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Entrados na Primavera, Santa Maria da Feira
é todo um território que floresce e se renova,
através de uma intensa vida e participação
cultural, do prelúdio ao epílogo do verão.
Se em Lourosa é o teatro que percorre palcos
distintos da freguesia com a 18ª edição do
Louroteatro, em Paços de Brandão os
XVII Cursos de Aperfeiçoamento Musical
proporcionam, além da vertente formativa,
uma oportunidade extraordinária de contacto
com os vultos da performance. Abril é o mês
das recriações da vida de Cristo, que
percorrem a Cidade de Santa Maria da Feira,
gerando uma oportunidade de vivência do
seu património histórico-cultural, com ações
distintas em torno da 20ª edição da Semana
Santa. Mário Vitória traz à Biblioteca
Municipal as telas de um “Animismo
Urgente de Futuro”, honram-se as memórias
associadas às Invasões Francesas em
Arrifana, potencia-se a relação do património
com o turismo sustentável em ações diversas
no Museu Convento dos Lóios, Museu
do Papel Terras de Santa Maria e no
Museu de Santa Maria de Lamas. Dá-se
ainda palco à dança com “Uma Dança por
Mês”, vive-se a Queima das Fitas de Santa
Maria da Feira e frui-se o Jazz 24 – Ciclo
de Jazz António Lamoso com um programa
auspicioso que assinala o Dia Internacional
do Jazz da Unesco em Santa Maria da Feira.
Em maio entramos “a tempo” no FIMUV
– Festival Internacional de Musica de
Verão de Paços de Brandão, no tempo do
antigamente com o Cortejo Etnográfico,
havendo também tempo para o Turno da

Noite no Museu do Papel. Maio é também
o mês de Imaginarius – Festival
Internacional de Teatro de Rua e, uma vez
mais, o centro histórico de Santa Maria da
Feira respira, durante 3 dias, um ambiente
único e internacional, com a presença de mais
de 400 artistas de 13 países. A forte aposta
no desenvolvimento de oportunidades de
criação artística e de exploração da estética
contemporânea para o espaço público
refletem-se nas 10 estreias absolutas e nas
23 estreias nacionais, dentro dos 40
espetáculos e intervenções que compõem o
programa. O intenso alinhamento materializa
140 apresentações e 8 instalações
efémeras. Dar nota que na 17ª edição acolhe
o Fresh Street#2 – International Seminar
for the Development of Street Arts,
reunindo profissionais do setor das artes de
rua, oriundos de todo o Mundo e colocando
Santa Maria da Feira no centro da discussão
sobre o futuro da nova criação para o espaço
público e das Artes de Rua.
Junho é o mês da Vila Termal das Caldas de
São Jorge receber o Festival Doce, de Santa
Maria de Lamas ver nascer o 1.º Festival de
Música Urbana de Santa Maria da Feira – o
Basqueiral – com uma paleta musical eclética
com bandas como Ionized, The Sunflowers,
Ghost Hunt ou Allen Halloween no cartaz.
O Museu do Papel acolhe o XII Congresso
Internacional do Papel na Península
Ibérica, que traz consigo a singular exposição
“Filigranas las Huelas del Agua” da Real
Casa de la Moneda, e em Santa Maria da
Feira presta-se homenagem à grande mentora
da descentralização do ensino especializado
da Música com o III Concurso Nacional
Gilberta Paiva.
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Em julho prossegue a ode à Música com o
Paços’Premium e o Paços’Summer Camp.
É ainda o mês das Danças do Mundo, um
distinto palco da multiculturalidade. Encerramos
a programação do verão com um concerto
ao ar livre, no emblemático Castelo da Feira,
com o prestigiado concertista Ruben
Bettencourt e a Orquestra de Jovens
do Concelho de Santa Maria da Feira,
que apresentam o idiomático Concerto e
Aranjuez de Joaquín Rodrigo.
Resta-me sublinhar o compaginar da produção
nacional, dos artistas emergente aos artistas
consagrados, com a produção local associativa
na programação regular do Cineteatro
António Lamoso com destaque ao acolhi-
mento, na emblemática sala de espetáculos
de Santa Maria da Feira, de projetos culturais
associativos decorrentes do Programa de
Apoio a Projetos Culturais, como FIMUV,
Bodas de Sangue, Festival da Canção
Intermunicipal, entre outros.
Como tenho referido, a prioridade dada à
dimensão cultural da política do Município,
funda-se na nossa convicção de que o
desenvolvimento não se circunscreve à
dimensão política e económica, mas sim
alarga-se à dimensão social e cultural,
colocando a diversidade cultural e criativa
como fontes de capacitação dos indivíduos
e das comunidades, fundamental para o
aprofundamento da democracia participativa
e da intensificação da cidadania.

Gil Ferreira, vereador do pelouro da cultura,
turismo, bibliotecas e museus
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01 ABR › 06 MAI
TODAS AS IDADES | 2 EUR.

HISTÓRIAS PARA SEREM CONTADAS
encenação. Carlos Paniágua Féteiro
pela. Teatro Independente de Loures

O CAVALEIRO DA TRISTE FIGURA
[comédia]
encenação. Manuel Ramos Costa
pela. Contacto – Comp. de Teatro Água
Corrente de Ovar

MULHERES [drama]
encenação. Laura Ferreira
pelo. Grupo Dramático e Recreativo da Retorta
– Valongo

A REVOLTA [drama]
adaptação e encenação. Valdemar Mota
pela. Associação Cultural e Artística da
Lourocoop – Lourosa

info. acal.lourocoop@gmail.com
org. ACAL – Associação Cultural e Artística
da Lourocoop

LOUROTEATRO 2017 CICLO
DE TEATRO DE LOUROSA

01 ABR · 21h30
AUDITÓRIO DA JUNTA FREGUESIA

LOUROSA

08 ABR · 21h30
CENTRO PAROQUIAL DE LOUROSA

29 ABR · 21h30
CENTRO PAROQUIAL DE LOUROSA

06 MAI · 21h30
CENTRO PAROQUIAL DE LOUROSA

Integrado na Semana da Primavera Biológica,
este workshop visa promover a prática da
Agricultura Biológica, ensinando técnicas na
produção de alimentos saudáveis e fibras
têxteis de elevada qualidade, ao mesmo tempo
que promove práticas sustentáveis e de
impacto positivo no ecossistema agrícola.

info. 256 802 028 | pontodeluz@gmail.com
org. Ponto de Luz – Polo da Biblioteca de Souto

AGRICULTURA BIOLÓGICA
WORKSHOP

TODAS AS IDADES
GRATUITA [sujeita a inscrições]

01 ABR · 10h00
PÓLO DA BIBLIOTECA DE SOUTO



05

Rita Redshoes apresenta o seu quarto álbum,
Her. Neste trabalho, a compositora escreve
e interpreta, pela primeira vez, três temas em
português. Multi-instrumentista, participou
ativamente tocando piano, omnichord,
teclados e guitarra acústica.
info. cineteatro@cm-feira.pt
http://cineteatro.cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

RITA REDSHOES
M/6

8 EUR. [plateia inferior]
10 EUR. [plateia central]
6 EUR. [plateia recuada]

01 ABR · 22h00
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO
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Partindo de uma subcoleção do acervo de
Arte Sacra do Museu, esta exposição realça,
estética e artisticamente, uma seleção de
elementos de Imaginária religiosa de vulto
pleno, relevando Cruzes, Crucifixos e
representações de Cristo crucificado (de
formatos e diretrizes estéticas distintas entre
si) e expondo visualmente alguns dos
caracteres morfológicos e plásticos
demarcantes da Iconografia Cristológica na
escultura portuguesa de seiscentos e
setecentos (de séc. XVII e XVIII).

“LIGNUM VITAE” A “ÁRVORE
DA VIDA / ÁRVORE DA CRUZ”
Cruzes, Crucifixos e a iconografia
de Cristo Crucificado nos diferentes
segmentos da coleção de Arte Sacra

TODAS AS IDADES
3 EUR. [adulto] | 2 EUR. [seniores | estudantes

| portadores de cartão jovem]
GRATUITA [ m/5 ]

marcação prévia para visitas orientadas

01 › 30 ABR · 09h30 › 12h30 | 14h00 › 17h00
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS

info. 227 447 468 | 916 647 685
geral@museudelamas.pt

org. Museu de Santa Maria de Lamas

Durante as férias da Páscoa, o Museu
disponibiliza 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.
Atividades disponíveis: “O Ovo da Páscoa” –
Visita e oficina de expressão plástica, “Aventura
do Coelho Branco no Museu” – Peddy-paper
e oficina de expressão plástica e “A galinha
medrosa” – Hora do Conto e oficina de
expressão plástica.

PÁSCOA NO MUSEU!
PRÉ-ESCOLAR › 3.º CICLO

possibilidade de adaptação a outros grupos
3 EUR. [marcação prévia]

03 › 18 ABR · 10h00 › 12h00 | 14h30 › 16h30
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS

info. 227 447 468 | 916 647 685
geral@museudelamas.pt

org. Museu de Santa Maria de Lamas

Para assinalar o Dia da Dança (29 de abril), o
Museu desafia os seus visitantes mais novos
a realizar uma visita…movimentada! Ao longo
da exposição permanente e ao som de
músicas bem presentes no imaginário infantil,
vamos observar as obras mais relevantes da
coleção numa perspetiva sensoriomotor,
identificando as diferentes sensações e
sugestões de movimentos que estas ou a sua
iconografia sugerem. Para finalizar, na oficina
de expressão plástica um boneco articulado
em cortiça vamos criar!

UMA VISITA… MOVIMENTADA!
VISITA E OFICINA DE EXPRESSÃO
PLÁSTICA

PRÉ-ESCOLAR › 1.º CICLO
possibilidade de adaptação a outros grupos

3 EUR. [marcação prévia]

03 › 29 ABR · 10h00 › 12h00 | 14h30 › 16h30
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS

info. 227 447 468 | 916 647 685
geral@museudelamas.pt

org. Museu de Santa Maria de Lamas
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09h30 · ACREDITAÇÃO
10h00 · ABERTURA
.Gil Ferreira, Vereador da Cultura, Turismo,
Biblioteca e Museus de Santa Maria da Feira
.Melchior Moreira, Presidente do Turismo do
Porto e Norte de Portugal

10h30 · PAINEL 1
TERRITÓRIO, TECNOLOGIA E TURISMO
.Adolfo Neira, EOSA
.Miguel Condesso, Artshare
[moderador] Carlos Martins, OPIUM
11h45 · DEBATE
12h30 · ALMOÇO LIVRE

14h30 · PAINEL 2
A DIÁSPORA COMO MOTOR
DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
.Norberto Santos, Universidade de Coimbra
.Rossana Neves Santos, Instituto Superior

de Administração e Línguas – Madeira
[moderador] Roberto Carlos Reis, Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira

16h00 · PAINEL 3
ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO
E PROMOÇÃO TURÍSTICA DE SANTA
MARIA DA FEIRA
.Jorge Costa, IPDT – Instituto de Turismo
Apresentação “Plano Estratégico de
Desenvolvimento Turístico e de Marketing de
Santa Maria da Feira”
16h30 · ENCERRAMENTO
.Emídio Sousa, Presidente da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira
.Ricardo de Magalhães, Vice-Presidente da
CCDR-N

17h00 · NETWORKING | DEGUSTAÇÃO
DE SABORES FEIRENSES E CHAMOA

Especialistas nacionais e internacionais do setor do turismo vão marcar presença na primeira
edição da Conferência Internacional do Turismo – Santa Maria da Feira, subordinada ao tema
“Criatividade e Diáspora – âncoras estratégicas no desenvolvimento dos destinos turísticos”.
Numa altura em que o turismo se assume como uma das prioridades do governo português,
alinhada com o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, esta
conferência pretende servir de alavanca para uma reflexão profunda sobre o turismo em Portugal,
com vista à identificação de boas práticas e propostas para potenciar o setor.
info. 256 370 802 | gab.turismo@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira | IPDT – Instituto de Turismo
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Criar objetos em barro, alusivos à Pascoa, é
a oferta do Museu Convento dos Lóios durante
este período das férias escolares.
info. 256 331 070
museuconventodosloios@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

FÉRIAS DA PÁSCOA
NO MUSEU

ATL | CENTROS DE ESTUDO | GRATUITA
marcação prévia obrigatória [min. 10 | máx. 25]

04 › 13 ABR · 09h30 › 17h00 [3ª a 6ª]
MUSEU DE CONVENTO DOS LÓIOS

Daguida são uma eclética e bem-humorada
aventura musical. As influências são diversas,
desde afro guitarradas, batidas esgalhadas e
vozes lusitanas. O seu estilo, quase satírico,
desarma e sacode preconceitos.
info. cineteatro@cm-feira.pt
http://cineteatro.cm-feira.pt

DAGUIDA 
EXPERIÊNCIA EM PALCO

M/6 | 2,50 EUR.

05 ABR · 22h00
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Nestas férias escolares, construa os seus
cartuxos para as amêndoas da Páscoa, entre
flores de papel que crescem ao sabor da sua
criatividade, num conjunto de formas, cores
e divertidos tamanhos e dimensões.
info. 256 370 850 | geral@museudopapel.org
www.museudopapel.org
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

PÁSCOA DE PAPEL
FÉRIAS DE PAPEL

FAMÍLIAS | ESCOLAS | IPSS | 1,50 EUR.
[crianças e seniores] | 3 EUR. [adultos]

04 › 13 ABR · 10h | 14h30 [3ª a 6ª] · MUSEU
DO PAPEL TERRAS DE SANTA MARIA
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O guitarrista croata Dejan Ivanovic desenvolve
uma carreira concertística internacional de
grande relevo. Com uma vasta discografia a
solo, é detentor de vários prémios
internacionais e professor de guitarra na
Universidade de Évora. Promete um recital
de excecional nível de  performance, integrado
na 17ª edição dos Cursos de Aperfeiçoamento
Musical de Paços de Brandão.

OFICINA DE EXPRESSÃO
ARTÍSTICA
1.º CICLO | GRATUITA

Nesta oficina não entramos em casa de
ninguém. Ficamo-nos pelas histórias paralelas
e cruzadas que se passam na rua, à beira de
limoeiros e nespereiras, hortas e estendais,
tanques ou mini-piscinas, acompanhando as
vidas de oito quintais e respetivos ocupantes,
ao longo dos doze meses do ano.

