastião: O Voto – 
A Identidade – A Arte; Amassa, amassa – diz a Fogaça; Fogaça ou Fogaceira; 
Cumprindo a Tradição; Fogaça com Arte; Reinventar o Traje das Fogaceiras;  
ou As Fogaceiras na Rua entre outras atividades que, por seu lado, colocam em 
evidência o ícone Fogaça da Feira IGP. O pão doce secular feirense é assim exor‑
tado, na sua abrangente dimensão gastronómica, em atividades como o Capí‑
tulo da Confraria da Fogaça da Feira, a Fogaça com Todos ou o Castelo e Fogaça 
em Festim ao Jantar. 

A música marca forte presença na programação com a pianista Sonya Bach 
e o Concentus PerTempora – Ensemble, o XV Encontro de Grupos de Canta‑
dores de Janeiras e de Reis e Canções Feirenses, um conjunto de peças 
inéditas do cancioneiro popular autóctone da Vila da Feira do início do século 
XX. Em tempo de Fogaceiras não poderia faltar o tradicional teatro ‑revista, 
apresentado pelo Grupo de Teatro Amador do Orfeão da Feira, no final de um 
dia grande cujo programa oficial tem seu ponto alto na Majestosa Procissão 
das Fogaceiras.   

Em estreia absoluta, a marcar o arranque da programação de Santa Maria 
da Feira – V Capital da Cultura do Eixo Atlântico, num momento muito especial 
para o território, apresentamos Filarmonia no Fado. Um feliz encontro entre  
a célebre fadista Feirense Sandra Correia e as quatro bandas filarmónicas 
centenárias do concelho da Feira – Banda de Música de Arrifana, Banda 
Musical de S. Tiago de Lobão, Banda Marcial do Vale e Banda Musical de Souto.

No Museu do Papel Terras de Santa Maria destacam ‑se as oficinas para 
descobrir e para fazer, a exposição de Francisco Mesquita “Sem título” e a 
atividade “À Quinta na Fábrica”. O Museu Convento dos Lóios promoverá Encon‑
tros Multissensoriais e oficinas relacionadas com o nosso importante espólio 
arqueológico do Castelo da Feira, designadamente a oficina Azulejo Mudéjar. 

— Hermann Hesse
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Na Biblioteca Municipal há cinema para famílias ao primeiro domingo do mês  
e para os cinéfilos em geral, à segunda quinta ‑feira de cada mês. Ainda na Biblio‑
teca acontece a Estafeta de Contos: conto com(tigo)  – partindo da biblioteca muni‑
cipal e percorrendo todas as bibliotecas escolares concelhias, o Nascido para Ler 
 – uma atividade de promoção da leitura para bebés dos 6 aos 36 meses  – ou  
a exposição de desenho de Fábio Araújo “Quando a luz não se quer apagar...”. 

O Cineteatro António Lamoso continuará a sua atividade regular, enquanto 
palco de encontros intergeracionais para públicos heterogéneos, com uma 
oferta que se estende da magia, à dança e do teatro à música. Destacamos 
“Fora do Baralho”, um espetáculo que reúne a magia, o teatro e a comédia de 
Mário Daniel, os sons profundos e ritmos sincopados do Mississipi da formação 
Delta Blues Riders, a expressão da dança contemporânea na nova criação  
da coreógrafa Anna Pehrsson “A Matéria move ‑se mas não se consegue 
escapar ao seu peso”, a voz ímpar do Fado de Carminho, os The Bookkee‑
pers, num concerto fora do formato habitual, com a Orquestra Milheiroense,  
o acolhimento da companhia de teatro Seiva Trupe com a peça “O Senhor Ibrahim  
e as flores do Alcorão” e os cruzamentos entre a dança, a música e as esté‑
ticas marcantes de Vivaldi e Piazzolla em “As Oito Estações”. O ciclo À4HÁ 
continuará dedicado à descoberta dos valores emergentes da nova música 
portuguesa, tais como Cat Falcão, uma das metades das Golden Slumbers, que 
se apresentará neste ciclo sobe a designação de Monday.    

Referência para a estreia, na programação municipal, de EIXOS – Ciclo  
de Teatro de Marionetas de Portugal e Galiza uma nova oportunidade para 
aproximar duas culturas vizinhas com uma herança cultural comum. 

O Imaginarius Centro de Criação – Arte e Espaço Público, do âmago da sua 
missão, promove um novo espaço de reflexão e discussão, subordinado ao 
tema da criação em residência e convida Rui Horta para uma conversa com 
a comunidade artística e criadores. Um encontro para capacitar e expandir 
 a rede da comunidade artística e criativa. 

A encerrar o trimestre o Festival Harmos, dedicado à promoção da Música de 
Câmara, percorrerá o concelho com concertos em Fiães, Argoncilhe e Romariz. 

Expandir o ACESSO, fomentar OPORTUNIDADES e construir CONEXÕES são três 
propósitos que o novo ano trará ao quotidiano dos seus dias, porque “dentro  
de cada começar mora um encanto que nos dá forças e nos ajuda a viver”.

Gil Ferreira
Vereador do Pelouro da Cultura, Turismo, Bibliotecas e Museus
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira



Território de crenças, votos e devoções fervorosas,  
a Terra de Santa Maria subsistiu no tempo  
e no espaço, distinguindo ‑se no plano nacional 
pela sua Identidade. Amplamente fustigada no 
decurso da sua História, foi na união de um “voto 
coletivo” que os santamarianos eliminaram as 
adversidades e moldaram parte dos princípios da 
sua prosperidade e subsistência. Assim, foi a partir 
do emblemático Castelo de Santa Maria da Feira 
que se moldou e expandiu todo um culto peculiar,  
o das “Fogaceiras”. 
O núcleo temático, “São Sebastião: O Voto –  
A Identidade – A Arte”, integrado na exposição 
permanente do Museu explora a História,  
a Iconografia e a Personalidade do Voto, o “Pão doce”  
do tributo (a “Fogaça”), a Identidade populacional  
e patrimonial da Terra de Santa Maria.

9h30 ‑12h30 e 14h00 ‑17h00 Museu de Santa 
Maria de Lamas · € 3 (Adulto) · € 2 (seniores, 
estudantes e portadores de cartão jovem) 
Entrada livre (menores de 5 anos)   
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

EXPOSIÇÃO

São Sebastião: O Voto  
– A Identidade – A Arte
ATÉ 31 JAN
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SERVIÇO EDUCATIVO

Difusão da Tradição
4 ‑17 JAN

Numa abordagem direta a toda  
a comunidade escolar do Concelho, 
através da deslocação de técnicos  
da autarquia às escolas, é apresentada  
a tradição às crianças, quer em registos 
de vídeo, quer em registos fotográficos. 
Esta informação resulta numa conversa 
informal, onde todos podem partilhar 
as experiências vividas em anos 
anteriores e esclarecer curiosidades. 
Será ainda proporcionada uma atividade 
pedagógica e lúdica alusiva ao tema – 
Jogo das Fogaceiras.

As meninas interessadas podem 
inscrever ‑se para ocupar o lugar de 
destaque desta festa: a procissão.

EB1 do Concelho · Destinatários alunos do 1º 
CEB · Info 256 370 800, educacao@cm ‑feira.pt  
e www.cm ‑feira.pt · Org. CM SM Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

Amassa, amassa –  
diz a Fogaça 
Projeto Era uma vez
4 ‑18 JAN

“A história começa no sótão dos avós, onde  
uma menina encontra um pequeno caderninho  
em pele e com um fio a enrolar. Claro que não  
demorou muito até o caderninho ser aberto,  
mas não havia nada escrito. Desenhos, tinha 
desenhos. Só desenhos. A menina, desce 
a escadas do sótão e vai mostrar à avó, que 
lhe diz:  ‑ Ah! Encontraste o meu livrinho de 
receitas. Só tem aí uma receita. É a receita 
da fogaça que a minha avó me deu quando eu 
tinha a tua idade. Como eu não sabia escrever, 
desenhei tudo o que ela me disse.”

A partir da leitura animada do texto original 
“Amassa, amassa – diz a fogaça”, as crianças  
vão poder folhear o caderninho gigante  
e observar a receita de Fogaça desenhada pela  
Avó, descobrindo, ao mesmo tempo, o som da 
cozinha e dos movimentos que compõem  
a receita – onomatopeias, barulhinhos – e 
cantando, em forma de lengalenga, a música 
“Amassa, amassa, amassa – diz a Fogaça!”.

Encenação:  
Projeto Era uma vez – educação literária, artística e musical 
Interpretação/manipulação:  
Projeto Era uma vez – educação literária, artística e musical:  
Virgínia Millefiori e Hélder David Duarte
Dramaturgia, Cenografia, Figurinos e Produção: 
Projeto Era uma vez – educação literária, artística e musical

Jardins de Infância do Concelho · Destinatários Crianças 
do pré ‑escolar a frequentar as atividades de animação  
e de apoio à família (AAAF) · Info 256 370 800  
e educacao@cm ‑feira.pt · Org. CM SM Feira
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EXPOSIÇÃO

São Sebastião: O Voto  
– A Identidade – A Arte
ATÉ 31 JAN



SERVIÇO EDUCATIVO

Fogaça ou Fogaceira?! 
Visita e Oficina de Expressão Plástica
4 ‑31 JAN.

Após a visita ao núcleo temático “São Sebastião:  
O Voto, A Identidade e A Arte”, os participantes vão, 
de forma simbólica, cumprir o voto e a tradição, 
através da elaboração de fogaças, com recurso  
à sobreposição de camadas de aglomerado 
de cortiça, ou meninas fogaceiras, sob a forma 
de marcador de livro ou magnético. 

10h00 ‑12h00 e 14h30 ‑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

MÚSICA

Sonya Bach & 
ConcentusPerTempora
Ensemble
6 JAN

Internacionalmente premiada, a pianista Sonya Bach 
apresenta, juntamente com os músicos Concentus 
PerTempora – Ensemble, um momento musical 
único, revelado pela cor e o peso que um piano de 
cauda moderno pode imprimir na criação. Sonya 
Bach tem conquistado corações do público e críticos 
apresentando ‑se nos mais prestigiados palcos de 
concerto da Europa, América do Norte e Ásia.
Concentus PerTempora – Ensemble já atuou em 
salas consagradas como o Salão Árabe do Palácio 
da Bolsa no Porto ou o Convento de São Bento da 
Vitória (Porto) entre inúmeras salas de Museus do 
centro e norte de Portugal.
 