05 › 18 ABR · 09h30 | 14h00
BIBLIOTECA MUNICIPAL

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

DEJAN IVANOVIC
RECITAL DE GUITARRA

TODAS AS IDADES | GRATUITA

06 ABR · 21h30 · SALÃO NOBRE DA JUNTA
DE FREGUESIA DE PAÇOS DE BRANDÃO

info. 227 441 190 | 918 350 400
geral@acadmusicapb.com

org. Academia de Música de Paços de Brandão
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6 › 8 ABRIL
RICARDO LAMEIRO

Fagote

7 › 9 ABRIL
DEJAN IVANOVIC

Guitarra

22 › 25 ABRIL
AUGUSTO TRINDADE

Violino

28 · 29 ABRIL
CONSTANTIN SANDU

Piano

22 · 23 ABRIL
DAVID LLOYD

Viola d'Arco

11* › 14 MAIO
JOSEP FUSTER

Clarinete

*Dia 11 em parceria com o
Clarinetíssimo Ensemble

(Comemoração do XV aniversário)

Sob a orientação de professores com
percursos profissionais de reconhecido mérito
no meio musical, são promovidos Cursos de
Aperfeiçoamento Musical que representam
um esforço intensivo no desenvolvimento das
vertentes formativa e performativa dos jovens
músicos de todo o país.

info. 227 441 190 | 918 350 400
geral@acadmusicapb.com
org. Academia de Música de Paços de Brandão

06 ABR › 14 MAI · 10h00 › 13h00
| 14h30 › 18h30 · ACADEMIA DE MÚSICA

DE PAÇOS DE BRANDÃO

ALUNOS DE INSTRUMENTO MUSICAL
DE ESCOLAS DE ENSINO ESPECIALIZADO

ARTÍSTICO [nível secundário e superior]

ENTRADA
[consultar serviços administrativos da AMPB]

’17
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Antigamente, a vida era uma selva. Agora, a
vida é uma selfie. Toda a treta se dispersou
e cresceu nas redes sociais e os especialistas
têm dificuldade em encontrar a genuína
conversa da treta. Desta procura, nasce FILHO
DA TRETA, com um renovado código genético
da Treta.

info. cineteatro@cm-feira.pt
http://cineteatro.cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

M/12
12,50 EUR. [plateia inferior]

15 EUR. [plateia central]
10 EUR. [plateia recuada]

07 ABR · 22h00
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO



07 › 09 ABR · ESCOLA SECUNDÁRIA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Após a tour de Palestras Faz Acontecer, será realizado o Bootcamp Faz Acontecer durante
três dias de imersão e ativação divididos em workshops, que têm como objetivo criar uma
cultura empreendedora nos jovens do concelho, trabalhando ideias e projetos que possam
integrar a incubadora, assim como desenvolver soft-skills nos participantes. Durante os 3 dias
os jovens desenvolverão as seguintes sessões: Sessão Team Building; Workshop de Capacitação;
Geração de Plano de Negócios; Sessão de Mentoria Especializada; Pitch dos Projetos.
info. 939 227 711 | juventude@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira | André Leonardo
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TODAS AS IDADES

08 › 17 ABR

Inspirada nas recriações dos últimos dias da
vida de Jesus, a Semana Santa em Santa
Maria da Feira volta a consolidar, na sua 20ª
edição, todos os conceitos de rigor histórico
e espetacularidade.

info. www.semanasanta.pt
org. Grupo Gólgota | Feira Viva, Cultura e
Desporto, E.E.M. | Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira | em estreita colaboração de
outras entidades e forças vivas do concelho

SEMANA SANTA 2017
RECRIAÇÕES DA VIDA DE CRISTO

08 ABR · 10h00 · CAMINHADA PELO
PATRIMÓNIO RELIGIOSO
“Correr as Capelinhas”

09 ABR · 15h00
IGREJA MATRIZ › PASSIONISTAS

Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém
“na Cidade Humana”

10 ABR · 21h30
IGREJA DOS PASSIONISTAS

Concerto de Claudine Pinheiro

11 ABR · 21h30 · IGREJA MATRIZ
Concerto Comentado na Igreja Matriz
pela Banda Musical de Santiago de Lobão

12 ABR · 20h30 · IGREJA MATRIZ
Visita Guiada Noturna

12 ABR · 21h30 · EXTERIOR DO MUSEU
CONVENTO DOS LÓIOS

Última Ceia

13 ABR · 19h30 | 20h30 · IGREJA DOS
PASSIONISTAS | IGREJA DA MISERICÓRDIA
Celebração da Missa da Ceia do Senhor

13 ABR · 21h30
IGREJA DA MISERICÓRDIA › IGREJA MATRIZ

› IGREJA DA MISERICÓRDIA
Procissão do Triunfo das Endoenças

ou Ecce Homo

13 ABR · IGREJA DA MISERICÓRDIA
Visita Guiada Noturna à Igreja da

Misericórdia [após Procissão das Endoenças]

14 ABR · 21h30
PALÁCIO DA JUSTIÇA – CASTELO

Via Sacra ao Vivo

15 ABR · 20h30 | 21h30 · IGREJA MATRIZ
| IGREJA DOS PASSIONISTAS

Vigílias Pascais

16 | 17 ABR
Páscoa – Compasso e Visita Pascal
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Com o objetivo de promover o teatro que se
faz nas terras feirenses, levando-o, de
preferência, a comunidades com menor
acesso a esta forma de arte, o Teatro à Roda
apresenta, uma vez mais, espetáculos de
acesso livre e gratuito, dinamizados pelos
Grupos de Teatro do Concelho.

RAIXPARTAMORT
[espetáculo multidisciplinar] | por. TEATRAMOS
– Teatro Amador de Mosteirô

AS CRIADAS
[tragédia/comédia] | por. Imaginado

EU MANUEL INÁCIO, QUERO SER
SANTO! [comédia] | por. CiRAC

TARTUFO [comédia] | por. Teatro Amador
do Rancho Regional de Argoncilhe

O INVENTÃO NO TABULEIRO DAS
MARAVILHAS [cómico / poético / com
acompanhamento musical de uma orquetra
Orff] | por. Teatro Infanto-Juvenil da Oficina
das Artes do orfeão da Feira

ULISSES [drama/comédia]
por. Teatro Vap

OLHAI AS MÃOS
[drama] | por. Grupo Cénico de Lourosa

BUM!!! UM CASTELO DOS DIABOS
[Comédia] | por. Teatro Infanto-juvenil
do Rancho Regional de Argoncilhe

YERMA [drama]
por. ACAL

BELEM – MUSICAL SOLIDÁRIO
[musical] | por. GDC de Mozelos

A EMPRESA [comédia] | por. “Os Velhos”
de Milheirós de Poiares

A CANTORA CARECA
[comédia/absurdo] | por. Juv-Setas

info. 256 373 235 | fecofeira@fecofeira.pt
www.fecofeira.pt

TEATRO À RODA
TODAS AS IDADES | GRATUITA

08 ABR › 27 MAI

08 ABR · 21h30
AUDITÓRIO DO MULTIUSOS DE LOUREDO

15 ABR · 21h30 · AUDITÓRIO DO RANCHO
FOL. FLORINHAS DE CALDAS DE S. JORGE

15 ABR · 21h30
CENTRO CULTURAL DE LOBÃO

29 ABR · 21h30
AUDITÓRIO CIRAC – PAÇOS DE BRANDÃO

29 ABR · 21h30 · SALÃO DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIO DE ARRIFANA

06 MAI · 21h30
AUDITÓRIO DA ACDL – S. JOÃO DE VER

06 MAI · 21h30 · AUDITÓRIO “A FLOR DE
ALDRIZ” – ARGONCILHE

06 MAI · 21h30 · AUDITÓRIO DA JUNTA
DE FREGUESIA DE CANEDO

20 MAI · 21h30
AUDITÓRIO DA JUVENTUDE DE SANGUEDO

20 MAI · 21h30
SALÃO PAROQUIAL DE MOSTEIRÔ

27 MAI · 21h30
SALÃO PAROQUIAL DO VALE

27 MAI · 21h30
AUDITÓRIO DO MULTIUSOS DE LOUREDO

org. Federação das Coletividades de Cultura
e Recreio do Concelho de Santa Maria da Feira
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Nas comemorações do 65.º aniversário de
carreira, Rafael Peixoto rodeia-se de um
conjunto de artistas locais, numa embaixada
musical das Terras de Santa Maria.
info. cineteatro@cm-feira.pt
http://cineteatro.cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

RAFAEL PEIXOTO
65 ANOS DE CARREIRA

M/6
7 EUR. [plateia inferior]
8 EUR. [plateia central]

6 EUR. [plateia recuada]

08 ABR · 22h00
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO

Páscoa não é Páscoa sem uma divertida caça
aos ovos! Reúna a família e amigos e venha
descobrir os ovos dourados escondidos no
Museu… Mostrem do que são capazes e não
percam a oportunidade de entrar nesta grande
aventura! No final, os mais rápidos, os mais
simpáticos e os mais eficazes vão ter direito
a um prémio surpresa!
info. 227 447 468 | 916 647 685
geral@museudelamas.pt
org. Museu de Santa Maria de Lamas

A MINHA FAMÍLIA VAI AO
MUSEU! E A TUA?! ESPECIAL
PÁSCOA “CAÇA AO OVO DOURADO”

FAMÍLIAS [possibilidade de adaptação a outros
grupos] | 3 EUR. [marcação prévia]

09 ABR · 15h00
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS
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“Nomear o termo Mistagógico, atraindo-o
para os trabalhos a apresentar na presente
exposição, retendo o carácter de mistério e
revelação. É um ato de sorrir para o animismo,
aquele que reconhece vida em todas as formas
existentes e por extensão, o maior respeito.
Uma forma de ecologia do amanhã, de
amadurecimento das civilizações, onde a
prática artística não cessa de o
metamorfosear.” Mário Vitória
Inauguração: 8 de abril, às 17h00.

ANIMISMO URGENTE
DE FUTURO EXPOSIÇÃO DE
PINTURA DE MÁRIO VITÓRIA

TODAS AS IDADES | GRATUITA

08 ABR › 03 JUN · 10h00 › 19h00 [2ª a 6ª]
| 10h00 › 17h00 [sáb.] · SALA POLIVALENTE

DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Inserido nas celebrações pascais, promovido
pela Santa Casa da Misericórdia, o Coro do
Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da
Feira promove um pequeno concerto na Igreja
Matriz de Santa Maria da Feira aquando da
chegada da tradicional procissão.
info. 256 363 430 | orfeaodafeira@gmail.com
org. Santa Casa da Misericórdia | Centro de
Cultura e Recreio do Orfeão da Feira

QUINTA-FEIRA SANTA
TODAS AS IDADES | GRATUITA

13 ABR · 21h30
IGREJA MATRIZ DE SANTA MARIA DA FEIRA
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21 ABR · 21h30 · SALÃO NOBRE DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ARRIFANA
Concerto “Bellevue Ensemble”
Os ‘Bellevue Ensemble apresentam um concerto
onde o romantismo e os grandes êxitos da
música francesa nos transportam para uma
viagem inesquecível pelo tempo e pelos bairros
de Paris, ao som de grandes nomes como
Edith Piaf, Charles Aznavour ou Gilbert Becaud.

17 ABR · IGREJA MATRIZ DE ARRIFANA
E MONUMENTO DA GUERRA PENINSULAR
Eucaristia em Memória dos Mártires das
Invasões Francesas e Romagem ao
Monumento Militar da Guerra Peninsular

22 ABR · 21h30
IGREJA MATRIZ DE ARRIFANA
Banda de Música de Arrifana Concerto

23 ABR · 14h30
MONUMENTO DA GUERRA PENINSULAR
LARGO MANUEL JOSÉ PEREIRA
IGREJA MATRIZ
Parada dos “Quintados”

21 › 23 ABR
Presença de Torre Militar Multiusos

TODAS AS IDADES | GRATUITA
As Invasões Francesas em 1809 deixaram uma marca vincada na história do povo de Arrifana.
Há quem diga que tal sofrimento dessa época provocou um síndrome de bairrismo invulgar
na população. Perante tal acontecimento marcante na sua história, anualmente têm sido
evocadas as memórias do massacre de Arrifana com diversas atividades culturais, lúdicas e
recreativas. Destaque ainda para a Feira Peninsular, que decorre entre 21 a 23 de abril, e que
permitirá dar a conhecer artesãos locais, bem como o melhor do associativismo arrifanense.
org. Junta de Freguesia de Arrifana | Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
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PATRIMÓNIO E TURISMO SUSTENTÁVEL
O Museu Convento dos Lóios, o Museu do Papel em Terras de Santa Maria e o Museu de
Santa Maria de Lamas associam-se às comemorações do Dia Internacional dos Monumentos
e Sítios, este ano com o tema Património Cultural e Turismo Sustentável.

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS

NO MUSEU
DO PAPEL DE TERRAS DE SANTA MARIA

TODAS AS IDADES
GRATUITA

18 ABR · 09h30 › 17h00

Uma “viagem por dentro” do museu,
descobrindo o património e cultura da região
da Terra de Santa Maria, é a proposta do
Museu do Papel.

info. 256 370 850 | geral@museudopapel.org
www.museudopapel.org

TODAS AS IDADES | GRATUITA
marcação prévia obrigatória [min. 10 | máx. 25]

18 ABR
09h30 › 17h00 [visitas] | 15h › 17h [oficina]

O Museu Convento dos Lóios promove as
seguintes atividades:
.visitas orientadas ao Castro de Romariz
.visitas orientadas ao Museu Convento dos Lóios
.oficina pedagógica de pintura de azulejo à mão.
info. 256 331 070
museuconventodosloios@cm-feira.pt

NO MUSEU
CONVENTO DOS LÓIOS

TODAS AS IDADES | 3 EUR.
[marcação prévia para visitas orientadas]

18 ABR · 09h30 › 12h30 | 14h00 › 17h00

O Museu de Lamas promove visitas temáticas
que visam explorar e evidenciar as potencia-
lidades da cortiça. Visite o Museu e aprecie
a execução de uma escultura em cortiça pelas
mãos do artesão Manuel Augusto Fontes.
info. 227 447 468 | 916 647 685
geral@museudelamas.pt

NO MUSEU
DE SANTA MARIA DE LAMAS
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‘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.
info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

A MENINA DE PAPEL
HORA DO CONTO E OFICINA

CRIANÇAS DO 1.º CICLO | GRATUITA

20 ABR | 12 MAI · 10h00 | 14h00
EB1 DO CONCELHO [rede escolar pública]

“Let’s pretend the world has stopped” é o seu
terceiro álbum de longa-duração da banda
conimbricense. A sonoridade reflete vontade
de parar o Mundo e ver o que acontece às
dúvidas e às certezas, ao amor e à solidão,
à calma e à urgência.
info. cineteatro@cm-feira.pt
http://cineteatro.cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

BIRDS ARE INDIE 
M/6 | 2,50 EUR.

19 ABR · 22h00 · FOYER DO CINETEATRO
ANTÓNIO LAMOSO
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O Museu de Santa Maria de Lamas celebra
o dia da Mãe de 19 de abril a 5 de maio, com
visitas e oficinas de expressão plástica muito
especiais. Ao longo da exposição permanente
do Museu, os participantes são desafiados a
observar e a identificar algumas das flores
integradas em esculturas religiosas alusivas
a Maria – Mãe de Deus – e a descobrir e
conhecer a sua simbologia. Para finalizar, na
oficina de expressão plástica todos são
convidados a elaborar uma flor em cortiça
para oferecer à mãe no dia que lhe é
especialmente dedicado.

UMA FLOR EM CORTIÇA
PARA A MÃE! VISITA E OFICINA
DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

PRÉ-ESCOLAR › 3.º CICLO
[possibilidade de adaptação a outros grupos]

3 EUR. [marcação prévia]

19 ABR › 05 MAI · 10h › 12h | 14h30 › 16h30
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS

info. 227 447 468 | 916 647 685
geral@museudelamas.pt

org. Museu de Santa Maria de Lamas

Descobrir a magia dos contos é a proposta
do núcleo pedagógico da Biblioteca Municipal
para os seus polos de Escapães, Milheirós
de Poiares e S. Miguel de Souto.

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

CONTAS COM O CONTO?
PÚBLICO ESCOLAR | GRATUITA

21 ABR | 12 MAI | 14 JUN · 10h00
POLO DE ESCAPÃES

21 ABR | 12 MAI | 14 JUN · 14h00
POLO DE MILHEIRÓS DE POIARES

| PONTO DE LUZ – SOUTO
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“Ema” perde-se pelo mundo encantado dos
sonhos onde embarca juntamente com o
público numa viagem única e fora do normal
ao universo dos bebés.
Entre o paladar, a audição, o tato, o olfato, e
a visão, vai conhecendo personagens que lhe
mostram que há muito para descobrir para além
do que experienciamos no nosso dia-a-dia.
Orientado por Valdevinos Associação Cultural.

DE QUE SÃO FEITOS
OS SONHOS?
TEATRO PARA BEBÉS

CRIANÇAS [6 meses › 2 anos] | GRATUITA

22 ABR · 11h | 15h [40 min.] · BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

15 › 65 ANOS | GRATUITA
[mediante inscrição prévia]

22 ABR | 20 MAI | 17 JUN | 22 JUL
10h00 › 12h30 · SALA DE ENSAIO
DO CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO

Uma Dança por Mês é um ciclo de encontros
de experimentação de uma determinada
técnica ou prática de dança. Este programa
de encontros  visa promover a construção de
um lugar comunitário para a experimentação
e entendimento da dança.
info. bcnproducao@gmail.com
org. Ballet Contemporâneo do Norte

UMA DANÇA POR MÊS
22 ABR · 10h00

DANÇA DO VENTRE

20 MAI · 10h00
DANÇA TAI-CHI
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Simantra GP funciona como um laboratório
artístico com o objetivo de agregar as diversas
expressões (artes do corpo e artes visuais) e
a música contemporânea.
O espetáculo integra a programação dos XVII
Cursos de Aperfeiçoamento Musical da
Academia de Música de Paços de Brandão.
info. cineteatro@cm-feira.pt
http://cineteatro.cm-feira.pt
org. Academia de Música de Paços de
Brandão | Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira

SIMANTRA
GRUPO DE PERCUSSÃO

M/6 | 7 EUR.

22 ABR · 22h00
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO
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Encontro de Coros é uma atividade anual,
que tem como anfitrião o Grupo Coral da
Casa da Gaia. É o Encontro de Coros mais
antigo do concelho, contando habitualmente
com a participação de um grupo coral
estrangeiro, bem como de grupos corais da
região e também de um grupo alentejano
(relacionado com o Cante Alentejano,
considerado Património Imaterial da
Humanidade).

A realização desta atividade pretende reforçar
os laços existentes entre toda a comunidade
do papel com o museu, promovendo-se, num
ambiente de descontração e convívio, a
memória, partilha e recolha, de histórias e
momentos ligados ao fabrico de papel, quer
na parte de meios técnicos e mecânicos, quer
na sua parte humana e de desenvolvimento
de toda uma região.
O Museu do Papel convida todos aqueles
que estiveram ou estão ligados ao “papel”, a
participarem nesta atividade, já que a História
do papel é feita por todos.

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 de Santa Maria da
Feira.

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

41.º ENCONTRO DE COROS
NAS TERRAS DA FEIRA

TODAS AS IDADES | GRATUITA

22 ABR · 21h30 [sáb.] · AUDITÓRIO DA
JUNTA DE FREGUESIA DE ARGONCILHE

info. 227 645 097 | 918 634 204
geral@casadagaia.pt

org. Casa da Gaia

MERENDA À PAPELEIRO
ANTIGOS E ATUAIS OPERÁRIOS DA

INDÚSTRIA DO PAPEL, ASSIM COMO
ANTIGOS E ATUAIS PROPRIETÁRIOS DE

FÁBRICAS DE PAPEL
[marcação prévia de participação]

GRATUITA [somente dirigida aos destinatários]

23 ABR · 14h30 › 17h30 · MUSEU DO PAPEL
TERRAS DE SANTA MARIA

info. 256 370 850 | geral@museudopapel.org
www.museudopapel.org

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

ESTÁ NA HORA DA LEITURA
BIBLIOTECA ITINERANTE

1.º CICLO [3.º e 4.º anos] | GRATUITA

24 | 26 | 27 | 28 ABR | 15 › 18 MAI
10h00 | 11h00 | 13h30

EB1 DO CONCELHO [rede escolar pública]
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TODAS AS IDADES

23 | 26 | 28 | 29 | 30 ABR | 01 MAI

Festival de Tunas, Noite de Fados, Monumental
Serenata, Imposição das Insígnias e Missa de
Finalistas são alguns dos momentos da Queima
das Fitas, proporcionados pelos estudantes
universitários de Santa Maria da Feira.

info. aai@isvouga.pt
org. Associação Académica do ISVOUGA
| ISPAB

3 EUR.
FESTIVAL DE TUNAS

GRATUITA
NOITE DE FADOS

MAGNUM JANTAR

SERENATA

QUEIMA DAS FITAS

IMPOSIÇÃO DAS INSÍGNIAS

MISSA DE FINALISTAS

QUEIMA DAS FITAS

QUEIMA DAS FITAS

CORTEJO ACADÉMICO – TERRAS
DE SANTA MARIA

Nota: Caso as condições climatéricas não
permitam a realização das atividades
exteriores, estas serão realizadas no recinto
da queima.

23 ABR · 21h00
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO

26 ABR · 22h00
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO À4HÁ

28 ABR

23h59 · ESCADAS IGREJA MATRIZ

23h00 [abertura de portas]
TRASEIRAS DAS PISCINAS MUNICIPAIS

29 ABR · 10h00
CASTELO SANTA MARIA DA FEIRA

15h00 · IGREJA MATRIZ

23h00 [abertura de portas]
TRASEIRAS DAS PISCINAS MUNICIPAIS

30 ABR · 23h00 [abertura de portas]
TRASEIRAS DAS PISCINAS MUNICIPAIS

01 MAI · 15h00 · ISVOUGA
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Reforçar a aproximação das escolas ao mundo
empresarial é um dos grandes objetivos da
Feira das Profissões – Mostra de Oferta
Formativa.
Instituições ligadas ao ensino superior, escolas
profissionais, entidades formadoras e
agrupamentos de escolas vão, pelo sexto ano
consecutivo, marcar presença neste certame,
que, para além da mostra de oferta formativa
e qualificante, vai proporcionar aos visitantes
workshops, que visam a partilha de percursos
de estudos, formação e experiências
profissionais.

No mês em que se celebra o Dia da Família,
visite o Museu e prepare a sua árvore
genealógica. Venha descobrir o porquê da
designação Genealógica, as suas
representações tradicionais e representar a
sua através de desenhos, recortes e pintura.
info. 227 447 468 | 916 647 685
geral@museudelamas.pt
org. Museu de Santa Maria de Lamas

FEIRA DAS PROFISSÕES
MOSTRA DE OFERTA FORMATIVA

ALUNOS DO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
| ENSINO SECUNDÁRIO | COMUNIDADE

EDUCATIVA | GRATUITA

27 ABR · 13h30 › 18h00
28 ABR · 09h30 › 20h00

EUROPARQUE

info. 256 370 888 | educacao@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da

Feira | FapFeira

A MINHA ÁRVORE
GENEALÓGICA VISITA E OFICINA
DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

PRÉ-ESCOLAR › 3.º CICLO
[possibilidade de adaptação a outros grupos]

3 EUR. [marcação prévia]

02 › 31 MAI · 10h00 › 12h00 | 14h30 › 16h30
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS
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Exposição de Arte Sacra dedicada à temática
devocional de Maria, em que se reúne um
importante espólio artístico proveniente de
todas as paróquias do concelho de Santa
Maria da Feira, além da Santa Casa da
Misericórdia e Igreja dos Missionários
Passionistas.
Exposição realizada em parceria com a
Vigararia de Santa Maria da Feira, a Igreja dos
Missionários Passionistas da Feira e a Santa
Casa da Misericórdia da Feira.

MARIA CULTO E DEVOÇÃO
– TÍTULOS DE FÉ NA ARTE

TODAS AS IDADES | GRATUITA

29 ABR › 15 OUT · 09h30 › 18h00 [3ª a 6ª]
| 15h00 › 17h30 [sáb. e dom.]

MUSEU DE CONVENTO DOS LÓIOS

info. 256 331 070
museuconventodosloios@cm-feira.pt

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
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Depois de uma visita à exposição de Arte
Sacra sobre o tema MARIA: culto e devoção-
Títulos de Fé na Arte, vamos trabalhar em
volta da letra M de…
info. 256 331 070
museuconventodosloios@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

“ÀS VOLTAS COM O M”
OFICINA

PÚBLICO ESCOLAR | ATL | CENTROS DE
ESTUDO | PÚBLICO SÉNIOR | GRATUITA

marcação prévia obrigatória [ mín. 10 | máx. 25]

02 MAI › 21 JUL · 09h30 › 16h45 [3ª a 6ª]
MUSEU DE CONVENTO DOS LÓIOS

Captain Boy é o alter-ego de Pedro Ribeiro.
Vagabundo, com voz rouca e guitarra a
tiracolo, canta histórias transcendentes ao
tempo e torna cada espetáculo numa viagem
única a bordo de um barco imaginário.
info. cineteatro@cm-feira.pt
http://cineteatro.cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

CAPTAIN BOY 
M/6 | 2,50 EUR.

03 MAI · 22h00 · FOYER DO CINETEATRO
ANTÓNIO LAMOSO
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“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.

Recriação de uma ceia medieval, onde o
participante terá a oportunidade de ficar a
saber mais sobre a alimentação da época
(pão, carne e vinho) e a conhecer os trajes
medievais de acordo com a classe social
(nobreza, clero, burguesia ou povo),
acompanhado com música e recriações
históricas medievais.