21h30 Biblioteca Municipal de SM Feira · Entrada livre 
(limitado à lotação do auditório) · Destinatários Todas  
as idades · Info 256 370 820 e pelouroctbm@cm ‑feira.pt  
Org. CM SM Feira

SERVIÇO EDUCATIVO; OFICINAS & WORKSHOPS;

Cumprindo a Tradição
9 ‑19 JAN

“Cumprindo a Tradição” procura transmitir  
o saber da história, costumes e tradições  
da Festa das Fogaceiras, bem como o fazer, 
através da construção de alguns objetos mais 
emblemáticos da festa.

3ª a 6ª 09h30 ‑16h45 · Museu Convento dos Loios 
– SM Feira · Entrada livre (marcação prévia 
obrigatória) · Entre 10 e 25 participantes   
Destinatários todas as idades · Info 256 331 070 ou 
museuconventodosloios@cm ‑feira.pt · Org. CM SM Feira

6 — SANTA MARIA DA FEIRA · JAN/MAR’18 · FESTA DAS FOGACEIRAS 2018



EXPOSIÇÃO

Fogaça com Arte
12 ‑28 JAN

S. Sebastião livrou o povo da peste.  
E, em reconhecimento, o burgo medieval 
criou a fogaça, harmonizando o seu 
sabor único com a expressão estética 
do castelo, e ofertou ‑a a S. Sebastião. 
Fogaça com Arte é uma exposição 
que retrata a “Fogaceira” através de 
diversas linguagens artísticas adotadas 
pelos alunos do Agrupamento de  
Escolas de Santa Maria da Feira.  
Em cada uma delas, encontramos 
uma figura que conta uma história 
para públicos diversos. A simplificação 
formal, a simbologia da cor, os materiais 
e as técnicas utilizadas faz de cada 
representação visual, mais do que um 
estudo, uma pintura por si só.

Cineteatro António Lamoso  
Destinatários todas as idades  
Info 256 370 800,educacao@cm‑feira.pt  
e www.cm‑feira.pt Org. CM SM Feira

GASTRONOMIA

XXII Capítulo  
da Confraria  
da Fogaça da Feira
13 JAN 

O Capítulo da Confraria da Fogaça 
da Feira é uma das cerimónias mais 
marcantes desta Confraria, tendo por 
missão promover, estudar e defender 
a Fogaça, considerando o seu valor 
histórico, bem como divulgar e preservar 
as características específicas da 
genuína Fogaça da Feira.

9h30 Castelo da Feira · Entrada por convite
Destinatários Confrades e Confrarias Convidadas
Org. Confraria da Fogaça da Feira

MÚSICA

Filarmonia  
no Fado
13 JAN

A primeira vez que ouvimos a Sandra Correia ficamos 
“incomodados”. Não sabemos bem o que estamos a sentir, 
que força é aquela que nos leva às lágrimas, que nos toca 
tão fundo. Apenas sabemos que o queremos voltar a sentir. 
(Portal do Fado) 

FADO FILARMÓNICO proporciona um novo enquadramento 
para a música filarmónica, colocando ‑a em contacto  
e contraste com a linguagem do Fado. O espetáculo,  
que reunirá cerca de 250 músicos em palco, é o resultado  
do trabalho colaborativo desenvolvido entre 4 maestros,  
4 bandas filarmónicas de Santa Maria da Feira,  
a fadista Sandra Correia e Luís Cardoso, responsável  
pela transcriação e arranjos das obras. 
Ao palco sobem a Banda de Música de Arrifana, a Banda 
Musical de S. Tiago de Lobão, a Banda Marcial do Vale  
e a Banda Musical de Souto, representantes de uma matriz 
cultural filarmónica tão evidente no país. 
Mais que um concerto, uma celebração da harmonia.

21h45 Grande auditório do Europarque · € 10 (1ª Plateia Central); € 8 
(1ª Plateia Lateral e 2ª Plateia Central); € 6 (2.ª Plateia Lateral)
Info 256 370 820, pelouroctbm@cm ‑feira.pt, www.visitfeira.travel
Org. CM SM Feira
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SERVIÇO EDUCATIVO

A minha família vai 
ao Museu! E a tua?! 
Especial Festa das Fogaceiras
14 JAN

Na Festa das Fogaceiras, as atenções 
recaem sobre as meninas “Fogaceiras” 
que, anualmente, prestam o seu 
tributo a S. Sebastião. Neste âmbito, 
os participantes vão desenvolver uma 
oficina de construção de marcadores 
de livros/magnéticos, tendo como 
motivo principal a figura das meninas 
Fogaceiras.

15h00 Museu de Santa Maria de Lamas · € 3 
(marcação prévia obrigatória) · Destinatários 
Famílias · Info 227 447 468, 916 647 685,  
geral@museudelamas.pt e www.museudelamas.pt   
Org. Museu de Santa Maria de Lamas

MÚSICA

XV Encontro 
de Grupos de 
Cantadores de 
Janeiras e de Reis
14 JAN

O cantar das Janeiras e dos Reis é  
uma tradição muito antiga, enraizada 
no nosso povo, que, embora em moldes 
bastantes diferentes, perdura até aos 
nossos dias.
Neste sentido, o Encontro de Grupos 
de Cantadores de Janeiras e de Reis vai 
recriar essas mesmas tradições numa 
casa de família de lavradores, encenada 
para o efeito.

15h30 Cineteatro António Lamoso – SM Feira
Entrada livre · Destinatários Todas as idades
Info 967 076 906 ou gdcr_feira@sapo.pt    
Org. Grupo de Danças e Cantares Regionais da Feira

OFICINAS & WORKSHOPS

Domingo da Família
14+28 JAN.

Reúna a sua família e venha ao Museu 
cumprir a tradição. Participe nas 
diferentes atividades que o Museu 
Convento dos Lóios propõe para 
assinalar a mais importante festividade 
religiosa do Concelho – Festa  
das Fogaceiras.

15h00 ‑16h30 · Museu Convento dos Loios –  
SM Feira · Entrada livre (marcação prévia 
obrigatória) · Entre 10 e 25 participantes 
Destinatários todas as idades · Info 256 331 070 
ou museuconventodosloios@cm ‑feira.pt   
Org. CM SM Feira

EXPOSIÇÃO

Reinventar o Traje  
das Fogaceiras 
19+20 JAN 

Jardins de Infância, EB1 e IPSS do 
concelho expõem os vestidos produzidos 
no âmbito do concurso “Reinventar o 
Traje das Fogaceiras”. Este concurso 
consiste na recriação artística do 
vestido branco das Fogaceiras com 
diversos materiais, permitindo assim 
aos participantes viver a tradição das 
Fogaceiras numa vertente lúdica e de 
intervenção.

10h00 ‑18h00 Praça Gaspar Moreira, SM Feira   
Entrada livre · DestinatáriosTodas as idades 
Info 256 918 770, centroderecursos@gmail.com 
e www.crem.pt.vu · Org. CM SM Feira
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Festa das 
Fogaceiras 
20 JAN

A Festa das Fogaceiras é uma tradição secular com 
513 anos de história, marcados pela devoção do 
povo das Terras de Santa Maria. É a mais simbólica 
e antiga festividade do concelho de Santa Maria  
da Feira.

Destinatários Todas as idades · Info 256 370 820, 
pelouroctbm@cm ‑feira.pt ou www.cm ‑feira.pt 
Org. CM de SM Feira

Programa Oficial 
10h30 · Cortejo Cívico · Paços  
do Concelho ‑Igreja Matriz 
11h00 · Missa Solene com Bênção  
das Fogaças · Igreja Matriz 
15h30 · Tradicional Procissão das 
Fogaceiras · Ruas do centro histórico

FESTA DAS FOGACEIRAS 2018 · SANTA MARIA DA FEIRA · JAN/MAR’18 — 9



SERVIÇO EDUCATIVO

As Fogaceiras  
na Rua 
Concurso de Desenho
20 JAN

Concurso de desenho que visa motivar os 
jovens a olhar e registar o centro histórico 
da cidade, o seu património e os recantos 
desse espaço urbano, mas também  
as pessoas, a procissão das Fogaceiras  
e o ambiente que nesse dia se vive. 

10h30 ‑17h30 Centro Histórico de SM Feira 
Destinatários Jovens dos 15 aos 23 anos  
Info 966 057 964 e rotary.club.feira@gmail.com 
Org. Rotary Clube da Feira 

TEATRO

Tradicional Teatro Revista  
das Fogaceiras
Pra Pior…Basta Assim!!! 
20 JAN

O Teatro Revista do Centro de Cultura e Recreio do 
Orfeão da Feira está de volta ao palco do Cineteatro 
para uma noite de teatro muito especial. A noite das 
fogaceiras serve sempre como mote para sair à rua 
e soltar umas gargalhadas. A revista apresentada 
promete uma crítica perspicaz, divertida e irónica à 
sociedade feirense. Um espetáculo em cheio que revive 
o humor e a arte, muitas vezes engenhosa, de se ser 
feirense. Entre momentos de comédia, música e teatro 
haverá espaço para reconhecer personagens ilustres  
da vida feirense. Ao longo da noite, o público é convidado 
a envolver ‑se nos afazeres e peripécias da cidade 
e dos seus principais protagonistas. 

21h30 Cineteatro António Lamoso – SM Feira · € 6 (plateia 
inferior), € 7 (plateia central) e € 5 (plateia recuada) 
Destinatários Todas as idades · Info 256 363 430, 
orfeaodafeira@gmail.com e www.orfeaodafeira.pt 
Org. Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira
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MÚSICA

Canções Feirenses 
Concerto de Encerramento  
da programação da Festa  
das Fogaceiras
28 JAN

Neste concerto terá lugar a 
apresentação pública de um trabalho 
de pesquisa, estudo e criação musical 
baseado numa recolha de canções  
de raiz popular do século passado,  
em torno de temáticas que remontam  
à “Vila da Feira”. Este projeto da 
Academia de Música de Santa Maria  
da Feira procura revivificar um 
património musical feirense através  
da comunhão entre as fontes do passado 
e a criação erudita contemporânea, 
abrindo espaço para a constituição  
de um espólio essencial.