CONTOS SOBRE RODAS
CRIANÇAS [3 › 5 anos] | GRATUITA

03 | 05 | 09 | 11 MAI · 10h00
13 | 19 | 20 | 21 JUN · 10h00

IPSS DO CONCELHO

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

CEIA MEDIEVAL
TODAS AS IDADES

06 MAI · 20h00 · CENTRO DE CULTURA
E RECREIO DO ORFEÃO DA FEIRA

info. 256 363 430 | orfeaodafeira@gmail.com
org. Centro de Cultura e Recreio do Orfeão

da Feira



M/8
12,50 EUR. [plateia inferior]
15 EUR. [plateia central]
10 EUR. [plateia recuada]

06 MAI · 22h00
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO

CHAOS é o novo “one man show” do
mágico português mais premiado e
distinguido de sempre. Uma jornada
inesquecível, plena de interação e
mistério, repleta de feitos inexplicáveis
que perduram na memória de cada
espetador que os vive.
info. cineteatro@cm-feira.pt
http://cineteatro.cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira



06 MAI · 21h30
GRANDE AUDITÓRIO DO EUROPARQUE
ROBY LAKATOS & ENSEMBLE
Ambiente caloroso, virtuosidade incomparável
e um surpreendente reportório acompanhados
por um Porto de Honra.
// TODAS AS IDADES | 10 EUR. [1ª plateia
central] | 8 EUR. [restantes lugares]

12 MAI · 19h00 · AUDITÓRIO DA ACADEMIA
DE MÚSICA DE PAÇOS DE BRANDÃO
RECITAL
Laureados dos concursos ‘Paços Premium’,
‘Internacional do Fundão’, ‘Folefest’ e ‘Terras
de La Salette’
// TODAS AS IDADES | ESTUDANTES DE
MÚSICA | MÚSICOS | INSTRUMENTISTAS
GRATUITA

20 MAI · 21h30
IGREJA DE PAÇOS DE BRANDÃO
YANG LIU
Violinista internacionalmente premiado,
já percorreu diversos palcos e continentes.
Será acompanhado por cordas solistas da
Orquestra Filarmónica Portuguesa.
// TODAS AS IDADES | GRATUITA

28 MAI · 17h30 · AUDITÓRIO DO CIRAC
– PAÇOS DE BRANDÃO
RUMOS ENSEMBLES
“PERCORRENDO PORTUGAL”
Música Popular e tradicional aliado à projeção
de filmes inéditos de cada região.
// TODAS AS IDADES | GRATUITA

32

06 MAI › 18 JUN

O Festival Internacional de Música de Verão
de Paços de Brandão (FIMUV) é um projeto
cultural organizado, de forma ininterrupta,
desde 1977, pelo CiRAC de Paços de
Brandão. Em 2017 o FIMUV comemora a sua
40ª edição, sendo, por isso, um dos mais
antigos festivais de música clássica de
Portugal.
info. 2227 459 829 | geral@cirac.pt
org. CiRAC – Círculo de Recreio, Arte e Cultura
de Paços de Brandão
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02 JUN · 14h00 › 19h00
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO
VIOLINÍSSIMOS DA ACADEMIA DE
MÚSICA DE PAÇOS DE BRANDÃO
+ RITMARE
[Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas]
Concerto pedagógico. Sensibilização e criação
musical com cariz pedagógico.
// CRIANÇAS E JOVENS [idade escolar]
| ESTUDANTES DE MÚSICA | GRATUITA

04 JUN · 21h30 · AUDITÓRIO DA ACADEMIA
DE MÚSICA DE PAÇOS DE BRANDÃO
MIROSLAV KULTYSHEV
Recital pelo pianista vencedor do prestigiado
International Tschaikowsky Competition na
sua XIII edição.
// TODAS AS IDADES | ESTUDANTES DE
MÚSICA | MÚSICOS | INSTRUMENTISTAS
GRATUITA

11 JUN · 17h30
GRANDE AUDITÓRIO DO EUROPARQUE
ORQUESTRA FILARMÓNICA
PORTUGUESA
por. Alexander Ramm, violoncelista premiado
no International Tschaikowsky Competition,
com a colaboração da Orquestra Filarmónica
Portuguesa dirigidos pelo Maestro Osvaldo
Ferreira
// TODAS AS IDADES | 8 EUR. [1ª plateia
central] | 5 EUR. [restantes lugares]

18 JUN · 17h30
IGREJA DOS PASSIONISTAS
MISSA DA COROAÇÃO
Orquestra de Jovens das Terras de Santa
Maria, juntamente com coros da Área
Metropolitana do Porto, na Comemoração
dos 40 anos do FIMUV.
// TODAS AS IDADES | GRATUITA

17 JUN · 21h30
GRANDE AUDITÓRIO DO EUROPARQUE
L’ROLLING CLARINET BAND
A arte de rua e circense em plena simbiose
com a música e a dança.
// TODAS AS IDADES
12 EUR. [workshop clarinete + bilhetes
concerto] | 5 EUR. [bilhete concerto]
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Grupos de percussão além concelho reúnem-
se para que não falte ritmo, energia e
boa disposição! Com atuações individuais e
em conjunto, vive-se e respira-se o melhor
dos ritmos que entoam em todas as ruelas e
calçadas de Mosteirô.
info. presidente.forum.ac@gmail.com
org. Fórum Ambiente e Cidadania

Porque de uma forma particular todos temos
“a melhor Mãe do mundo!” este é o momento
de lhe fazermos uma homenagem. Mãe é
mais que uma amiga, é um apoio incondicional,
um alicerce, um porto de abrigo. De todos os
presentes que podemos dar à nossa Mãe,
nada é mais especial do que o nosso carinho
e companhia. É por isso que o Zoo te sugere
que a convides a visitar um local que, tal como
ela, é único, e onde terás oportunidade de
lhe dedicar todo o teu tempo, afeto e atenção.
E porque este dia é dedicado às Mães, nesse
dia haverá desconto de 50%, desde que
acompanhadas pelos filhos (não acumulável
com outras promoções ou descontos).

FEIRA COM RITMO
MAIO CULTURAL

TODAS AS IDADES | GRATUITA

07 MAI · 11h30 | 15h00
RUAS DE MOSTEIRÔ [desfile] | SEDE DO

FÓRUM AMBIENTE E CIDADANIA [atuações]

DIA DA MÃE
FAMÍLIAS | DESCONTO DE 50% NO VALOR
DA ENTRADA [não acumulável com outras

promoções ou descontos]

07 MAI · 14h00 › 18h00 · ZOO DE LOUROSA

info. 227 459 822 | 998 781 078
info@zoolourosa.com
org. Zoo de Lourosa



35

Reforçando a sua aposta nas atividades de
lazer e cultura para todas as idades, a biblioteca
municipal de Santa Maria da Feira realizará,
mensalmente, sessões de cinema gratuitas
para escolas, instituições, famílias e seniores.

PARA FAMÍLIAS
FAMÍLIAS C/ CRIANÇAS M/4

INFANTO-JUVENIL
JARDINS DE INFÂNCIA

SÉNIOR
SENIORES

CINEMA NA BIBLIOTECA
GRATUITA

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

07 MAI | 04 JUN · 10h30
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

08 MAI | 05 JUN · 10h00
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

08 MAI | 05 JUN · 14h30
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Carros alegóricos, pessoas apeadas e alguns
animais vão desfilar pelas ruas do centro
histórico da cidade, reavivando-se algumas
das vivências e costumes do quotidiano do
antigamente, nos contextos de trabalho, lazer
ou devoção. O Cortejo Etnográfico conta
participação de cerca de duas dezenas de
grupos de folclore do concelho, representando
um envolvimento total de mais de quinhentas
pessoas.
Pretende-se sensibilizar para o trabalho
desenvolvido por estes grupos na recolha,
preservação e divulgação dos usos e
costumes dos nossos antepassados, como
também sensibilizar a população para a
importância do papel das tradições na
comunidade, promovendo e estreitando-se
laços de cooperação entre as Associações e
fortalecendo-se a identidade cultural da região.

CORTEJO ETNOGRÁFICO
VIVÊNCIAS E COSTUMES DO
QUOTIDIANO DO ANTIGAMENTE

TODAS AS IDADES | GRATUITA

07 MAI · 15h30 · CENTRO HISTÓRICO
DE SANTA MARIA DA FEIRA

itinerário. Av. 25 de Abril › Rua Dr. Elísio de
Castro › Praça Dr. Gaspar Moreira › Rua Dr.
Vitorino de Sá – Rotunda › Rua António Castro
Corte Real › parque Relvado Casa dos Moinhos

info. 256 373 235 | fecofeira@fecofeira.pt
org. Federação das Coletividades de Cultura
e Recreio do Concelho de Santa Maria da Feira
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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.
info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Meninos e meninas, bem-vindos ao circo
musical! Por aqui vão desfilar acrobacias com
ritmo, sons, malabaristas, instrumentos que
se calam ou fazem ouvir por truques de magia
e canções de nariz vermelho... Tudo o que é
festa pode acontecer, entre risos e aplausos,
num espetáculo do qual todos fazem parte
feito com repertório original e arranjos de
músicas conhecidas. Inspirado num modelo
de espetáculo que faz parte do imaginário
infantil, Circo Girassol evoca o divertido
ambiente circense.
Atividade orientada por Ana Bento e Bruno
Pinto (Gira Sol Azul).

LIVRO EM VIAGEM
HORA DO CONTO

JARDINS DE INFÂNCIA [rede pública escolar
do Concelho] | GRATUITA

10 | 23 | 29 | 30 MAI · 12 | 13 | 19 JUN
09h30 | 11h00 | 13h30

JARDINS-DE-INFÂNCIA DO CONCELHO

CIRCO GIRASSOL
ESPETÁCULO PARA BEBÉS

GRATUITA
CRIANÇAS [6 meses › 5 anos]

13 MAI · 10h30 [6 › 36 meses]
| 15h00 [3 › 5 anos] · BIBLIOTECA MUNICIPAL

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira



“Manifestos – ready-made” é o título da 5ª
edição da exposição “Aos Papéis”, que reúne
um conjunto de trabalhos artísticos onde o
papel é o suporte ou a matéria prima.
Criado pela Escola Artística e Profissional
Árvore, o evento “Aos Papéis” rapidamente
se estendeu a outras colaborações, tais como
o Museu do Papel, o Atelier 3/3 e a Cooperativa
Árvore, traduzindo assim a sua vocação
artística e a vontade em se abrir ao exterior.
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TODAS AS IDADES | GRATUITA

12 › 31 MAI · 10h00 › 17h00 [3ª a 6ª]
| 14h30 › 17h30 [sáb. e dom.] · MUSEU
DO PAPEL TERRAS DE SANTA MARIA

info. 256 370 850 | geral@museudopapel.org
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira



Bodas de Sangue fala sobre vida, paixão e
morte. A peça, inspirada em factos reais,
retrata o drama de um triângulo amoroso,
que culmina muna série de perseguições na
floresta negra. O espetáculo é uma produção
do Grupo de Teatro Experimental do Centro
de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira.

M/12 | 5 EUR.

13 MAI · 22h00
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO

info. cineteatro@cm-feira.pt
http://cineteatro.cm-feira.pt
org. Centro de Cultura e Recreio do Orfeão
da Feira | Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira
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André de Oliveira conta-nos a história de Chi
Shao, uma mulher atraente e misteriosa que
decide fazer justiça pelas próprias mãos. Com
um passado obscuro e cheio de pontas soltas,
regressa a Portugal, onde viveu há vários
anos, para resolver uma questão de vida ou
morte. Uma empresa farmacêutica
multinacional promete criar um elixir da
juventude, acessível a todas as mulheres, mas
o que não esperavam era que os primeiros
testes começassem logo a correr mal.
Peónia Vermelha é um thriller intenso que
levará o leitor a viajar desde a Cidade Proibida,
em Beijing, até Lisboa, Frankfurt e Bruxelas
num enredo que expõe o lado mais negro da
corrupção política e da alma humana.

Esta é já a segunda exposição de Modelismo
promovida pelo Centro de Cultura e Recreio
do Orfeão da Feira, em parceira com o Núcleo
de Modelismo de Espinho, onde são
apresentadas várias maquetes do Castelo de
Santa Maria da Feira, elaboradas pelos alunos
do Concelho, e outros tipos de modelismo,
tais como naval, ferroviário, aéreo,
automobilismo, estático e móvel.

Tragam fotografias da família (avós, pais, tios,
primos e tuas!) e passem uma tarde bem
divertida a construir a vossa árvore genealógica
no Museu!

info. 227 447 468 | 916 647 685
geral@museudelamas.pt
org. Museu de Santa Maria de Lamas

PEÓNIA VERMELHA
DE ANDRÉ DE OLIVEIRA

TODAS AS IDADES | GRATUITA

13 MAI · 16h00
PÓLO DA BIBLIOTECA DE SOUTO

info. 256 802 028 | pontodeluz@gmail.com
org. Ponto de Luz – Polo da Biblioteca de Souto

EXPOSIÇÃO DE MODELISMO
TODAS AS IDADES | GRATUITA

13 › 21 MAI · 10h › 17h · CENTRO DE
CULTURA E RECREIO DO ORFEÃO DA FEIRA

info. 256 363 430 | orfeaodafeira@gmail.com
org. Centro de Cultura e Recreio do Orfeão

da Feira

A MINHA FAMÍLIA VAI
AO MUSEU! E A TUA?!
ESPECIAL DIA DA FAMÍLIA

FAMÍLIAS
[possibilidade de adaptação a outros grupos]

3 EUR. [marcação prévia obrigatória]

14 MAI · 15h00
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS
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Luiz Caracol, músico, cantor e autor português,
tem na génese do seu trabalho uma
mestiçagem própria, fruto da forte influência
urbana da cidade de Lisboa, onde vive, e de
África, local de onde sempre se sentiu parte.
info. cineteatro@cm-feira.pt
http://cineteatro.cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

O Museu de Lamas associa-se às
comemorações do Dia Internacional dos
Museus, este ano sob o tema “Museus e
histórias contestadas: Dizendo o indizível nos
Museus”. Aproveite este dia para visitar
gratuitamente o Museu de Lamas.
info. 227 447 468 | 916 647 685
geral@museudelamas.pt
org. Museu de Santa Maria de Lamas

LUIZ CARACOL 
M/6 | 2,50 EUR.

17 MAI · 22h00 · FOYER DO CINETEATRO
ANTÓNIO LAMOSO

MUSEUS E HISTÓRIAS
CONTESTADAS: DIZENDO
O INDIZÍVEL NOS MUSEUS
COMEMORAÇÃO DO DIA
INTERNACIONAL DOS MUSEUS

TODAS AS IDADES | GRATUITA

18 MAI · 09h30 › 12h30 | 14h00 › 17h00
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS

TODAS AS IDADES | GRATUITA
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Neste dia especial, com todas as máquinas
do processo de fabrico em funcionamento,
o visitante pode 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.

info. 256 370 850 | geral@museudopapel.org
www.museudopapel.org
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

A Academia de Música e Artes de Rio Meão
realiza a 9ª edição do Festival da Canção
Intermunicipal, evento que visa promover o
gosto pela música e criar a oportunidade dos
jovens vivenciarem o sonho do espetáculo
musical.

info. cineteatro@cm-feira.pt
http://cineteatro.cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

O Museu associa-se às comemorações do
Dia Internacional dos Museus, com o tema
Museus e histórias contestadas: dizendo o
indizível nos museus, com visitas encenadas.
Parceria: Grupo de Teatro Experimental do
Orfeão da Feira.

info. 256 331 070
museuconventodosloios@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

DIA INTERNACIONAL DOS
MUSEUS COMEMORAÇÃO

PÚBLICO ESCOLAR | TODAS AS IDADES
GRATUITA

marcação prévia obrigatória [mín. 10 | máx. 25]

18 MAI · 09h30 › 16h45
MUSEU DE CONVENTO DOS LÓIOS

À QUINTA NA FÁBRICA
FABRICO DE PAPEL PARDO

TODAS AS IDADES
1,50 EUR. [criança | sénior | cartão estudante

| visita livre] | 3 EUR. [adultos]
[marcação prévia para visitas de grupo]

18 MAI | 22 JUN
10h00 › 12h00 | 14h00 › 16h00 · MUSEU

DO PAPEL TERRAS DE SANTA MARIA

IX FESTIVAL DA CANÇÃO
INTERMUNICIPAL AMAR

M/6 | 6 EUR.

20 MAI · 22h00
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO
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No âmbito do encerramento da VII estafeta
de contos conto com(tigo) iremos presentear
o nosso público com o espetáculo:
Shake baby.
E se juntássemos histórias portuguesas,
alentejanas, africanas, as azuis, as verdes, as
pretas, as amarelas… num shake baby! Uma
pitada de música com canções, adereços,
boa disposição e até cantávamos a tua, a
vossa, a nossa presença! Como diria Herberto
Hélder: “Solidifica-se. Gaseifica-se. Complica-
se” e tu? Aparecias? Sem complicações?
Pois então, aparece!
Atividade orientada por Bica Teatro.

SHAKE BABY
ENCERRAMENTO
DA 7ª ESTAFETA DE CONTOS

TODAS AS IDADES | GRATUITA

19 MAI · 21h30 · BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DA FEIRA

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira



TODAS AS IDADES | GRATUITA

Integrado na Noite Europeia dos Museus,
no dia 20 de maio haverá mais um Turno
da Noite no Museu do Papel.
A fábrica, hoje museu, ganhará vida com
surpresas que aconteciam no dia-dia de
trabalho e, em particular, durante os turnos
de trabalho noturno.

info. 256 370 850 | geral@museudopapel.org
www.museudopapel.org
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
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TURNO DA NOITE
20 MAI · 22h00 ›  02h00 · MUSEU DO PAPEL

TERRAS DE SANTA MARIA



M/6 | 3 EUR.

Dawn at Galamanta, escrita pelo compositor
Christian Lindberg, é uma composição
inclusiva que cruza a música com a dança,
numa abordagem inusitada ao espaço cénico
e ao movimento corporal. É uma obra que
une o amor, a traição, o ódio e a guerra num
espetáculo intenso.
direção musical. Paulo Martins
coreografia. Clara Andermatt | Susana de
Figueiredo
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DAWN AT GALAMANTA
+ BANDA SINFÓNICA DE
JOVENS DE SANTA MARIA
DA FEIRA + LaB InDança
ESTREIA NACIONAL

24 MAI · 21h30
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO

info. cineteatro@cm-feira.pt
http://cineteatro.cm-feira.pt

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira



Organizado pela Circostrada Network e
ARTCENA, em parceria com o Imaginarius
– Festival Internacional de Teatro de Rua, a
segunda edição do maior evento internacional
para profissionais do setor das artes de rua
juntará artistas, programadores, jornalistas,
investigadores e decisores políticos para três
dias de partilha de experiências, debates e
criação de redes profissionais.
Programa completo e inscrições disponíveis
em www.circostrada.org e
www.imaginarius.pt.

45

INTERNATIONAL SEMINAR
FOR THE DEVELOPMENT
OF STREET ARTS

PROFISSIONAIS DO SETOR DAS ARTES
DE RUA | GRATUITA [mediante inscrição prévia]

24 › 26 MAI · EUROPARQUE | CINETEATRO
ANTÓNIO LAMOSO

info. pro@imaginarius.pt
org. Circostrada Network | ARTCENA | Câmara

Municipal de Santa Maria da Feira
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FERIDA
performance | multidisciplinar

Alba Torres [ES] + Catarina
Campos [PT] + Quim Giron [ES]
+ Pau Masaló Llorà [ES] + Rui
Paixão [PT] + Direção Artística
de Julieta Aurora Santos [PT] +
Participação do Grupo Coral da
Casa da Gaia [PT]

Estreia Absoluta | M/6 | 45’
25 MAI · 23h30
26 MAI · 22h30
27 MAI · 21h45
JARDINS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Coprodução. FiraTárrega [ES]
A Ferida – La Herida explora as feridas
individuais de cada um dos criadores,
metaforizando as feridas sociais de todos nós
numa criação experimental única sob a ténue
fronteira entre Portugal e a Catalunha.

PEDALEANDO HACIA EL CIELO
teatro aéreo | música | multimedia

Theater TOL [BE]

Estreia Nacional | M/3 | 40’
26 › 27 MAI · 23h30 · CASA DO MOINHO

Pedaleando Hacia el Cielo é uma história de
amor que antagoniza emoções entre um dia
de céu cinzento e os momentos em que anjos
dos nossos sonhos voam entre o céu e a
terra. Pedalar até ao céu é uma metáfora em
torno da união das pessoas, uma declaração
de amor traduzida em momentos, emoções,
suspiros, palavras e música, numa
performance aérea única. O espetáculo
combina imagens cinematográficas com luz,
música e dança nos céus, contextualizando
um poético mundo de sonho.
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BLOCK
circo | dança

NoFit State Circus
+ Motionhouse [UK]

Estreia Nacional | M/3 | 40’
26 MAI · 17h10 | 22h00
27 MAI · 18h45 | 23h40
PRAÇA GASPAR MOREIRA

BLOCK é uma aventura cénica que parte de
20 blocos que funcionam como instrumentos
de constante construção e desconstrução,
capazes de criar uma harmonia de formas,
sombras e recantos… num espaço onde a
dança e o circo se cruzam.
Uma metáfora centrada na transformação de
espaço natural em centros urbanos e na
mudança de perspetivas estéticas e
arquitetónicas, através da criação de
plataforma que simbolicamente se cruzam
com corpos, representando barreiras e
obstáculos para a nossa repetição do ciclo
de sucessos e fracassos.

CEGOS
intervenção | performance

Desvio Coletivo [BR]

Estreia Nacional | M/6
24 › 25 MAI · 18h00 › 22h00
WORKSHOP DE INTERVENÇÃO URBANA
acesso ao workshop mediante inscrição prévia
através do e-mail workshops@imaginarius.pt

26 MAI · 16h00 · Biblioteca Municipal › Rua
Dr. Elísio de Castro › Igreja da Misericórdia ›
Rua Jornal Correio da Feira › Rua Dr. Vitorino
de Sá › Rua dos Descobrimentos › Rossio
27 MAI · 15h00 · Castelo › Igreja Matriz › Rua
Dr. Roberto Alves › Praça da República › Praça
Gaspar Moreira › Rua Dr. Elísio de Castro ›
Igreja da Misericórdia › Rua Jornal Correio da
Feira › Rua Dr. Vitorino de Sá › Rua dos
Descobrimentos › Rossio

Homens e mulheres, em trajes sociais, cobertos
de argila e de olhos vendados caminham
lentamente interferindo poeticamente no fluxo
cotidiano da cidade. CEGOS propõe uma
reflexão acerca do modo de vida da sociedade
contemporânea, pautada pela busca incessante
do poder que petrifica as relações humanas em
prol do capitalismo.
A interação performativa com os espaços que
representam os eixos dominantes da sociedade
provoca desconfiança na paisagem urbana.
O choque visual do efeito de petrificação dos
corpos, o comportamento alienado e a extrema
lentidão dos movimentos perante os símbolos
de poder, instigam a reflexão sobre as diversas
formas de “cegueira”, assim como o empobre-
cimento da experiência humana decorrente
do crescente processo de mercantilização
das cidades, das artes e dos corpos.w
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AR-TI-FÍ-CIO
performance | instalação

Maria de Melo Falcão
+ Vítor Fontes [PT]

Estreia Absoluta | M/6 | 20’
26 MAI · 15h10 | 20h30 · CASA DO MOINHO
27 MAI · 17h30 | 20h00 · CASA DO MOINHO

DANÇA
M/6 | 40’
25 MAI [22h15] · 26 MAI [00h20] · 27 MAI
[00h45] · PRAÇA GASPAR MOREIRA

A palavra AR-TÍ-FI-CIO não se reduz ao seu
significado, desmantelando-se em sílabas que
se assumem como peças do jogo. Quatro
corpos tentam enganar-se numa procura
constante de diálogo através do fingimento,
num espaço performativo detonável. Estes
corpos evoluem à medida das suas
necessidades, constroem-se com as
memórias presentes do grupo e embalam
numa trajetória de ações planeadas,
premeditadas com ênfase no embuste.
O projeto apresenta-se em duas versões.
Uma diurna, materializada numa instalação
performativa aberta às famílias e uma outra
noturna, num espetáculo intenso e dinâmico.

EZ SUB
performance | instalação

Projeto EZ [PT]

Estreia Absoluta | M/6 | 45’
25 MAI 23h00 Praça Gaspar Moreira ›
Biblioteca Municipal
26 MAI · 16h45 · Igreja Matriz › Rua Dr. Roberto
Alves › Praça da República
20h45 · Matriz › Rossio › Rua dos
Descobrimentos › Rua Dr. Vitorino de Sá
23h15 · Praça da República › Rua Dr. Roberto
Alves › Igreja Matriz
27 MAI · 14h45 · Praça da República › Praça
Gaspar Moreira › Rua dos Descobrimentos
20h30 · Igreja Matriz › Rua Dr. Roberto Alves
› Praça da República
22h50 · Casa do Moinho › Rossio › Igreja Matriz

Num cenário urbano, um estanho submarino
navega desorientado. Uma máquina cénica
de grande formato, capaz de transportar os
transeuntes para uma nova realidade. Projeto
EZ põe a sua experiência cénica ao serviço
da inovação e da experiência sensorial,
desenvolvendo um novo projeto que
transforma o público em ator e performer, no
interior se um submarino urbano que dá vida
a momentos únicos.
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Um pequeno armário encontrou um outro
armário e PLOP! Juntaram-se. Logo depois
encontraram outros dois….
E o que acham que aconteceu? PLOP, pois!
E assim continuaram. PLOP, PLOP, PLOP…
Como qualquer armário, também estes
gostavam de guardar coisas, mas neste caso
coisas muito especiais: SONS
No final, todos estes armários juntos deram
origem ao “Contador de sons”, lugar-objeto
onde se escutam e criam histórias de uma
forma muito especial. Vem ouvir! E sentir!
PLOP.
Atividade orientada por Sonoscopia e Núcleo
Pedagógico da Biblioteca Municipal de Santa
Maria da Feira.

Hoxe non se paga! centra a sua temática nas
dificuldades dos trabalhadores para sobreviver
economicamente numa situação de crise e
inflação descontrolada. As protagonistas da
obra, tendo em conta a subida não controlada
dos preços, decidem, juntamente com outras
mulheres e homens, não pagar no
supermercado, uma vez que os preços não
são justos. Este acontecimento desencadeia
uma boa cheia de situações rocambolescas.
Peça encenada por Grupo de Teatro Airiños,
Rianxo – Corunha.

DAS GAVETAS NASCEM
SONS INSTRUMENTO
MUSICAL COLETIVO

CRIANÇAS [3 › 5 anos] | GRATUITA

22 MAI › 03 JUN · 10h30 | 14h00
BIBLIOTECA MUNICIPAL

SESSÕES EXTRA
[família c/ bebés M/15 meses]

27 MAI · 10h30
03 JUN · 10h30 | 15h00

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Os filhos da terra regressam para novo
encontro informal de música e gerações onde
as notas musicais ditam as regras.
No embalo de instrumentos de corda e sopro,
revive-se a música com mais intensidade e
sabor.
info. presidente.forum.ac@gmail.com
org. Fórum Ambiente e Cidadania

CONCERTO DE MÚSICA
CLÁSSICA MAIO CULTURAL

TODAS AS IDADES | GRATUITA

27 MAI · 21h30
IGREJA PAROQUIAL DE MOSTEIRÔ

HOXE NON SE PAGA!
IV FESTIVAL DE TEATRO
DO GEDE

TODAS AS IDADES | GRATUITA

27 MAI · 21h15
SALÃO PAROQUIAL DE ESCAPÃES

info. 965 572 837 | 912 970 072
org. GEDE – Grupo de Expressão Dramática

de Escapães
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O pianista João Costa Ferreira é um pianista
português detentor do prestigiado “Diplôme
Supérieur d’Exécution” da École Normale de
Musique de Paris / Alfred Cortot, instituição
onde estudou com Marian Rybicki e Guigla
Katsarava. Propõe interpretar e apresentar
oralmente várias obras para piano de Vianna
da Motta: Fantasiestück, op. 2; Zwei
Klavierstücke nach A. Böcklin; Cinco
Rapsódias Portuguesas.
Recital integrado na 17ª edição dos Cursos
de Aperfeiçoamento Musical de Paços de
Brandão.

A história de uma formidável amizade entre
um grilo e uma criança, que juntos descobrem
os valores mais importantes da vida. Um
espetáculo sonoro e plástico que demonstra
como podemos ser diferentes, mas criar laços
infinitos e íntimos.
Orientado por D’Orfeu Associação Cultural.

RECITAL DE PIANO
POR JOÃO COSTA FERREIRA

TODAS AS IDADES | GRATUITA

31 MAI · 19h00 · AUDITÓRIO DA ACADEMIA
DE MÚSICA DE PAÇOS DE BRANDÃO

info. 227 441 190 | 918 350 400
geral@acadmusicapb.com

org. Academia de Música de Paços de Brandão

BORBOLINO
TEATRO DE MARIONETAS

CRIANÇAS [1.º | 2.º anos] | GRATUITA

01 JUN · 10h | 14h · BIBLIOTECA MUNICIPAL

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
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No Museu vou comemorar, cada Santo à sua
maneira, cada um com seus atributos, sempre
a aprender na brincadeira! Ao S. Pedro peço
a chave, para no Museu entrar, ao Santo
António me ofereço, para o menino guardar.
Com o S. João observo, o cordeiro a pastar,
no fim todos juntos, na oficina vamos participar.
De todos os materiais, a cortiça é a rainha.
Posso fazer balões, manjericos e muito
mais…mas prefiro a sardinha!

Ser criança é sinónimo de alegria, sorrisos,
aventuras, sonhos e fantasia. Elas são o melhor
que há no mundo e a nossa esperança no
amanhã e, por isso, a celebração do seu dia
merece algo único. A pensar no quanto as
crianças são especiais, o único parque
ornitológico do país preparou um conjunto de
atividades que tornarão esta celebração
inesquecível.