17h00 Cineteatro António Lamoso – SM Feira   
Entrada livre · Destinatários Todas as idades 
Info acadmusicasmf.pedagogico@gmail.com   
Org. Academia de Música de SM da Feira  
e CM SM Feira

GASTRONOMIA

Fogaça com todos
22 JAN

Degustação de Fogaça, queijo e várias outras 
iguarias  acompanhadas por néctares vínicos, em 
“casamentos” perfeitos com um enólogo convidado 
e declamação de poesia.

21h30 Escola Secundária de SM Feira · € 10 
Info 919 413 005 e rotary.club.feira@gmail.com   
Org. Rotary Clube da Feira

GASTRONOMIA

Castelo e Fogaça  
em Festim ao Jantar
26 JAN

Neste segundo grande festim, que revisitará sons  
e sabores da tradição feirense, o Castelo será Rei  
e a Fogaça Rainha. Será em homenagem à Fogaça e 
à Festa das Fogaceiras, que o Castelo de Santa Maria 
da Feira abrirá as suas portas, convidando toda  
a comunidade feirense e visitantes a participar 
num grandioso jantar de tributo à tradição.
Todos os participantes serão bem acolhidos no 
ex ‑libris da cidade, ao som da Trova da Vila da Feira 
e outras melodias da nossa história. Um mestre‑
‑de ‑cerimónias guiará os convivas relembrando 
especialmente Afonso do Couto que em 1905 foi 
o primeiro feirense a pugnar pela conservação do 
nosso castelo. As lareiras estarão acesas no Salão 
Nobre, onde os sabores dos janeiros tradicionais 
feirenses serão servidos ao jantar, com fogaças  
à sobremesa, que por mão de fogaceiras virão  
do forno do Castelo diretamente para as mesas  
dos convivas. Mostrar ‑se ‑á como se faz fogaça  
e haverá poesia e mais música ao jantar, acabando‑
‑se com a Canção da Fogaceira para todos os 
convivas cantarem. 

Atividade no âmbito do Programa de Apoio a Projetos 
Culturais.

19h30 Castelo de Santa Maria da Feira · 35€  
(marcação prévia obrigatória – mínimo de 60 convivas) 
Destinatários Todas as idades · Info 912 342 835 ou 
castelosantamariafeira@gmail.com · Org. Comissão de 
Vigilância do Castelo de SM Feira em parceria com  
a Sociedade de Turismo de SM Feira, CM SM Feira  
e o envolvimento de diversas instituições feirenses.

FESTA DAS FOGACEIRAS 2018 · SANTA MARIA DA FEIRA · JAN/MAR’18 — 11
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Num imaginário de sonho e realid ade, através  
da história de uma menina que gostava de fazer 
papel, o antigo Engenho da Lourença transforma ‑se 
assim num espaço mágico, onde trapos de algodão  
se transformam em finas folhas de papel branco.  
Após o conto da estória “O engenho da Lourença”,  
recorrendo a um livro gigante, as crianças 
aprendem como de trapos se faz papel. 
Seguidamente, eles próprios fazem uma folha  
a partir de trapos brancos de algodão. A atividade 
finaliza com a realização de um desenho numa folha 
de papel e com a visita ao espaço do Engenho  
da Lourença.

Oficinas 
Descobrir

Partindo de um filme animado sobre a importância 
da reciclagem, nesta oficina, as crianças, após 
identificarem os materiais recicláveis, procedem  
à triagem do papel, separando ‑o de cordas,  
fita ‑cola, clips… De seguida, e após visualizarem  
o processo de trituração do papel, produzem 
uma nova folha, interiorizando assim o processo 
(básico) da reciclagem do papel.
Logo depois serão produzidas folhas de papel 
reciclado. A atividade finaliza com a realização  
de uma curta visita ao espaço da Casa do Cilindro  
e da Casa Máquina.

SERVIÇO EDUCATIVO

3 JAN – 31 MAR

3ª, 4ª, 5ª e 6ª 10h00 e 14h30 ‑16h30   
Destinatários pré ‑escolar / IPSS 
(possibilidade de adaptação  
a outros grupos) · € 1,50   
(marcação prévia obrigatória) 
nº mínimo de participantes: 10 
nº máximo de participantes: 25 

A Reciclagem  
do papel
3ª, 4ª, 5ª e 6ª 10h00 e 14h30 ‑16h30  
Destinatários 1º ciclo / IPSS 
(possibilidade de adaptação  
a outros grupos) · € 1,50  
(marcação prévia obrigatória) 
nº mínimo de participantes: 10 
nº máximo de participantes: 25 
Info 256 370 850  
ou geral@museudopapel.org 
Org. CM SM Feira



SANTA MARIA DA FEIRA · JAN/MAR’18 — 13

O Origami 
Partindo da história do papel é explicada  
a origem, o significado e a arte dos origamis. 
Ensinando as regras, os suportes e as 
técnicas do origami, cada criança poderá 
criar diferentes formas e objetos.

3ª, 4ª, 5ª e 6ª 10h00 ‑11h30 e 14h30 ‑16h00 
Destinatários 1º e 2º Ciclo / IPSS (possibilidade 
de adaptação a outros grupos organizados) · € 1,50 
(marcação prévia obrigatória) · nº mínimo de 
participantes: 10 · nº máximo de participantes: 25

Oficinas 
Fazer

SERVIÇO EDUCATIVO

3 JAN – 31 MAR

O Kirigami 
Utilizando um suporte de papel e usando 
a sua imaginação, as crianças vão poder 
criar o seu próprio kirigami. A partir  
de cortes, dobras e encaixes, uma folha 
de papel é transformada em figuras 
originais, com a magia do kirigami.

3ª, 4ª, 5ª e 6ª 10h00 ‑11h30 e 14h30‑16h00 
Destinatários 1º e 2º Ciclo / IPSS 
(possibilidade de adaptação a outros grupos 
organizados) · € 1,50 (marcação prévia 
obrigatória) · nº mínimo de participantes: 10 
nº máximo de participantes: 25

O Tangram
Através do corte de uma folha de papel quadrada 
formam ‑se as 7 peças do Tangram. Com imaginação, 
paciência e criatividade, poderás recriar figuras 
humanas, animais e objetos de diferentes formatos.

3ª, 4ª, 5ª e 6ª 10h00 ‑11h30 e 14h30 ‑16h00
Destinatários 1º e 2º Ciclo IPSS (possibilidade de 
adaptação a outros grupos organizados) · € 1,50 (marcação 
prévia obrigatória) · nº mínimo de participantes: 10
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EXPOSIÇÕES

36 anos 
TECNICELPA 
Instalação  ‑ Mostra
6‑31 JAN

A Tecnicelpa, Associação  
dos Técnicos das Indústrias  
de Celulose e Papel, já no seu 36º 
ano de vida, decidiu resumir  
num bloco expositor a sua história  
e os momentos mais marcantes 
vividos ao longo deste período  
de existência. Com o propósito 
de divulgar a história e atividades 
da Associação, fazendo chegar 
a mais técnicos o trabalho 
desenvolvido e as vantagens 
da vivência associativa a novos 
potenciais sócios, a TECNICELPA 
fez circular esta instalação, pelas 
fábricas do setor e instituições  
a ela ligadas. 
Aproximando ‑se o final do circuito 
de divulgação da história e das 
atividades que a Associação dos 
técnicos da Indústria de Celulose 
e do Papel desenvolve desde 
1980, o seu encerramento decorre 
no Museu do Papel, como forma 
de homenagear aqueles que, 
num passado mais longínquo, 
também contribuíram para o 
desenvolvimento da indústria  
do papel.

3ª, 4ª, 5ª e 6ª 10h00 ‑17h00  
e Sáb. e Dom. 14h30 ‑17h00 Museu do Papel 
Terras de Santa Maria · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades  
Info 256 370 850 ou geral@museudopapel.org 
Org. CM SM Feira

MÚSICA

Concerto  
de Ano Novo 2018
6 JAN

A Jobra Educação, através 
das suas três escolas ArtJ 
Escola Profissional de Artes 
Performativas da Jobra, CMJ 
 – Conservatório de Música  
de Jobra e Made in J Academia  
de Artes da Jobra, celebra  
a rigor a entrada do Ano Novo.  
Num concerto cheio de 
surpresas onde a diversidade 
será a palavra chave, propõe ‑se 
um programa que contrapõe 
a ópera com a música para 
filmes, o Agnus Dei com o Pop, 
nunca esquecendo a música 
portuguesa e a tradicional 
valsa Vienense, tudo ao som 
da inevitável juventude da 
Orquestra Sinfónica da Jobra  
e da Orquestra de Sopros  
do CMJ, dirigidas pelo maestro 
André Granjo.
A música esperançosa de Copland 
marca o início. Saint ‑Saës, 
Barber, Freitas e Schwartz 
marcam os pontos de passagem 
na viagem inaugural de 2018 que 
reiniciará com novas surpresas  
e novos pontos de passagem.

21h30 Europarque · € 10 (1ª Plateia 
Central e 1ª Plateia Lateral);  
€10 (2ª Plateia Central e 2ª Plateia 
Lateral) · Destinatários M/6
Info 234 541 300 e comunicacao@jobra.pt  
Org. Jobra

CINEMA INFANTIL

Um susto  
de família 
7 JAN

Emma, a matriarca da família 
Wishbone, está cansada dos 
constantes conflitos entre todos. 
Determinada a criar uma nova 
dinâmica familiar, decide desafiá‑
‑los a saírem à rua mascarados 
na noite de Halloween. Tudo 
corre (razoavelmente) bem até 
encontrarem uma bruxa que lhes 
lança um feitiço e os transforma 
em verdadeiros monstros. 
Assim, Emma transfigura ‑se  
em vampira; Frank, o marido,  
no monstro de Frankenstein; Fay, 
a filha adolescente, em múmia; 
e o pequeno Max em lobisomem. 
A bruxa deixa ‑lhe ainda um 
conselho precioso: para poderem 
regressar ao estado normal, 
têm de provar, um por um, que, 
apesar das diferenças e dos 
naturais desentendimentos, são 
capazes de se tornar uma família 
unida e feliz.

Duração 1h36 minutos

10h30 Auditório da Biblioteca 
Municipal de SM Feira · Entrada livre 
(limitada por ordem de chegada  
ao número de lugares existentes).  
Os bilhetes serão entregues no próprio 
dia a partir das 9h30, num máximo de 5 
por pessoa Destinatários Famílias com 
crianças maiores de 3 anos
Info 256 377 030 ou nucleopedagogico@
cm ‑feira.pt Org. CM SM Feira
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Os Cursos de Aperfeiçoamento  
Musical caracterizam ‑se por um notável 
investimento no desenvolvimento  
da formação de jovens músicos de  
todo o país, com vista a um acréscimo  
de nível global da sua performance.  
Os Professores Orientadores são 
selecionados criteriosamente, segundo  
os seus percursos profissionais de  
reconhecido mérito no meio musical. 
A abertura das inscrições a alunos 
externos é fundamental para a  
interação e partilha de experiências  
entre orientandos. 

9h00 ‑19h00 Academia de Música de Paços 
de Brandão · Entrada: Consultar Serviços 
Administrativos da AMPB · Destinatários alunos 
de instrumento musical (internos e externos) 
Info 227 441 190 ou geral@acadmusicapb.com  
Org. Academia de Música de Paços de Brandão

MÚSICA

Concerto Solidário 
7 JAN

Concerto solidário integrado nas 
comemorações do 85º aniversário  
do Grupo Musical de Fiães, com  
a participação de Coro, Orquestra  
e Solistas convidados (Tenor  
e Soprano).

16h00 Igreja Matriz de Fiães
Entrada: Um bem alimentar
Destinatários Todas as idades
Info gmfiaes@gmail.com
Org. Grupo Musical de Fiães

10, 12 E 13 JAN 

Curso de Aperfeiçoamento Técnico  

e Interpretativo de Piano 

orientado por Jaime Mota 

13, 14 E 21 JAN

Curso de Aperfeiçoamento Técnico  

e Interpretativo de Violino

orientado por Suzanna Lidegran 

18, 19 E 20 JAN

Curso de Aperfeiçoamento Técnico  

e Interpretativo de Percussão  

orientado por Bruno Costa

27 E 28 JAN

Curso de Aperfeiçoamento Técnico  

e Interpretativo de Viola d’Arco

orientado por David Lloyd 

10 E 11 FEV 

Curso de Aperfeiçoamento Técnico  

e Interpretativo de Oboé 

orientado por Ricardo Lopes

 

16, 17 E 18 FEV 

Curso de Aperfeiçoamento Técnico  

e Interpretativo de Violoncelista 

orientado por Catherine Strunckx 

16, 17 E 18 MAR 

Curso de Aperfeiçoamento Técnico  

e Interpretativo de Saxofone 

orientado por João Pedro Silva

16, 17 E 18 MAR 

Curso de Aperfeiçoamento Técnico  

e Interpretativo de Guitarra 

orientado por Ricardo Barceló 

MÚSICA; SERVIÇO EDUCATIVO

XVIII Cursos de 
Aperfeiçoamento Musical 
Paços de Brandão
10 JAN – 18 MAR

SERVIÇO EDUCATIVO

8ª edição da estafeta  
de contos: conto 
com(tigo)…
8 JAN

Com esta iniciativa, contadores andarilhos 
difundem estórias e contos, partindo da biblioteca 
municipal e percorrendo todas as bibliotecas 
escolares do concelho. 
Atividade orientada pelo Núcleo Pedagógico  
da Biblioteca Municipal SM Feira.

11h00 Biblioteca Municipal de SM Feira e bibliotecas 
escolares do Concelho · Entrada livre
Destinatários Jardins ‑de ‑infância, 1º, 2º e 3º ciclo  
Info 256 377 030 ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt  
Org. CM SM Feira
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CINEMA

A Paixão  
de Van Gogh
de Hugh Welchman
11 JAN

Este “biopic” sobre Vincent Van Gogh 
apresenta ‑se como a primeira longa‑
‑metragem “completamente pintada 
do mundo”. Para animar o filme, foram 
pintados e repintados 853 quadros  
a óleo, feitos por mais de 100 artistas 
diferentes, a partir de 130 obras  
do lendário pintor holandês. Ao todo,  
65 mil fotogramas. A história foca ‑se 
mais na morte do que na vida do  
artista, com a ação a desenrolar ‑se 
um ano após a sua morte e pessoas 
a tentarem perceber o que é que 
aconteceu ao certo a Van Gogh.

Duração 1h34 minutos

21h30 Auditório da Biblioteca 
Municipal de SM Feira · € 1 
(leitores inscritos* e estudantes 
 ‑ 65 anos) ou € 2 (público em 
geral)* obrigatório apresentar  
o cartão de leitor da biblioteca 
Destinatários M/ 14 anos
Info 256 377 030 ou  
nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM SM Feira 
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SERVIÇO EDUCATIVO  

A Menina  
de Papel 
Hora do Conto e Oficina
11 JAN + 8 FEV + 22 MAR

‘A Menina de Papel’ anda a 
percorrer as escolas à procura 
de quem a queira escutar, saber 
de onde vem, de que material é 
feita e o que ela é capaz de fazer. 
Queres conhecê ‑la? Iniciativa 
colaborativa da Biblioteca 
Municipal de Santa Maria da 
Feira e Museu do Papel Terras  
de Santa Maria.

10h00 e 14h00 EB1 do Concelho  
(rede escolar pública) · Entrada  
livre · Destinatários Alunos  
do 1º ano · Info 256 377 030  
ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt 
Org. CM SM Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

Nascido para ler 
Estórias do Tamanho da Minha Altura
 13 E 27 JAN + 10 E 24 FEV + 10 E 24 MAR

Dirigido às crianças que começam a dar os 
primeiros passos no mundo dos livros e da 
leitura, este projeto consiste numa hora do 
conto, com novos contos e modos de contar, 
e como contas num colar, que se podem 
pôr e tirar conforme a cor que se quer usar. 
Atividade orientada pelo núcleo pedagógico 
da Biblioteca Municipal de SM Feira.

10h30 ou 11h15 · Biblioteca Municipal de SM Feira 
Entrada livre · Destinatários Bebés dos 6 aos 36 meses 
Info 256 377 030 ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt  
Org. CM SM Feira

OFICINAS & WORKSHOP; SERVIÇO EDUCATIVO

Postura e Atitude  
em Palco 
Workshop
13 JAN

Orientado por Paulo Matos, professor e colaborador 
da Casa da Música, pretende ‑se que este workshop, 
integrado nos XVIII Cursos de Aperfeiçoamento 
Musical de Paços de Brandão, seja uma mais valia 
para todos os alunos desde o ensino básico  
ao superior.

10h00 ‑18h30 Academia de Música de Paços de Brandão 
Consultar Serviços Administrativos da AMPB   
Destinatários estudantes de música (internos e externos)   
Info 227 441 190 ou geral@acadmusicapb.com · Org. Academia  
de Música de Paços de Brandão
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SERVIÇO EDUCATIVO

Queres ouvir?  
Eu conto 
Hora do Conto
13 JAN + 10 FEV 
+ 10 MAR

Orientada pelo núcleo 
pedagógico da Biblioteca 
Municipal de SM Feira, esta 
atividade consiste numa hora 
do conto, apelativa e dinâmica, 
que visa dar a conhecer as 
novidades editoriais da literatura 
infantojuvenil. 

15h00 Biblioteca Municipal de SM Feira
Entrada livre · Destinatários M/3 
Info 256 377 030 ou nucleopedagogico@
cm ‑feira.pt · Org. CM SM Feira

WORKSHOPS

Promover  
o livro e a leitura  
junto de públicos 
adolescentes 
Ação de Formação
15+16 JAN

Esta ação, orientada por Andreia 
Brites, traça o perfil do público 
adolescente, destacando 
os seus comportamentos e 
preconceitos. Haverá espaço 
para refletir sobre as estratégias 
de motivação a adotar para uma 
leitura mais adequada a cada 
grupo. Serão ainda apresentados 
alguns livros juvenis de suporte 
a esta ação de formação.

10h00 ‑13h00 e 14h00 ‑16h00 · Biblioteca 
Municipal de SM Feira · Entrada livre 
Destinatários Mediadores de leitura 
com o objetivo de criar clubes de 
leitura para jovens · Info 256 377 030 
ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM SM Feira

MÚSICA; DANÇA

Matiné  
Dançante
16 JAN

Através da música e da dança, 
é proporcionado à população 
sénior do concelho uma tarde 
de interação social e de pleno 
convívio salutar. 

14h00 ‑17h00 Pavilhão Desportivo  
da Associação do Centro Social  
de Escapães · Entrada livre
Destinatários Seniores inscritos  
no programa Movimento e Bem ‑Estar
Info 256 370 800 ou  
divisao.social@cm ‑feira.pt
Org. CM SM Feira
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SERVIÇO EDUCATIVO

Livro em viagem 
Hora do Conto
17 E 24 JAN + 7 E 15 FEV  
+ 2 E 14 MAR

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.

09h30, 11h00 e 13h30 · Jardins ‑de‑
‑infância do Concelho · Entrada  
livre · Destinatários Crianças  
dos 3 aos 5 anos Info 256 377 030  
ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM SM Feira

OFICINAS & WORKSHOPS

Construção  
de Máscaras  
de Papel
21 JAN + 3 FEV

Neste workshop de construção  
de máscaras, pretende ‑se colocar 
à prova as capacidades técnicas na 
criação plástica, mas também apelar 
à criatividade. As máscaras são 
um ótimo instrumento de fantasia, 
de caracterização e de teatro. 
Com papel seco, serão livremente 
construídos volumes, obtendo uma 
forma final apelativa e expressiva. 
Rui Sousa, das Marionetas da 
Feira, promete partilhar os seus 
conhecimentos e passar um 
testemunho útil nas magníficas 
criações.