Promover e divulgar o artesanato local é o
principal propósito de mais uma edição da
Feira de Artesanato, que proporciona
também um salutar convívio entre as
coletividades participantes e a população
local.

info. 256 363 470
org. MOVAS – Movimento Associativo de
Sanfins e União de Freguesias de Santa
Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo

FESTAS POPULARES:
OS SANTOS DA CASA
VISITA E OFICINA
DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

PRÉ-ESCOLAR › 3.º CICLO
[possibilidade de adaptação a outros grupos]

3 EUR. [marcação prévia]

01 › 30 JUN · 10h › 12h | 14h30 › 16h30
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS

info. 227 447 468 | 916 647 685
geral@museudelamas.pt

org. Museu de Santa Maria de Lamas

DIA DA CRIANÇA
CRIANÇAS | FAMÍLIAS | GRATUITA

[incluída no custo de entrada no parque,
de acordo com tarifário em vigor]

01 | 04 JUN · 14h › 18h · ZOO DE LOUROSA

info. 227 459 822 | 998 781 078
info@zoolourosa.com
org. Zoo de Lourosa

8ª FEIRINHA DE ARTESANATO
TODAS AS IDADES | GRATUITA

02 › 04 JUN · 11h00 › 00h00
ZONA DE LAZER DO MONTE – SANFINS
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TODAS AS IDADES | GRATUITA

info. 227 644 947
org. Junta de Freguesia de Argoncilhe
| Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

O Festival Doce dá espaço à doçaria
Conventual e Tradicional do nosso país.
Durante três dias, são apresentados doces
conventuais e licores tradicionais,
acompanhados de muita animação,
cumprindo assim os objetivos de manter viva
a tradição gastronómica e de homenagear
os doceiros e doceiras que preparam estes
manjares, confecionados com mestria e
tradição seculares.
info. 962 798 599
juventudeinquieta@gmail.com
http://juventudeinquieta.com/
org. Associação Juventude Inquieta

6ª edição do projeto resultante da parceria
existente entre o Museu do Papel e as escolas
EB1 da Igreja e EB1 da Póvoa de Paços de
Brandão.
A exposição apresenta o resultado do
envolvimento das famílias e dos alunos, nos
temas integrados no Plano Nacional de Leitura,
aprendidos ao longo do ano letivo de 2016-
2017, expressos artisticamente.
Os trabalhos expostos apresentam a
capacidade criativa e interpretativa dos alunos,
mas também o apoio dos pais e familiares,
que em conjunto potenciam a aprendizagem
proporcionada pela escola, a identidade
cultural do Museu do Papel, reforçando os
laços de proximidade e de comunidade entre
todos os intervenientes deste projeto.

FESTIVAL DOCE
EXPOSIÇÃO E VENDA DE DOÇARIA
CONVENTUAL E TRADICIONAL

TODAS AS IDADES | GRATUITA

02 JUN · 19h00 › 01h00
03 JUN · 14h00 › 01h00
04 JUN · 10h00 › 20h00

ZONA ENVOLVENTE DAS TERMAS
DE S. JORGE – CALDAS S. JORGE

COM O PAPEL DO MUSEU
O ARTISTA SOU EU

TODAS AS IDADES | GRATUITA

02 › 18 JUN · 09h30 › 17h00 [3ª a 6ª]
| 14h30 › 17h30 [sáb. e dom.] · MUSEU
DO PAPEL TERRAS DE SANTA MARIA

info. 256 370 850 | geral@museudopapel.org
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

FESTIVAL DA JUVENTUDE
DE ARGONCILHE

09 › 11 JUN
PARQUE DE LAZER DE ARGONCILHE
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António Macedo, com fortes ligações familiares
a Santa Maria da Feira, expõe PINTURA no
Salão Nobre do Castelo. A sua Arte que já foi
apelidada de realismo mágico, explora a
relação entre o mundo visível e o
subconsciente numinoso.
info. 912 342 835 | castelo.feira@clix.pt
org. Comissão de Vigilância do Castelo de
Santa Maria da Feira | Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira

Considerando a necessidade de promover a
leitura nas escolas, a Biblioteca Municipal de
Santa Maria da Feira promove o IX Concurso
de Leitura. Tendo como objetivo estimular a
prática da leitura entre os alunos do 1.º ciclo
do 3.º e 4.º ano que receberam o projeto da
Biblioteca Itinerante – está na hora da leitura.
Atividade orientada pelo núcleo pedagógico
da Biblioteca Municipal.

ECOS DE UM TEMPO
PERDIDO EXPOSIÇÃO
DE ANTÓNIO MACEDO

 TODAS AS IDADES
ENTRADA [incluída no custo de entrada

no Castelo, de acordo com tarifário em vigor]

02 › 25 JUN · 09h30 › 12h30 | 13h30 › 18h00
[3ª a 6ª] | 10h00 › 12h30 | 13h30 › 18h30
[sáb., dom. e feriados] · SALÃO NOBRE

DO CASTELO DE SANTA MARIA DA FEIRA

IX CONCURSO “ESTÁ
NA HORA DA LEITURA:
PRÉMIO PREDITEX, LDA.

BIBLIOTECA ITINERANTE [3.º e 4.º anos]
GRATUITA

07 JUN · 13h30 · BIBLIOTECA MUNICIPAL

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
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O Prémio Jovens Criadores visa incentivar e
promover valores emergentes de diferentes
áreas do design de moda. Os candidatos
devem ser residentes em território nacional
com idade entre os 16 e os 35 anos, com
espiríto de iniciativa e ambição. O desafio
lançado através do Concurso Jovens
Criadores vai no sentido da apresentação de
um projeto de criação original em design de
calçado ou vestuário, proporcionando aos
jovens a oportunidade de exporem as suas
criações. Do concurso resultará uma seleção
de 20 projetos avaliados por um júri de renome.

JOVENS | EMPRESAS | EMPREENDEDORES
| CRIATIVOS | ENTRADA [por convite]

03 JUN · 21h30
MUSEU CONVENTO DOS LÓIOS

info. 926 647 370 | geral@i9jovem.com
org. i9jovem – Associação para a Criatividade,

Empreendedorismo e Inovação

TODAS AS IDADES | GRATUITA

08 › 11 JUN · ARRIFANA

O Mosaico Social é uma iniciativa que promove
o intercâmbio de experiências de trabalho

entre as Instituições da Rede Social de Santa
Maria da Feira.

A 5ª edição do Mosaico Social decorrerá entre
8 a 11 de junho, em Arrifana e, à semelhança
das outras edições, assentará em três áreas

distintas que se cruzam em diversos
momentos, ao longo de quatro dias. Integra
espaços de reflexão e intervenção cívica,
debates, oficinas, tertúlias, mostra de produtos
locais, área de restauração, espaço infantil,
programação de âmbito cultural e ainda
dinamização de momentos onde se dão a
conhecer projetos e iniciativas da cidadania
ativa e do desenvolvimento local.
info. 256 370 800 | mosaico.social@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

V MOSAICO SOCIAL
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TODAS AS IDADES | GRATUITA

08 JUL · 21h30 · PRAÇA DE ARMAS
DO CASTELO DE SANTA MARIA DA FEIRA

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

CONCERTO DE ARANJUEZ
DE JOAQUÍN RODRIGO

O Concerto de Aranjuez, inspirado nos jardins
do Palácio Real de Aranjuez, é considerado
a obra musical espanhola mais interpretada
em todo o Mundo. Escrita em 1939 pelo
compositor Joaquín Rodrigo, um dos mais
significativos compositores do século XX,
é indubitavelmente a obra para guitarra e
orquestra que mais reconhecimento
internacional obteve, constando até hoje do
repertório dos mais destacados intérpretes
da guitarra clássica e das maiores Orquestras.
A Orquestra de Jovens de Santa Maria da
Feira convida Rúben Bettencourt e apresenta,
pela primeira vez, o Concerto de Aranjuez no
emblemático monumento nacional, Castelo
da Feira.

RÚBEN BETTENCOURT
E ORQUESTRA DE JOVENS
DO CONCELHO DE SANTA
MARIA DA FEIRA
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M/6 | GRATUITA

10 JUN · 21h15
SALÃO PAROQUIAL DE ESCAPÃES

“Para conhecer o mundo viajamos e para nos
conhecermos, onde vamos” (Ferreira de

Castro).
Partindo dessa premissa Libreria, Zé Galo,

Jacota Fininha, Senhor Fulano de Tal, Sonecas,

Popozinho Marmitas e Salomé irão desafiar-
nos a uma viagem ao extraordinário mundo
da imaginação onde todos os sonhos se
realizam e a magia acontece. Estás pronto
para te deixar contagiar?
Peça encenada por ATEC – Atelier de Teatro
Experimental do Curval (Pinheiro da Bemposta)
info. 965 572 837 | 912 970 072
org. GEDE – Grupo de Expressão Dramática
de Escapães

TODAS AS IDADES | GRATUITA

10 JUN · 15h30
MARGENS DO RIO CÁSTER – ROSSIO

Os cantares ao desafio com acompanhamento
à viola e concertina são uma tradição muito

antiga, enraizada no nosso povo, que perdurou
até aos nossos dias. Embora, em moldes um
pouco diferentes, a tradição mantem-se com

interesse, principalmente para as pessoas
mais antigas e para os próprios tocadores e

cantadores.

O som das concertinas tem uma magia
especial, que inebria a sensibilidade, até de
quem não tem ouvido musical. E os cantares
ao desafio complementam essa magia. No
tempo da “rainha das cantadeiras – a Maria
Rocha”, em Terras da Feira, moviam-se
multidões para a ouvir cantar. E hoje, há
pessoas desse tempo, que muito bem
recordam, com saudade, essa figura mítica,
que foi a Maria Rocha.
info. 967 076 906
org. Grupo de Danças e Cantares Regionais
da Feira

XI ENCONTRO
TOCADORES DE CONCERTINA
E CANTADORES AO DESAFIO

ATEC AO ATAQUE
IV FESTIVAL DE TEATRO
DO GEDE

Ao longo do dia, pretende-se promover a
recriação de alguns aspetos das feiras do
início do século XX em Terras de Santa Maria,
com a participação de grupos das várias
regiões limítrofes.
org. Centro de Cultura e Recreio do Orfeão
da Feira

XXVI ENCONTRO NACIONAL
DE FOLCLORE ORFEÃO DA
FEIRA “O POVO NA FEIRA 2017”

TODAS AS IDADES | GRATUITA

10 JUN · 10h00 › 00h00
ZONA ENVOLVENTE AO ORFEÃO DA FEIRA

info. 256 363 430 | orfeaodafeira@gmail.com
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Festival de música urbana que apresenta uma seleção ousada e criteriosa
de projetos musicais emergentes em detrimento da cultura pop e
mainstream. Reúne alguns dos nomes mais promissores do panorama
musical nacional, sem nunca descurar a qualidade e a capacidade das
bandas em atrair um público exigente. A eletrónica, o rock e o hip-hop…
todos estarão presentes, contribuindo para que o BASQUEIRAL se transforme
numa caldeirada musical de chorar por mais.
info. basqueiroac@gmail.com | www.basqueiral.pt
www.facebook.com/basqueiral | www.instagram.com/basqueiral
org. Basqueiro – Associação Cultural

IONIZED
Os IONIZED, banda com raízes no concelho
de Santa Maria da Feira, resulta da junção no
final de 2013 de 6 elementos provenientes de
projectos musicais distintos. O resultado é
um rock condimentado com ingredientes bem
doseados de músculo, aspereza e tons
melódicos quanto baste.  Arrancam o ano de
2017 com grandes expectativas depois do
lançamento do primeiro EP “Big Bad Wolf” e
o vídeoclip do primeiro single “Wasting Time”.

GHOST HUNT
É em novembro de 2016 que, depois de um
ano repleto de concertos, os Ghost Hunt se
estreiam na gravação discográfica com o seu
álbum homónimo. O som único que resulta
da combinação do baixo, guitarra,
sintetizadores, caixas de ritmos e
sequenciadores tem merecido os mais
rasgados elogios, sendo rara a lista dos
melhores álbuns do ano onde o nome dos
Ghost Hunt não conste.

THE SUNFLOWERS
Um duo do Porto com influências da nova
cena indie, punk e garage rock e que, desde
o lançamento do seu primeiro EP em 2014,
tornaram-se num fenómeno de popularidade.
A crítica positiva tem vindo a ser acompanhada
com a presença nos grandes palcos. Em
2016, o lançamento do primeiro álbum, “The
Intergalactic Guide to Find the Red Cowboy”,
presença constante nas listas dos melhores
álbuns nacionais do ano.

ALLEN HALLOWEEN
Um nome consagrado no panorama do hip
hop nacional que já conta com três álbuns
gravados e um quarto em fase de preparação.
O seu hip hop é reconhecidamente incomum.
Concilia a beleza das suas palavras, retratando
como ninguém os anseios e frustrações de
toda uma geração que vive em tempos de
incerteza, com uma riqueza instrumental pouco
vulgar neste género musical. O seu último
álbum, Híbrido, foi ovacionado em uníssimo
pela crítica musical.
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O Som do Algodão propõe uma primeira
experiência em que os bebés e as suas famílias
vivem a experiência do ovo, do nascimento,
o início de tudo. Sons uterinos cruzam-se
com uma performance em torno do ovo, do
nascimento, da libertação.

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

MIAU, COCOROCOCÓ. Animais que são
demais! são histórias de animais intrépidos,
são aventuras que unem pessoas e animais
e onde a amizade é o sentimento mais forte.
Há cachorros temerários, galos fadistas, gatos
artistas e burros lendários. Todos juntos numa
sessão que une histórias e música para famílias
que gostam de sonhar! São todos bem-vindos!
Crianças, pais e avós, gatos melindrosos,
cães calorosos ou peixinhos de aquário.