15h00 ‑16h30 Museu do Papel Terras  
de Santa Maria · € 1,5 (marcação prévia 
obrigatória) · Destinatários Famílias
Info 256 370 850 ou geral@museudopapel.org 
Org. CM SM Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

Contos sobre Rodas
18 E 25 JAN + 6 E 22 FEV  
+ 13 E 15 MAR

“Contos sobre rodas” é uma atividade itinerante 
dirigida às IPSS já visitadas pelo Bibliobus. 
Orientada pelo Núcleo Pedagógico da Biblioteca 
Municipal, esta atividade pretende dinamizar 
as visitas regulares do Bibliobus, bem como 
promover o livro e a leitura, através de sessões 
dinâmicas com recurso a diferentes materiais e 
suportes: livros de imagem, histórias tradicionais, 
tapetes de histórias, canções, lengalengas, trava‑
‑línguas, jogos corporais. 

10h00 IPSS do Concelho · Entrada livre 
Destinatários Crianças dos 3 aos 5 anos · Info 256 377 030  
ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt · Org. CM SM Feira
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EXPOSIÇÕES

Quando a luz não  
se quer apagar… 
Exposição de Desenho de Fábio Araújo
27 JAN – 24 FEV

“Uma figura toma forma e entra em cena. Predisposta a 
desempenhar um papel de uma história simultaneamente 
existente e inexistente, sem início nem fim.
Com rosto e corpo tapado, estará ela ausente ou presente?
Com esta série de trabalhos, a multiplicidade, a fragmentação 
do “eu” surgem intrinsecamente ligadas ao Uncanny  
e a motivos ligados a este universo que são trabalhados  
e retrabalhados na procura de algum fenómeno elucidador. 
Aonde se encontram estas figuras, quem são e que papel 
estarão a representar? Serão o autor ou o reflexo do seu eu 
inconsciente, das suas dúvidas ou indecisões?” Fábio Araújo

2ª a 6ª 10h00 ‑19h00 e sáb. 10h00 ‑17h00 · Sala Polivalente da Biblioteca 
Municipal SM Feira Entrada livre · Destinatários Todas as idades 
Info 256 377 030 ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt · Org. CM SM Feira
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SERVIÇO EDUCATIVO

Está na hora da leitura 
Biblioteca Itinerante
29, 30 E 31 JAN + 26, 27  
E 28 FEV + 19, 20 E 21 MAR

Numa visita mensal, a Biblioteca Municipal 
disponibiliza, através de um projeto de 
itinerância pelas escolas do Concelho, 
uma hora do conto e o empréstimo de livros 
infantis, estimulando, assim, o gosto pela 
leitura. Atividade orientada pelo núcleo 
pedagógico da Biblioteca Municipal  
SM Feira.

10h00, 11h00 e 13h30 EB1 do Concelho  
(rede escolar pública) · Entrada livre
Destinatários Alunos do 3º e 4º anos
Info 256 377 030 ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM SM Feira

OFICINAS & WORKSHOPS

Carnaval no Museu 
1 ‑13 FEV

Nesta época carnavalesca, aproveite para 
visitar o Museu de Lamas e construir uma 
máscara veneziana inspirada num dos mais 
famosos Carnavais do mundo. 

10h00 ‑12h00 e 14h30 ‑16h30 Museu de Santa Maria 
de Lamas · € 3 (marcação prévia obrigatória) 
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

Encontros 
Multissensoriais
1 ‑28 FEV

Descubra novas sensações de uma forma 
divertida, utilizando materiais cheios de cor, 
cheiros, formas invulgares e naturais. Pinte, 
recorte, ouça… e sinta!

3ª a 6ª 9h30 ‑16h45 · Museu Convento dos Lóios 
– SM Feira · Entrada livre (Marcação prévia 
obrigatória) · Destinatários Todas as idades
Info 256 331 070 ou museuconventodosloios 
@cm ‑feira.pt · Org. CM SM Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

Para a nossa amizade nunca 
esquecer, no Museu um lenço 
dos namorados vamos fazer! 
1 ‑28 FEV

“Para a nossa amizade nunca esquecer, no Museu  
um lenço dos namorados vamos fazer!” é o tema para 
uma visita e oficina de expressão plástica especialmente 
dedicada ao Dia dos Namorados. Partindo de motivos 
presentes na coleção permanente do Museu,  
os participantes serão desafiados a criar um lenço  
dos namorados, personalizado e bem especial com 
recurso a diferentes materiais/técnicas, como a cortiça  
e a colagem.

10h00 ‑12h00 e 14h30 ‑16h30 Museu de Santa Maria de Lamas · € 3 
(marcação prévia obrigatória) · 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

FESTIVAL

iNstantes 
5º Festival Internacional  
de Fotografia de Avintes  
Polo de Lourosa 
Exposição Retratos Tribais de Fábio Elias

Durante vários anos, o fotógrafo Fábio Elias percorreu 
lugares inusitados, remotos e até mesmo inóspitos, 
retratando o que ainda resta de culturas étnicas. Nesta 
exposição, são mostradas algumas tribos da Etiópia, 
Papua Nova Guiné, Quênia e Namíbia dentre as muitas 
registradas pelo fotógrafo ao longo de sua carreira 
durante as suas Expedições Fotográficas da Imagens  
& Aventuras. Todos os retratos foram, de forma intencional, 
fotografados com uso de flashes remotos, buscando  
uma linguagem de luz dramática, valorizando expressões, 
cores e texturas. ‘Retratos Tribais’ conta com imagens 
em cores que serão apresentados de forma a buscar  
a reflexão sobre a “infeliz” perda de identidades étnicas 
e culturais e, ao mesmo tempo, busca dar um alerta para 
que as nossas raízes sejam mantidas.

21h30 Casa da Cultura ‑ Lourosa · Entrada Livre
Destinatários Todas as idades · Info 227 442 508, 934 500 581, 
www.jf‑lourosa.com, secretaria@jf‑lourosa.com e www.instantesffa.com 
Org Junta de Freguesia de Lourosa e iNstantes
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ILUSIONISMO

Fora do Baralho 
3 FEV

Mário Daniel, autor, apresentador e mágico  
do ‘Minutos Mágicos’, programa de sucesso 
 de horário nobre da SIC, apresenta ‘Fora do Baralho’ 
um espetáculo para toda a família.‘Fora do Baralho’ 
é muito mais do que um espetáculo de magia! 
Mistura a arte da ilusão com a cénica e a teatral, 
criando não só magia, mas uma atmosfera mágica.
 Conta a história de um mágico que está num 
atelier a tentar criar o seu próximo espetáculo. 
Nesse mundo existem outras personagens,  
a empregada que detesta ver tudo desarrumado, 
ou o artesão das ilusões do Mário. Numa relação 
muito divertida, e invocando os valores da amizade, 
cooperação e família, fazem com que os truques 
surjam de forma natural no decorrer da narrativa  
e se transformem em verdadeira magia! Esta é uma 
nova proposta de espetáculo e uma nova forma  
de encarar esta arte.
Para aquele que não gosta de truques este é o 
espetáculo que não pode perder! Venha viver  
a verdadeira Magia! 

22h00 Cineteatro António Lamoso · € 12,50
Destinatários M/6 · Info 256 337 060, cineteatro@cm‑feira.pt 
e http://cineteatro.cm‑feira.pt

CINEMA INFANTIL

Ferdinando 
4+5 FEV

Inspirado no livro “A história de 
Ferdinand”, de Munro Leaf e Robert 
Lawson, o filme conta a história de  
um touro gigante que é uma simpatia,  
mas cujo porte faz com que seja temido  
e considerado perigoso. Capturado  
e arrancado de casa, Ferdinando reúne 
uma equipa de cúmplices improváveis 
para conseguir voltar para a sua família.

Duração 1h46 minutos

Sessão para famílias
4 de fev 10h30 · Entrada livre, mas limitada, 
por ordem de chegada, ao número de lugares 
existentes (os bilhetes serão entregues, no 
próprio dia, a partir das 9h30, num máximo de 
5 por pessoa.

Sessão para Jardins de Infância
5 de fev 10h00 e 14h00 · Entrada livre 
(inscrição prévia obrigatória)

Auditório da Biblioteca Municipal de SM Feira
Destinatários M/3 · Info 256 377 030  
ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt 
Org. CM SM Feira

OFICINAS & WORKSHOPS

Domingo da Família
4 E 25 FEV + 11 E 25 MAR

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 e que criamos para todos.  
Aprenda e divirta ‑se com a sua família no Museu!

15h00 ‑16h30 Museu Convento  
dos Lóios – SM Feira 
Entrada livre (marcação prévia 
obrigatória) · Destinatários Todas 
as idades · Info 256 331 070 ou 
museuconventodosloios@cm ‑feira.pt 
Org. CM SM Feira
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SERVIÇO EDUCATIVO

Carta aos Heróis 
Hora do Conto
6, 8, 9, 16 E 23 FEV  
+ 1, 12, 13, 14 E 15 MAR

Há heróis que descobrimos nos livros 
e que nos acompanham desde sempre. 
Continuam a morar nas histórias dos livros, 
mas passaram também a viver connosco, 
dentro de nós. Para sempre. São heróis, 
no fundo, porque são tudo aquilo que nós 
sonhamos ou sonhamos ser. Estas cartas 
são uma viagem até ao mundo desses 
heróis que ficarão para sempre ligados 
à nossa infância e ao que de melhor nela 
existe ou existiu.