OVO ESPETÁCULO PARA BEBÉS

CRIANÇAS [6 › 36 meses] | GRATUITA

17 JUN · 10h30 · BIBLIOTECA MUNICIPAL

HISTÓRIAS DE ANIMAIS
QUE SÃO DEMAIS!
HORA DO CONTO

CRIANÇAS [3 › 5 anos] | GRATUITA

17 JUN · 15h00 · BIBLIOTECA MUNICIPAL

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

O “Concerto de Abertura do XI Concurso
Paços’ Premium” será interpretado pelos
candidatos laureados com o primeiro prémio,
nas categorias correspondentes às faixas
etárias mais elevadas, do concurso do ano
transato, em Flauta Transversal, Percussão
e Guitarra.

info. 227 441 190 | 918 350 400
geral@acadmusicapb.com
org. Academia de Música de Paços de Brandão

CONCERTO DE ABERTURA
XI CONCURSO INTERNA-
CIONAL PAÇOS’ PREMIUM
PAÇOS’ SUMMER CAMP

TODAS AS IDADES | GRATUITA

14 JUN · 19h00 · ACADEMIA DE MÚSICA
DE PAÇOS DE BRANDÃO



61

As classes de conjunto da Academia de
Música de Santa Maria da Feira (coro e
orquestra) unem-se para um concerto, onde
apresentam um repertório variado no belíssimo
jardim da instituição.

info. acadmusicasmf.pedagogico@gmail.com
org. Academia de Música de Santa Maria da
Feira

A Gala do Orfeão pretende mostrar o trabalho
realizado por todos os setores culturais do
orfeão. Aberto aos familiares dos alunos,
professores, sócios, bem como a toda a
comunidade feirense, a música, o teatro e a
dança estarão em destaque nesta tarde
cultural de qualidade.

info. 256 363 430 | orfeaodafeira@gmail.com
org. Centro de Cultura e Recreio do Orfeão
da Feira

Aceite o convite do Museu e participe no
programa “A minha família vai ao Museu! E a
tua?!” especialmente dedicado aos Santos
Populares.

info. 227 447 468 | 916 647 685
geral@museudelamas.pt
org. Museu de Santa Maria de Lamas

MÚSICAS DO MUNDO NO
MEU JARDIM CONCERTO
FINAL DE ANO LETIVO

TODAS AS IDADES | GRATUITA

17 JUN · 18h00 · JARDIM DA ACADEMIA
DE MÚSICA DE SANTA MARIA DA FEIRA

GALA DO ORFEÃO DA FEIRA
TODAS AS IDADES | GRATUITA

25 JUN · 15h30 › 18h30
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO

A MINHA FAMÍLIA VAI AO
MUSEU! E A TUA?! ESPECIAL
SANTOS POPULARES

FAMÍLIAS [possibilidade de adaptação a outros
grupos] | 3 EUR. [marcação prévia]

25 JUN · 15h00
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS
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Em dias de calor, ninguém fica indiferente a
um delicioso gelado. As nossas aves não são
exceção, e por isso queremos presenteá-las
com frescos e saborosos petiscos. Para
confecioná-los, convidamos todos os visitantes
a virem até à Gelataria do Zoo. Aí, os alimentos
que habitualmente fazem parte da alimentação
das nossas aves ganharão nova textura, cor
e sabor. E nada melhor que acompanhar a
distribuição destas iguarias, para comprovar
que as aves ficam absolutamente felizes
quando provam os gelados que lhes
preparamos com tanto cuidado.

Aproveita as férias de Verão e vem divertir-
te aprendendo connosco! Visitas, jogos
pedagógicos, oficinas de expressão plástica
e muitas outras surpresas esperam por ti
no Museu! Podes também aproveitar o
exterior do Museu – Parque de Santa Maria
de Lamas – para fazer um piquenique e
brincar com os teus amigos! Não percas
mais tempo, marca já a tua presença!
info. 227 447 468 | 916 647 685
geral@museudelamas.pt
org. Museu de Santa Maria de Lamas

Filigranas, las huellas del agua é uma exposição
temporária do Museo Casa de la Moneda de
Madrid, concebida como exposição itinerante.
Tem como grande objetivo mostrar os
momentos mais marcantes e diferenciadores
da evolução das técnicas de fabrico do papel
ao longo da História e a importância das
marcas de água, particularmente das marcas
de água sombreadas utilizadas em papéis
especiais e em papéis fiduciários.

GELADOS PARA AS AVES
FAMÍLIAS

GRATUITA [incluída no custo de entrada no
parque, de acordo com tarifário em vigor]

25 JUN · 14h30 › 17h · ZOO DE LOUROSA

info. 227 459 822 | 998 781 078
info@zoolourosa.com
org. Zoo de Lourosa

VERÃO NO MUSEU!
VEM DIVERTIR-TE
APRENDENDO CONNOSCO!
VISITA, JOGOS E OFICINAS

PRÉ-ESCOLAR › 3.º CICLO
[possibilidade de adaptação a outros grupos]

3 EUR. [marcação prévia]

26 JUN › 08 SET · 10h › 12h | 14h30 › 16h30
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS

FILIGRANAS LAS HUELLAS
DEL AGUA

TODAS AS IDADES | GRATUITA

29 JUN › 10 SET · 10h00 › 17h00 [3ª a 6ª]
| 14h30 › 17h30 [sáb. e dom.] · MUSEU
DO PAPEL TERRAS DE SANTA MARIA

info. 256 370 850 | geral@museudopapel.org
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
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Organizado pela Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira, em parceria com a Associación
Hispánica de Historiadores del Papel, o XII
Congresso Internacional História do Papel na
Península Ibérica realiza-se pela primeira vez
no nosso país. De entre os temas em análise,
destaque para a História do papel em Portugal,
importância das marcas de água, papel
hispano-árabe, papel ibérico na América Latina,
arqueologia industrial do papel e conservação
e restauro de papel.

XII CONGRESSO INTERNA-
CIONAL HISTÓRIA DO PAPEL
NA PENÍNSULA IBÉRICA

HISTORIADORES

28 › 30 JUN · BIBLIOTECA MUNICIPAL

info. 256 370 850 | geral@museudopapel.org
www.museudopapel.org

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
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Prestando homenagem à fundadora e distinta
pedagoga da Academia de Música de Santa
Maria da Feira, o III Concurso Nacional de
Música Gilberta Paiva
está aberto nas categorias de Música de
Câmara e Solistas: Piano.

info. acadmusicasmf.pedagogico@gmail.com
org. Academia de Música de Santa Maria
da Feira

Com sabores bem caraterísticos desta época,
como a sardinha e o caldo verde, aqui fica o
convite para uma noite que terá como pano
de fundo os Santos Populares, com a
participação de marchas de várias freguesias.

info. 256 363 430 | orfeaodafeira@gmail.com
org. Centro de Cultura e Recreio do Orfeão
da Feira

III CONCURSO NACIONAL
DE MÚSICA GILBERTA PAIVA

TODAS AS IDADES | GRATUITA

28 › 30 JUN · 18h00 · ACADEMIA DE MÚSICA
DE SANTA MARIA DA FEIRA

NOITE DE SANTOS
POPULARES

TODAS AS IDADES | GRATUITA

01 JUL · 20h00 › 00h00
ZONA ENVOLVENTE AO ORFEÃO DA FEIRA

E AO ROSSIO – SANTA MARIA DA FEIRA
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XI CONCURSO INTERNA-
CIONAL PAÇOS’ PREMIUM
PAÇOS’ SUMMER CAMP
Ultrapassado o marco das 10 edições,
coroadas de sucesso, chegou o momento
de alargar o âmbito do Concurso para a
ESFERA INTERNACIONAL. Convidamos
Músicos estrangeiros para integrar os júris em
piano, violino e percussão, com vista a captar
concorrentes de além-fronteiras.
Esta competição constitui um excelente meio
de reconhecer e valorizar o investimento diário
que centenas de jovens instrumentistas fazem
para aperfeiçoar a sua técnica.
Provas eliminatórias e finais:
01 | 02 JUL VIOLINO
11 | 12 JUL PERCUSSÃO
14 | 15 JUL PIANO

II Estágio Internacional de Orquestra, dirigido
pelo Maestro Douglas Bostock (AMPB), com
Concerto de Encerramento a 8 de Julho
(Europarque).
O Paços’ Summer Camp Symphonic
Orchestra pretende ser um estágio onde se
cruzam instrumentistas de várias
nacionalidades, proporcionando as condições
ideais para o desenvolvimento da prática
orquestral. Estão programados ensaios de
naipe com Professores experientes em
trabalho de orquestra, sendo o Estágio
supervisionado e dirigido pelo internacionalmente
reconhecido Maestro, Douglas Bostock.

ALUNOS DE INSTRUMENTO [nacionais e
internacionais] | ENTRADA [consultar serviços

administrativos da AMPB]

01 | 02 | 11 | 12 | 14 | 15 JUL
10h00 › 13h00 | 14h30 › 18h30 · ACADEMIA

DE MÚSICA DE PAÇOS DE BRANDÃO

info. 227 441 190 | 918 350 400
geral@acadmusicapb.com

org. Academia de Música de Paços de
Brandão

Este atelier pretende dar importância ao
desenvolvimento das crianças, possibilitando
que desenvolvam a sua personalidade,
capacidade de expressão, consciência crítica,
conhecimento de diversas culturas e respeito
pelas mesmas, criatividade e imaginação.
info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

ATELIER DE EXPRESSÃO
ARTÍSTICA

CRIANÇAS [1.º ciclo] | GRATUITA

01 › 31 JUL · 09h30 | 14h00
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

PAÇOS’ SUMMER CAMP
SYMPHONIC ORCHESTRA

INSTRUMENTISTAS [nacionais e
internacionais] | ENTRADA [consultar serviços

administrativos da AMPB]

02 › 08 JUL · 09h30 › 12h30 | 14h00 › 20h00
ACADEMIA DE MÚSICA DE PAÇOS DE

BRANDÃO | EUROPARQUE

info. 227 441 190 | 918 350 400
geral@acadmusicapb.com

org. Academia de Música de Paços de Brandão
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GRATUITA

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

CINEMA INFANTO-JUVENIL
03 | 17 JUL · 10h00 [3 › 5 anos]

03 | 17 JUL · 14h30 [1.º ciclo]
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Participa nesta aventura que fará de ti um
investigador. Poderás testar o teu sentido de
observação, os teus conhecimentos e
saberes…
info. 256 331 070
museuconventodosloios@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

FÉRIAS DE VERÃO:
GINCANA DO SABER

 PÚBLICO ESCOLAR | ATL’S | CENTROS DE
ESTUDO | PÚBLICO SÉNIOR | GRATUITA

marcação prévia obrigatória [mín. 10 | máx. 25]

04 › 21 JUL · 09h30 › 16h45 [3ª a 6ª]
MUSEU DE CONVENTO DOS LÓIOS

PÚBLICO ESCOLAR | ATL’S | CENTROS DE
ESTUDO | PÚBLICO SÉNIOR | GRATUITA
marcação prévia obrigatória [mín. 10 | máx. 25]

Descobre os efeitos das ervas medicinais…
info. 256 331 070
museuconventodosloios@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

O PODER DAS ERVAS
04 › 21 JUL · 09h30 › 16h45 [3ª a 6ª]
MUSEU DE CONVENTO DOS LÓIOS

Scriptorium era um lugar onde monges
escreviam e copiavam, desenhavam e
pintavam papéis, produzindo assim os
manuscritos e eram ornamentados com belas
iluminuras.

info. 256 331 070
museuconventodosloios@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

SCRIPTORIUM
 PÚBLICO ESCOLAR | ATL’S | CENTROS DE

ESTUDO | PÚBLICO SÉNIOR | GRATUITA
marcação prévia obrigatória [mín. 10 | máx. 25]

04 › 28 JUL · 09h30 › 16h45 [3ª a 6ª]
MUSEU DE CONVENTO DOS LÓIOS
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TODAS AS IDADES | GRATUITA

15 JUL · 21h30 · LARGO DO ELEITO LOCAL
– S. MIGUEL DE SOUTO

O folclore está enraizado em S. Miguel de
Souto desde há décadas e, como tal, a
tradição da romaria mantém-se com a
realização do tradicional festival de folclore,
com a presença de 4 grupos folclóricos do
concelho.

info. 256 802 028
os.romeiros.de.souto.mosteiro@gmail.com
org. Os Romeiros de Souto

TODAS AS IDADES | GRATUITA

16 JUL · 21h30 · NO ALTO DA PIEDADE,
SANTA MARIA DA FEIRA

Tradições populares é tudo aquilo que
revivemos, recriamos e representamos, da
vida dos nossos antepassados, nos tempos
atuais. Recordar é viver, (diz o povo e tem
razão), e nós dizemos mais: – recordar é
preciso. É preciso não esquecer as raízes
donde provimos, que são a fonte da cultura
que nos dá a razão de existirmos. E, porque
assim o entendemos, o nosso espetáculo de
antiguidades populares é uma recriação a
não perder. Encontro integrado no programa
das Festas da Piedade.

info. 967 076 906
org. Grupo de Danças e Cantares Regionais
da Feira

FESTIVAL DE FOLCLORE

XVII ENCONTRO DE ANTI-
GUIDADES POPULARES
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Considerado um dos maiores festivais da
zona norte do País, o festival “Danças do
Mundo”, que tem como anfitrião o Grupo
Folclórico das Terras da Feira, é um dos
eventos de animação cultural e turística mais
aguardados no Concelho de Santa Maria da
Feira, percorrendo, na segunda quinzena de
julho, cerca de metade das suas freguesias.
Conta habitualmente com a participação de
sete grupos estrangeiros e cinco grupos
nacionais oriundos de diferentes regiões de
Portugal. A sua programação é composta
por diversas galas (ex. gala de abertura, gala
nacional e gala internacional) e diversos
workshops de dança, jogos tradicionais, festas
temáticas e visitas turísticas. O “Danças do
Mundo” é uma mistura de culturas onde
predomina a amizade, a alegria e a tradição.