9h30 Biblioteca Municipal de SM Feira · Entrada 
livre · Destinatários Alunos do 3º e 4º anos
Info 256 377 030 ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM SM Feira

MÚSICA

Delta Blues Riders
À4Há
7 FEV

Delta Blues Riders  – A surpreendente 
viagem pelos Blues do Delta do Mississipi! 
Oriundos da cidade do Porto e com um 
reportório deveras apelativo, estes quatro 
músicos reinventam as sonoridades que 
originaram os blues (Mississippi) até aos 
nossos dias, onde os constantes diálogos 
entre a guitarra, piano, harmónica e 
resonator, aliados a uma forte interação 
com o público, resultam num espetáculo  
de referência. Na sua formação estão alguns 
dos melhores e mais experientes músicos 
de blues em Portugal, que acompanharam 
grandes nomes internacionais, como: Slam 
Allen, Chris Bell, Connie Lush, Zakiya Hooker 
(filha de John Lee Hooker) e Mable John 
(cantora de Ray Charles).

22h00 · Foyer Cineteatro António Lamoso – SM Feira 
2,50€ · Destinatários M/6 · Info 256 337 060,  
cineteatro@cm ‑feira.pt e  
http://cineteatro.cm ‑feira.pt
Org. CM SM Feira

CINEMA

Deus existe 
e vive em 
Bruxelas 
de Jaco Van Dormael
8 FEV

Afinal, Deus existe, mora em Bruxelas (Bélgica)  
e é um senhor de meia ‑idade muito rabugento  
que se diverte a infernizar a vida de todos os seres 
humanos. É então que Eva, a sua filha de 10 anos,  
farta de o ver ser malvado, decide rebelar ‑se. Para 
isso, entra no seu computador privado e envia um  
SMS a todos os habitantes da Terra com as datas  
das suas respetivas mortes. Esta informação vai 
alterar totalmente a ordem das coisas, pois, com 
a noção do tempo que lhes resta para viver, as 
pessoas começam a agir despreocupadamente, 
inventando formas de aproveitar a vida. Agora, 
sem saber o que fazer para reverter a situação, Deus 
vê ‑se a braços com um problema de proporções 
inimagináveis…

Duração 1h54 minutos

21h30 Auditório da Biblioteca Municipal de SM Feira
€ 1 (leitores inscritos* e estudantes > 65 anos)  
ou € 2 (público em geral)* obrigatório apresentar  
o cartão de leitor da biblioteca · Destinatários M/ 14 anos
Info 256 377 030 ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM SM Feira
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‘A matéria move‑se, mas não se consegue escapar 
ao seu peso’ é uma encomenda do BCN pelo 
curador convidado de 2017 à coreógrafa Anna 
Pehrsson, dançada por Dinis Machado, Jorge 
Gonçalves e Susana Otero. A emergência  
da Antropocena e uma catástrofe ecológica que 
se aproxima urgem uma renegociação radical 
do humano, tanto como sujeito autónomo, como 
enquanto centro do sistema ecológico. 
Esta dança trata de sistemas de instabilidade para 
esboçar uma ecologia de cruzamentos que é o 
corpo e as suas relações. No limiar do equilíbrio, no 
ponto de contacto das fronteiras entre os corpos, 
êxtase e evasão, transe e exaustão, desenha‑se 
uma maneira futura de “estar com” o mundo.

DANÇA

A Matéria movese, 
mas não se consegue 
escapar ao seu peso
Ballet Contemporâneo do Norte
10 FEV

22h00 Cineteatro António Lamoso 
– Santa Maria da Feira · 3€ 
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

Poesia e Música 
Clássica
10 FEV

Uma noite que propõe um encontro 
de gerações, dedicado ao trabalho 
de William Shakespeare, com a 
apresentação de sonetos, monólogos  
e cenas emblemáticas do autor. 
A acompanhar estas representações, 
haverá música clássica de Mendelssohn, 
interpretada pelos alunos da Oficina 
d’Artes.

21h30 Centro de Cultura e Recreio do Orfeão  
da Feira · € 5 · Destinatários Todas as idades 
Info 256 363 430 ou orfeaodafeira@gmail.com
Org. Grupo de Teatro Experimental do Centro 
de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

A minha família vai  
ao Museu! E a tua?!
11 FEV

Na sessão de fevereiro do programa  
“A minha família vai ao Museu! E a tua?”, 
os participantes poderão optar por uma 
das seguintes temáticas da oficina: 
Máscaras Venezianas ou Lenços  
de Namorados.

15h00 Museu de Santa Maria de Lamas · € 3 
(marcação prévia obrigatória) · Destinatários 
Famílias · Info 227 447 468, 916 647 685, 
geral@museudelamas.pt e www.museudelamas.pt
Org. Museu de Santa Maria de Lamas

WORKSHOP

Conversa com Rui Horta: 
a criação em residência 
16 FEV

Coreógrafo, bailarino e diretor artístico d’O Espaço 
do Tempo, Rui Horta será o convidado desta sessão, 
de um ciclo de conversas e workshops dinamizados 
pelo Imaginarius Centro de Criação – Arte e Espaço 
Público (ICC). Combinando o seu percurso artístico 
com a gestão de uma estrutura transdisciplinar de 
apoio a criadores nacionais, o convidado irá refletir, 
em conjunto com a comunidade artística, sobre os 
processos de criação em residência e a sua relação 
com os territórios e respetivas comunidades.
 
10h00 Imaginarius Centro de Criação – Arte e Espaço 
Público · Entrada Livre · Comunidade artista feirense 
Info cc@imaginarius.pt · Org CM Santa Maria da Feira



MÚSICA

Carminho
17 FEV

Carminho nasceu no meio das 
guitarras e das vozes do fado, 
filha da conceituada fadista Teresa 
Siqueira, estreou ‑se a cantar em 
público aos doze anos, no Coliseu. 
Durante um ano viajou pelo mundo, 
participou em missões humanitárias 
e regressou a Lisboa decidida 
a entregar ‑se por inteiro a um 
percurso artístico.

Em 2016, na sequência de um 
convite endereçado pela família 
de um dos maiores compositores 
do mundo, grava “Carminho canta 
Tom Jobim”, com a última banda 
que o acompanhou ao vivo nos seus 
últimos dez anos, partilhando temas 
com Marisa Monte, Chico Buarque e 
Maria Bethânia. Depois da tour com 
o disco pelo qual é galardoada com o 
Globo de Ouro de melhor intérprete, 
Carminho volta aos seus clássicos.

22h00 Cineteatro António 
Lamoso – SM Feira
€ 12,50 (Plateia Inferior) 
€15 (Plateia Central) 
€10 (Plateia Recuada)
Destinatários M/6
Info 256 337 060, 
cineteatro@cm ‑feira.pt  
e http://cineteatro.
cm ‑feira.pt
Org. CM SM Feira
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À quinta na fábrica 
Fabrico de Papel Pardo
22 FEV + 29 MAR

Com todas as máquinas do processo de fabrico em 
funcionamento, o visitante pode, neste dia especial, 
sentir como eram realizadas as diferentes tarefas  
da produção do “Papel Pardo”, utilizado nas 
antigas embalagens e sacos de papel. Poderá ainda 
experienciar “Botar” papel a secar na “Casa do 
Espande”, como as antigas “Botadeiras” o faziam.

10h00 ‑12h00 e 14h00 ‑16h00 · Museu do Papel Terras de Santa 
Maria · Entrada*: € 1,5 (Criança, sénior, cartão estudante 
e visita livre) ou € 3 (adultos) *visitas guiadas / 
marcação prévia para visitas de grupo · Destinatários Todas 
as idades · Info 256 370 850 ou geral@museudopapel.org 
Org. CM SM Feira

MÚSICA

The 
Bookkeepers 
com Orquestra 
Milheiroense 
24 FEV

Nova homenagem à paixão de poetas. Agora  
em parceria com a Orquestra, a musicalidade  
dos poemas vai cobrir ‑se de novas cores  
e proporcionar uma viagem pelo rock poético, 
em tons de Outono. Folhas bucólicas, páginas 
amareladas pelo tempo. Depois de, na estreia, 
terem esgotado em apenas três dias a bilheteira, 
atuam agora para o auditório desta fábrica  
de paixões, livro aberto às artes e às almas.

22h00 Cineteatro António Lamoso – SM Feira Destinatários M/6  
€5 (Plateia Inferior) · € 6 (Plateia Central) · € 4 (Plateia 
Recuada) · Info 256 337 060, cineteatro@cm ‑feira.pt  
e http://cineteatro.cm ‑feira.pt · Org. Câmara Municipal SM Feira

Festa de S. Gabriel 
Juventude Passionista
24+25 FEV

Com o intuito de potenciar a criatividade,  
a Juventude Passionista desafia os participantes  
a se inspirarem na sua espiritualidade. Durante 
este fim ‑de ‑semana, haverá várias iniciativas  
em que se associará a Cultura à Fé.

14h00 ‑18h00 Passionistas · Entrada livre
Destinatários Jovens · Info juventude@passionista.pt 
Org. Juventude Passionista

SERVIÇO EDUCATIVO

Um presente especial  
para o Pai! 
Visita e Oficina  
de Expressão Plástica
1 ‑19 MAR

Sabia que o Dia do Pai é celebrado a 19 de março, 
porque este é o dia de S. José, o pai de Jesus? 
Neste sentido, o Museu convida os mais pequenos 
a conhecer a história de S. José e a elaborar um 
presente para o pai.

10h00 ‑12h00 e 14h30 ‑16h30 Museu de Santa Maria de 
Lamas € 3 (marcação prévia obrigatória) · 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

MÚSICA

Jantar com Fado
3 MAR
 
Noite que pretende reunir à mesa sabores 
tradicionais que tão bem caracterizam o cozinhar 
do Grupo. Um serão onde pode reunir familiares, 
amigos ou conhecidos à mesa, ao som daquele que 
é Património Imaterial da Humanidade. O Fado será 
interpretado por artistas da casa, bem conhecidos  
do público feirense.

20h00 Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira  
Consultar Serviços do Orfeão da Feira 
Destinatários Todas as idades · Info 256 363 430  
ou orfeaodafeira@gmail.com · Org.  Grupo de Teatro 
Experimental do Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira
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TEATRO

 Seiva Trupe 
“O Senhor Ibrahim  
e as Flores  
do Alcorão”
3 MAR

Numa linguagem simples mas profundamente 
filosófica e humanista, desaguando numa 
emocionante história condimentada com humor, 
Eric Emmanuel Schmitt, filósofo e dramaturgo,  
um dos mais prolíficos e premiados escritores  
do nosso tempo, narra um caso de um jovem  
judeu e de um velho merceeiro árabe. 
O jovem vive só e com um pai frio e distante.  
O Senhor Ibrahim, o merceeiro árabe, é acolhedor 
e simpático. Juntos vivem uma série de aventuras 
e edificam uma amizade que ultrapassa todas as 
fonteiras. Uma obra de sabedorias, de tolerância, 
bondade e fraternidade, numa vulcanicidade 
atualíssima.

22h00 Cineteatro António 
Lamoso – SM Feira
€5 (Plateia Inferior) 
€6 (Plateia Central) 
€4 (Plateia Recuada)
Destinatários M/6
Info 256 337 060,  
cineteatro@cm ‑feira.pt e 
http://cineteatro.cm ‑feira.pt
Org. CM SM Feira



SANTA MARIA DA FEIRA · JAN/MAR’18 — 29

EXPOSIÇÕES

Sem Título
Exposição  
de Francisco Mesquita
3‑25 MAR

As obras expostas partem  
de poemas de grandes poetas  
da língua oficial portuguesa,  
tais como Fernando Pessoa, 
Carlos Drummond de Andrade  
e Corsino Fortes. 
De forma a realçar as 
possibilidades mutantes  
das obras, nesta exposição são 
disponibilizadas fontes artificiais 
para que seja possível alterar as 
cores das obras apresentadas. 
Este carácter de obra não 
estática permite estabelecer 
uma relação obra ‑recetor, 
ficando a cargo deste último  
a definição da intensidade e  
da profundidade desse contacto  
e dos significados daí extraídos. 
Em síntese, o diálogo do objeto 
plástico com o recetor abre uma 
dimensão a significados plurais 
que reforça a relação obra – 
visitante. 

3ª a 6ª 10h00 ‑17h00 e sáb. e dom. 
14h30 ‑ 17h00 · Museu do Papel Terras 
de Santa Maria · Entrada livre.
Destinatários Todas as idades
Info 256 370 850  
ou geral@museudopapel.org 
Org. CM SM Feira

CINEMA INFANTIL

Tad Jones 2 
4 MAR

Tad é um pedreiro que tem 
grandes sonhos e que se mete 
em grandes aventuras. Ele está 
de volta e parte agora para 
Las Vegas, onde irá ouvir algo 
extraordinário: que o colar de 
Midas, o rei que transformava 
tudo o que tocava em ouro, 
existiu de verdade. Mas o 
problema surge quando Sara 
Lavroff, que fez a descoberta, 
desaparece misteriosamente.

Duração 1h25 minutos

10h30 Auditório da Biblioteca 
Municipal de SM Feira · Entrada livre, 
mas limitada, por ordem de chegada, 
ao número de lugares existentes (os 
bilhetes serão entregues, no próprio 
dia, a partir das 9h30, num máximo de 
5 por pessoa. · Destinatários Famílias 
com criança M/3 · Info 256 377 030  
ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM SM Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

Semana  
da Leitura
5‑9 MAR

No âmbito da programação  
da rede das bibliotecas escolares  
do concelho, a biblioteca 
municipal associa ‑se às 
comemorações da semana da 
leitura, levando livros, estórias  
e atividades a quem o desejar.

10h00 e 14h00 Escolas, Jardins ‑de‑
‑Infância e Bibliotecas Escolares 
Entrada livre · Destinatários 
Comunidade Escolar · Info 256 377 030 
ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM SM Feira

OFICINAS & WORKSHOPS

Azulejo 
Mudéjar
6 MAR  – 29 JUN.

A arte mudéjar é um estilo 
artístico e arquitetónico, que 
incorpora influências, elementos 
ou materiais de estilo hispano‑
‑muçulmano. Esta influência 
é visível em algum espólio 
arqueológico do Castelo de Santa 
Maria da Feira. Venha descobrir 
esta arte…

3ª a 6ª 9h30 ‑16h45 Museu Convento  
dos Lóios – SM Feira · Entrada livre 
(marcação prévia obrigatória)
Destinatários Alunos do 2º e 3º 
ciclo do Ensino Básico e Seniores 
(possibilidade de adaptação a outros 
grupos organizados) · Info 256 331 070 
ou museuconventodosloios@cm ‑feira.pt 
Org. CM SM Feira



MÚSICA

Monday
À4Há 

7 MAR

As canções de MONDAY, cujas letras têm tanto de 
autobiográfico como de ficcional, foram escritas por Cat 
Falcão, muitas das quais durante um período, entre discos  
de Golden Slumbers, em que viveu em Londres. Neste 
conjunto de canções, partindo das bases e influências folk  
da Cat, são exploradas novas sonoridades, mais elétricas  
e, a espaços, experimentais. 
O disco, que será editado no início de 2018, conta com a 
produção de António Vasconcelos Dias (Benjamim, Julie and 
the Carjackers, TAPE JUNk) e a banda que acompanha a Cat 
é composta por António Vasconcelos Dias na guitarra, Nuno 
Simões (David Fonseca) no baixo, Sérgio Nascimento (Sérgio 
Godinho, Deolinda, David Fonseca) na bateria e Zé Guilherme 
Vasconcelos Dias (Golden Slumbers, Flak) nas teclas. 

22h00 · Foyer Cineteatro António 
Lamoso – SM Feira · € 2,50 
Destinatários M/6 · Info 256 337 060,  
cineteatro@cm ‑feira.pt e  
http://cineteatro.cm ‑feira.pt
Org. CM SM Feira
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CINEMA

Paterson
de Jim Jarmusch
8 MAR

Paterson trabalha como motorista de autocarro na 
cidade de Paterson, em Nova Jérsia (EUA). A sua rotina 
diária é sempre igual: acorda exatamente à mesma 
hora, vai trabalhar, regressa para os braços de 
Laura, a namorada, passeia Marvin, o cão, bebe 
uma única cerveja no bar de um amigo e escreve 
poesia, não necessariamente por esta ordem.  
A sua vida é tranquila e a sua existência discreta. 
Paterson está apaixonado por Laura e ela por ele. 
Ele apoia os sonhos e projetos mais arrojados da 
namorada; ela incentiva ‑o e inspira ‑o na escrita dos 
seus poemas. É assim todos os dias.

Duração 1h58 minutos

21h30 Auditório da Biblioteca 
Municipal de SM Feira · € 1 
(leitores inscritos* e estudantes 
> 65 anos) ou € 2 (público em 
geral) * obrigatório apresentar 
o cartão de leitor da biblioteca   
Destinatários M/12 · Info 256 377 030 
ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM SM Feira
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SERVIÇO EDUCATIVO

Celebre o Dia da 
Mulher de forma 
diferente e visite  
o Museu!
8 MAR

No Dia Internacional da Mulher,  
8 de março, visite o Museu 
de Lamas! Conheça as 
representações femininas 
integradas no espólio do Museu  
e receba uma lembrança 
simbólica elaborada pelo  
Serviço Educativo.

9h30 ‑12h30 e 14h00 ‑17h00  
Museu de Santa Maria de Lamas  
adulto € 3 · seniores, estudantes  
e portadores de cartão jovem € 2 · 
menores de 5 anos entrada livre 
(marcação prévia obrigatória) 
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 & WORKSHOP;  

SERV IÇO EDUCATIVO

Técnicas  
de Respiração  
e Utilização  
do Aparelho  
Vocal para 
Instrumentistas  
de Sopro 
Workshop
10 MAR

Orientado pela soprano 
Mónica Pais, este workshop, 
integrado nos XVIII Cursos 
de Aperfeiçoamento Musical 
de Paços de Brandão, 
complementará a formação  
dos instrumentistas de sopro  
da Academia de Música  
de Paços de Brandão e externos.
 
10h00 ‑18h30 Academia de Música  
de Paços de Brandão · Consultar 
Serviços Administrativos da AMPB  
Destinatários estudantes de 
instrumentos de sopro (internos  
e externos) · Info 227 441 190 ou  
geral@acadmusicapb.com · Org. Academia  
de Música de Paços de Brandão

MÚSICA E DANÇA

As Oito Estações
10 MAR

As Oito Estações surge como 
uma proposta para o cruzamento 
de várias linguagens: a música 
com a dança, o barroco com  
o novo tango, o romântico  
e o neoclássico. Surge, assim, 
um espetáculo em que a música 
ao vivo, a dança e o vídeo se 
misturam, assumindo partes 
igualmente importantes no 
espetáculo. Musicalmente,  
a proposta passa por fazer  
um novo arranjo das estações  
de Vivaldi e Piazzolla, respeitando  
a sua identidade, mas dando  
ao mesmo tempo uma roupagem 
mais atual. No que diz respeito 
à dança, as linguagens do ballet 
romântico, clássico e neoclássico 
serão usadas para trazer  
o movimento às composições 
musicais.  
O vídeo funcionará como  
um complemento visual, com 
imagens que ajudarão o público  
a se imergir no ambiente  
de cada composição. O nome  
“As Oito Estações” vem do misto  
d’As Quatro Estações de Vivaldi 
com as Cuatro Estaciones 
Porteñas de Piazzolla, obras 
a partir das quais as músicas 
foram selecionadas.

22h00 Cineteatro António Lamoso – 
Santa Maria da Feira · €5 (Plateia 
Inferior) · €6 (Plateia Central)   
€4 (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



EXPOSIÇÃO, WORKSHOP, TEATRO DE MARIONETAS E TERTÚLIA

Eixos – Ciclo  
de Teatro  
de Marionetas  
de Portugal  
e Galiza
14‑18 MAR.

14 MAR 
21h30 
Abertura da exposição 
‘Marionetas do Mundo’ e 
projeção de um documentário 
acerca do Teatro Dom Roberto 
patente até 31 de março 

22h00
‘Objectosfera’ – Teatro  
de objetos pelas Marionetas 
 da Feira (SM Feira)
Entrada livre  
(inscrição previa)
Experiência em palco

15 MAR 
10h00
Espetáculos gratuitos para 
escolas: O Castelo Assombrado 
+ O Zé do Telhado – Teatro Dom 
Roberto pelas Marionetas da 
Feira (SM Feira) e visita guiada  
à exposição ‘Marionetas  
do Mundo’.
Entrada livre  
(inscrição previa)
Experiência em palco

16 MAR 
10h00
Espetáculos gratuitos para 
escolas:O Castelo Assombrado 
+ O Zé do Telhado – Teatro Dom 
Roberto pelas Marionetas da 
Feira (Santa Maria da Feira) 
e visita guiada à exposição 
‘Marionetas do Mundo’.
Entrada livre  
(inscrição previa)
Experiência em palco

21h30
Visita guiada à exposição 
‘Marionetas do Mundo’ 

22h00
Espetáculo O Castelo Assombrado 
+ O Zé do Telhado – Teatro Dom 
Roberto pelas Marionetas  
da Feira (SM Feira)

22h30
Encontro de marionetistas da 
Galiza e Portugal: testemunhos  
e cruzamento de histórias
Entrada livre  
(inscrição previa)
Foyer Cineteatro António Lamoso

17 MAR 
10h00 
Workshop de construção de 
marionetas para pais e filhos 
pelas Marionetas da Feira  
(SM Feira)
Entrada livre  
(inscrição previa)
Sala de ensaios  
do Cineteatro António Lamoso

15h30
Visita guiada à exposição 
‘Marionetas do Mundo’

16h00
Espetáculo ‘Barriga Verde ataca 
de novo’ pelos Títeres Alakrán 
(Santiago de Compostela)
Entrada livre  
(inscrição previa)

‘Eixos’ é um ciclo de atividades composto pelas 
valências do teatro de marionetas. O público pode 
assistir a espetáculos de marionetas, visitar uma 
exposição e participar num workshop de construção 
de marionetas e assistir a um espetáculo de 
marionetas com música ao vivo. A tertúlia entre 
bonecreiros tradicionais de Portugal e da Galiza traz 
mais um pouco à tona o folclore destas paragens, 
que é reforçado pela rodagem do documentário 
acerca do Teatro Dom Roberto.
Este evento pretende juntar as tradições do teatro 
de marionetas de Portugal e da Galiza, chegando 
também à contemporaneidade desta vertente  
de teatro nestes dois territórios.
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SERVIÇO EDUCATIVO; MÚSICA

Ciclo de Audições  
de Música Clássica
19, 21 E 24 MAR

O Ciclo de Audições da Academia de Música  
de SM Feira constitui uma série de audições 
multidisciplinares, de vários instrumentos 
musicais, onde os alunos apresentam  
publicamente as aprendizagens adquiridas.

dias 19 e 21 18h30 e dia 24 11h00 Auditório da Academia  
de Música de Paços de Brandão · Entrada livre. 
Destinatários Todas as idades 
Info acadmusicasmf.pedagogico@gmail.com 
Org. Academia de Música de SM Feira

MÚSICA

Festival Harmos 
21‑24 MAR
 
O HARMOS é um conceito único 
que reúne os melhores alunos  
de algumas das mais conceituadas 
escolas superiores de música  
do Mundo. O festival regressa  
a SM Feira com vários concertos 
de Música de Câmara.  
A confrontação entre tradição 
e contemporaneidade confere 
identidade ao conceito HARMOS 
e aproxima os músicos dos seus 
públicos. WE CARE ABOUT MUSIC! 

21 mar Auditório do Grupo Musical  
de Fiães
22 mar Auditório do Grupo Musical 
Estrela de Argoncilhe
24 mar Auditório da Junta  
de Freguesia de Romariz

21h30 · Entrada Livre  
Destinatários Todas as idades
Info 256 370 820, pelouroctbm@cm ‑feira.pt  
ou www.cm ‑feira.pt · Org. CM SM Feira

INFANTO‑JUVENIL

Feira das Artes 
Performativas
A Feira de Artes Performativas é um concurso  
que visa incentivar diferentes talentos e promover 
o espírito competitivo dos jovens em diversas áreas 
de estudo, designadamente nas áreas de teatro, 
dança, música, circo, performance.

21h00 Cineteatro António Lamoso – Santa Maria da Feira 
Entrada Livre · Destinatários jovens do 3º ciclo do  
ensino básico e do ensino secundário · Info 256 370 828  
ou educacao@cm‑feira.pt · Org. CM Santa Maria da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

A minha família vai  
ao Museu! E a tua?! 
Especial Páscoa
25 MAR

“A galinha Medrosa” é a história de uma galinha tão 
medrosa, tão medrosa que até a própria sombra  
a assustava! A aventura começa quando, num dia 
de muito calor, a galinha se encostou a uma parede 
para se proteger do sol quando um bocadinho de cal 
cai na sua cabeça…. Assustada, a galinha desata a 
correr e, no caminho, encontra alguns animais que 
a acompanham nesta correria. Participe neste conto 
animado e venha descobrir o porquê desta correria! 
Para esta aventura terminar, na oficina de expressão 
plástica, os animais da história vai poder recriar!

15h00 Museu de Santa Maria de Lamas · € 3 (marcação prévia 
obrigatória) · Destinatários Famílias · Info 227 447 468, 
916 647 685 ou geral@museudelamas.pt e www.museudelamas.pt
Org. Museu de Santa Maria de Lamas
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CINEMA INFANTIL

Paddington2 
26 MAR

Após ser adotado pela família Brown, Paddington 
ganhou muita popularidade na comunidade 
de Windsor Gardens. No aniversário dos 100 anos 
da sua tia Lucy, o simpático ursinho sai em busca 
do presente perfeito e acaba por encontrar um 
livro único na loja de antiguidades do senhor 
Gruber. Paddington submete ‑se a uma série de 
trabalhos bizarros para poder comprá ‑lo, e quando  
o livro é roubado, ele e sua família irão fazer de tudo 
para encontrar o ladrão.  

Duração 1h43 minutos

10h00 e 14h00 · Auditório da Biblioteca Municipal de SM Feira 
Entrada livre · Destinatários Crianças dos 6 Waos 12 anos 
Info 256 377 030 ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt 
Org. CM SM Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

Páscoa no Museu! 
26 MAR  ‑ 6 ABR.

Durante as férias da Páscoa, o Museu 
disponibiliza, aos mais novos, atividades 
lúdicas e pedagógicas inspiradas nas 
suas coleções. A descoberta de espaços, 
objetos e histórias são o ponto de 
partida para um conjunto de iniciativas 
que apelam à criatividade e espírito de 
equipa. Visitas, Peddy ‑paper, Hora do 
Conto e Oficinas de Expressão Plástica 
são algumas das sugestões para a edição 
2018 do programa “Páscoa no Museu”.

10h00 ‑12h00 e 14h30 ‑16h30 Museu de Santa 
Maria de Lamas · € 3 (marcação prévia 
obrigatória) · 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
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OFICINAS & WORKSHOPS

Fios e Laçadas 
Férias da Páscoa no Museu
27 MAR ‑6 ABR.

Do linho à lã, com fios e laçadas, nesta 
oficina será dado a conhecer algumas 
técnicas da tecelagem.

3ª a 6ª 9h30 ‑16h45 · Museu Convento dos Lóios 
– SM Feira · Entrada livre (Marcação prévia 
obrigatória) · Destinatários ATl’s, Centros de 
Estudo e Seniores (possibilidade de adaptação  
a outros grupos organizados) · Info 256 331 070  
ou museuconventodosloios@cm ‑feira.pt 
Org. CM SM Feira

SESSÃO EDUCATIVO; TEATRO E MÚSICA

Contos de Cartão 
28 MAR

A Papoila passa os dias a desenhar círculos azuis 
na oficina do Sr. Antunes. O patrão é um velho 
resmungão que não gosta de cantorias no local 
de trabalho nem de funcionários que cheguem 
atrasados. A Papoila está tão obcecada com as 
tarefas que o Sr. Antunes reservou para si que a 
sua imaginação deixou de funcionar... Quando a avó  
lhe oferece uma máquina de sonhos, na esperança 
de alegrar um bocadinho o dia do seu aniversário, 
percebe ‑se que a Papoila anda a sonhar com 
círculos azuis há três meses... O que pode ela fazer 
para recuperar a sua imaginação? Com música ao 
vivo, ‘Contos de Cartão’ é uma ode ao faz de conta, 
que parte de um recurso simples (o cartão) para 
construir todos os objetos presentes em palco. 
Esta atividade é orientada por Cabeça de Vento.

Duração 45 minutos

14h00 Biblioteca Municipal de SM Feira ·Entrada livre 
Destinatários Crianças dos 6 aos 10 anos · Info 256 377 030 
ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt · Org. CM SM FeiraI

SERV IÇO EDUCATIVO

O Universo  
do Principezinho
Atelier de Pintura
27, 28 E 29 MAR

A partir do livro ‘O Principezinho’, de Antoine  
de Saint ‑Exupéry, e da observação das suas ilustrações 
é proposto a criação de uma interpretação artística 
com a abordagem de várias técnicas tais como pintura 
com têmperas, colagem, papel machê, carimbos, 
texturas. Atividade orientada por Rosa Pinho.

9h30 ‑11h30 Biblioteca Municipal de SM Feira · Entrada livre
Destinatários Crianças dos 8 aos 12 anos · Info 256 377 030 
ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt · Org. CM SM Feira
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EQUIPAMENTOS 
CULTURAIS DE SANTA 
MARIA DA FEIRA
—
ATIVIDADES 
PERMANENTES:

SANTA MARIA DA FEIRA

ROMARIZ

LOUROSA

SANTA MARIA DE LAMAS

SÃO PAIO DE OLEIROS
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MUSEU DE SANTA 
MARIA DE LAMAS
O Mistério do Desaparecimento 
das Roupas do Sobreiro 
(Apresentação da História 
+ Oficina)

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
Encontros Multissensoriais

IMAGINARIUS CENTRO  
DE CRIAÇÃO, ARTE  
E ESPAÇO PÚBLICO
Residências Artísticas

CASTRO DE ROMARIZ
Castro de Romariz Visita 
Orientada

MUSEU DO PAPEL 
TERRAS DE SANTA MARIA
Um Museu em atividade

ZOO DE LOUROSA
Pelicanos e Companhia