39.º DANÇAS DO MUNDO
TODAS AS IDADES | GRATUITA

20 › 30 JUL

info. 227 645 097 | 918 634 204
geral@casadagaia.pt

org. Casa da Gaia
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Segunda edição do Festival da Juventude em
Souto, onde se aposta no talento local.
O primeiro dia, prima com o rock alternativo
dos Kage Bokage e dos New Orange; no
segundo dia, a língua portuguesa afirma-se
com Carlos Pereira & Antimónio e os Haste
Publika.
info. 256 802 028
pontodeluz.souto@gmail.com
org. União das Freguesias de S. Miguel de
Souto e Mosteirô e Ponto de Luz – Pólo da
Biblioteca de Souto

18.ª edição da Feira de Artesanato de Souto,
onde artesãos locais mostram a sua arte e
Associações e Instituições de Souto e Mosteirô
colaboram com tasquinhas e animação –
desde teatro de rua a atividades desportivas.
info. 256 802 028
pontodeluz.souto@gmail.com
org. União das Freguesias de S. Miguel de
Souto e Mosteirô e Ponto de Luz – Pólo da
Biblioteca de Souto

FESTIVAL DA JUVENTUDE
TODAS AS IDADES | GRATUITA

21 | 22 JUL · 21h30 · LARGO DO ELEITO
LOCAL – S. MIGUEL DE SOUTO

XVIII FEIRA DE ARTESANATO
TODAS AS IDADES | GRATUITA

21 | 22 JUL · 15h › 00h · LARGO DO ELEITO
LOCAL – S. MIGUEL DE SOUTO

“A Biblioteca acolhe o Desenho. Ele, o
Desenho, aconchega-se, com prazer, num
espaço onde respira cumplicidades. Sobre o
papel especular, rasgado a negro, polvilhado
de rasante claridade, este desenho in/contido,
desígnio e desejo, pensamento, olhar e gesto,
elíptico no tempo, impenitente nas suas
antinomias e metáforas, convida à
aproximação íntima e silenciosa de uma leitura,
ecoando uma polimorfia de sentidos.” Nucha
Cardoso

Inauguração: 22 de julho, às 17h00.

DESENHO IN/CONTIDO
EXPOSIÇÃO DE DESENHO
DE NUCHA CARDOSO

TODAS AS IDADES | GRATUITA

22 JUL › 09 SET · 10h00 › 19h00 [2ª a 6ª]
| 10h00 › 17h00 [sáb.] · SALA POLIVALENTE

DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

info. 256 377 030
nucleopedagogico@cm-feira.pt

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira



ATIVIDADES
PERMANENTES



MUSEU CONVENTO
DOS LÓIOSinfo. 256 331 070

| museuconventodosloios@cm-feira.pt

das origens do povoamento
exposição permanente

GRATUITA [turmas] | 1 EUR. [público geral]

Visita orientada por Helena do Deserto.
O Museu Convento dos Lóios é um espaço
dedicado à História do Concelho e da região,
criado com o propósito de salvaguardar,
valorizar e divulgar testemunhos e memórias
da herança histórica e cultural. A sua exposição
permanente apresenta os núcleos de
Arqueologia, História e Etnografia, explicando
a origem do Homem, bem como a evolução
e o desenvolvimento do vasto território
administrativo que outrora se designava por
Terra de Santa Maria.

[3ª › 6ª] 09h30 › 17h00
[sáb. | dom.] 14h30 › 17h30
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castro de romariz visita orientada

PÚBLICO EM GERAL

GRATUITO | marcação prévia obrigatória de,
pelo menos, 48 horas de antecedência para
marcações de 2ª a 6ª ou de 8 dias de
antecedência para marcações aos sábados
e domingos

O Castro de Romariz é um povoado castrejo
fortificado cuja ocupação humana remonta
desde a última fase do Bronze final (c. 900-
700 a.C.) até ao século I d.C.. É considerada
a estação arqueológica mais expressiva desta
época da região de Entre Douro e Vouga (EDV).

[3ª › 6ª] 09h30 › 17h00
 [sáb. | dom. | 2ª] 14h00 › 17h00

domus – segredos da casa
romana serviço educativo

1.º › 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
[min.10 | máx. 25]
possibilidade de adaptação a outros grupos
1 EUR. [turmas] | 2 EUR. [público geral]
marcação prévia obrigatória

A cultura castreja é uma das manifestações
culturais mais importantes da proto-história
peninsular, com destacada presença na nossa
região. Conheça os modos de vida e costumes
dos nossos antepassados e desvenda alguns
dos seus segredos.[3ª › 6ª] 09h30 › 16h45

uma aventura na cortiça
serviço educativo

ENSINO BÁSICO [pré-escolar › 3.º ciclo]
| PÚBLICO SÉNIOR | [min.10 | máx. 25]
possibilidade de adaptação a outros grupos
2 ROLHAS DE CORTIÇA

De onde vem a cortiça? Como se transforma
em rolha? Será que a cortiça só serve para
fazer rolhas?
Com a ajuda do David, encontra a resposta
para estas questões na tua visita. Na oficina,
cria uma peça feita em cortiça, juntando outros
materiais reutilizáveis. Parceria: APCOR.[3ª a 6ª] 09h30 › 16h45
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tesouros no museu
serviço educativo

PRÉ-ESCOLAR › 3.º CICLO DO ENSINO
BÁSICO | PÚBLICO SÉNIOR
possibilidade de adaptação a outros grupos
1 EUR. [público escolar] | 2 EUR. [público em
geral] | marcação prévia obrigatória
[min.10 | máx. 25]

Vem descobrir que tesouros estiveram
escondidos durante milhares de anos e que
agora se encontram expostos no Museu.[3ª a 6ª] 09h30 › 16h45

encontros multissensoriais
serviço educativo

PÚBLICO ESCOLAR | PÚBLICO COM
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
GRATUITO | marcação prévia obrigatória
[min.10 | máx. 25]

Descubra novas sensações de uma forma
divertida, utilizando materiais cheios de cores,
cheiros, formas invulgares e naturais. Pinte,
recorte, ouça… e sinta![3ª › 6ª] 09h30 › 16h45

do papel a escrita
serviço educativo

Neste projeto educativo, vais aprender a antiga
arte de fabricar o papel e a arte da escrita à
pena, quando os monges copistas passavam
os dias a escrever e a copiar documentos
antigos.

ENSINO BÁSICO [1.º › 3.º ciclo]
| PÚBLICO SÉNIOR
possibilidade de adaptação a outros grupos
GRATUITO | marcação prévia obrigatória
[min.10 | máx. 25][3ª a 6ª] 09h30 › 16h45
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visita livre
GRATUITA [m/ 5] I 1,50 EUR. [ADULTO]

visita guiada
GRATUITA [m/ 5] I 1,50 EUR. [6 › 18 · CARTÃO
ESTUDANTE · SÉNIOR] | 3 EUR. [ADULTO]

visitas guiadas
10h30 | 15h30 [3ª › 6ª] · 15h30 [sáb. e dom.]

MUSEU DO PAPEL
TERRAS DE SANTA MARIAinfo. 256 370 850 | www.museudopapel.org

| geral@museudopapel.org

um museu em atividade
exposição permanente

Instalado em duas antigas unidades papeleiras
do início do século XIX, a sua grande marca
identificadora reside no facto de ser um museu
manufatureiro e industrial em atividade. As
exposições permanentes “Do Engenho à
Fábrica” e “Da Floresta ao Papel” revelam o
processo de fabrico de papel desde século
XIX até à atualidade. Para além das exposições
permanentes ligadas ao fabrico do papel,
saliente-se a coleção de Marcas de Água e
de um espólio constituído por peças oriundas
de diferentes fábricas de papel do país.
O Museu do Papel Terras de Santa Maria
integra-se no grupo dos museus industriais,
constituindo, pelas suas características, um
museu monográfico dedicado à História do
Papel em Portugal. Neste espaço
museológico, os visitantes poderão participar
nos diferentes processos de fabrico,
interiorizando gestos e partilhando memórias
papeleiras.
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oficinas memórias

2.º CICLO | IPSS | ADULTOS | SENIORES
1,50 EUR. [jovens | seniores]
3,00 EUR. [adultos]

[3ª a 6ª] 10h00 | 14h30
marcação prévia obrigatória

Oficina de produção de cartuchos num espaço
que recria uma sacaria, podendo os
participantes fazer os seus próprios cartuchos,
de tamanhos variados e com utilidades
distintas, interiorizando “o tempo das
mercearias” e valorizando o papel do “papel”
noutros tempos.

da floresta ao papel novo núcleo
da exposição permanente

Com a visita a este novo núcleo denominado
“Da Floresta ao Papel”, que integra a exposição
permanente do Museu do Papel Terras de
Santa Maria, o visitante poderá conhecer o
ciclo sustentável da indústria da produção de
pasta e papel em Portugal, na atualidade e
no futuro.
Mecenas da exposição: The Navigator
Company.

PÚBLICO EM GERAL

GRATUITA [m/ 5] I 1,50 EUR. [6 › 18 · CARTÃO
ESTUDANTE · SÉNIOR] | 3 EUR. [ADULTO]

09h30 › 17h00 [3ª a 6ª]
14h30 › 17h30 [sáb. e dom.]
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o engenho da lourença
oficinas descobrir

PRÉ-ESCOLAR | IPSS | 1,50 EUR.
possibilidade de adaptação a outros grupos
marcação prévia obrigatória
[mín. 10 | máx. 25]

Num imaginário de sonho e realidade, 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.

a reciclagem do papel
oficinas descobrir

1.º CICLO | IPSS | 1,50 EUR.
possibilidade de adaptação a outros grupos
marcação prévia obrigatória
[mín. 10 | máx. 25]

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.

[3ª a 6ª] 10h00 | 14h30 › 16h30

[3ª a 6ª] 10h00 | 14h30 › 16h30
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MUSEU DE SANTA MARIA
DE LAMASinfo. 916 647 685 | 227 447 468

| www.museudelamas.pt
| geral@museudelamas.pt

coleção permanente
exposição

GRUPOS ESCOLARES DO PRÉ-ESCOLAR
› UNIVERSITÁRIO | SENIORES | FAMÍLIAS
possibilidade de adaptação a outros grupos

GRATUITO [m/ 5] I 3 EUR. [adulto]
| 2 EUR. [seniores · estudantes · portadores
de cartão jovem]

Popularmente apelidado de “Museu da
Cortiça”, o Museu Santa Maria de Lamas
constitui um caso particular na história da
museografia portuguesa do século XX. Um
acervo singular, recuperado e reorganizado
a partir de 2004, que exibe perante o seu
público coleções de Arte Sacra, Estatuária
Portuguesa, Etnografia, Ciências Naturais,
Escultura em Cortiça/aglomerado de Cortiça
e Arqueologia industrial – maquinaria usada
nos primórdios da Industria transformadora
de Cortiça – que evidencia as potencialidades
desta matéria-prima e reflete a identidade da
comunidade local.

09h30 › 12h30 | 14h00 › 17h30
inscrição prévia obrigatória



78

cortiça: estórias da história
exposição

GRUPOS ESCOLARES DO PRÉ-ESCOLAR
› UNIVERSITÁRIO | SENIORES | FAMÍLIAS
possibilidade de adaptação a outros grupos

GRATUITO [m/ 5] I 3 EUR. [adulto]
| 2 EUR. [seniores · estudantes · portadores
de cartão jovem]

Com esta exposição, o Museu de Lamas
pretende exibir e potenciar o núcleo
museológico da cortiça, o trabalho de
recuperação do espólio e da área que o
integra, bem como transmitir o estudo
identitário da vertente industrial e artística
da “Sala da cortiça”.

09h30 › 12h30 | 14h00 › 17h30
inscrição prévia obrigatória

visita sensorial
exposição permanente

PÚBLICO EM GERAL
E NECESSIDADES ESPECIAIS
possibilidade de adaptação a outros grupos

GRATUITO [m/ 5] I 3 EUR. [adulto]
| 2 EUR. [seniores · estudantes · portadores
de cartão jovem]

De modo a transformar a visita ao Museu
numa experiência memorável, foi preparado
um percurso sensorial onde o público é levado
a conhecer sons, texturas, cores e “cheiros”
que caracterizam este museu e o seu espólio.
Assim, cada participante, envolvido pela
variedade tipológica e temporal deste acervo,
viajará, com recurso a todos os seus sentidos,
entre a Pré-História, a época medieval, a
época moderna e a contemporaneidade,
conhecendo ciência, arte e indústria.

09h30 › 12h30 | 14h00 › 17h30
inscrição prévia obrigatória
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cortiça: do montado
para o mundo…

3.º CICLO | SECUNDÁRIO
| UNIVERSITÁRIO | SENIORES
possibilidade de adaptação a outros grupos

GRATUITO [m/ 5] I 3 EUR. [adulto]
| 2 EUR. [seniores · estudantes · portadores
de cartão jovem]

Nesta visita, o Museu propõe uma viagem ao
“universo corticeiro”, do montado ao sobreiro,
à cortiça e ao seu processo de descortiça-
mento, transporte, múltiplas transformações
e acabamentos. No final, poderá contemplar
a observação ao vivo, devidamente monitorizada,
de um dos primeiros engenhos utilizados para
a produção das rolhas cilíndricas: a Garlopa
(associada à produção rolheira desde
o séc. XIX).

09h30 › 12h30 | 14h00 › 17h30
inscrição prévia obrigatória

o mistério do desaparecimento
das roupas do sobreiro
apresentação da história + oficina

10h00 › 12h00 | 14h30 › 16h30
inscrição prévia obrigatória

Certo dia de Verão, num montado alentejano,
um grupo de homens, de machado na mão,
tira a “roupa” a um sobreiro ainda novato.
Cansado de esperar pelos homens que
tardavam a voltar, pôs-se a caminho para os
homens procurar. No seu percurso, encontra
animais e outros sobreiros que lhe explicam
para onde foi a sua “roupa”, a cortiça. Depois
de pensar com as suas bolotas, chega à
conclusão que há um museu que tem uma
sala cheia de objetos feitos com cortiça que
decide visitar…

PRÉ-ESCOLAR › 2.º CICLO I 3 EUR.
possibilidade de adaptação a outros grupos
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onde estão as minhas roupas?!
visita dramatizada + oficina
de expressão plástica

PRÉ-ESCOLAR › 2.º CICLO I 3 EUR.
possibilidade de adaptação a outros grupos

Através de uma visita dramatizada ao longo
da exposição permanente, os visitantes têm
de descobrir para onde foram as roupas do
sobreiro?!

10h00 › 12h00 | 14h30 › 16h30
inscrição prévia obrigatória

as estações do ano
visita dramatizada + oficina
de expressão plástica

PRÉ-ESCOLAR › 3.º CICLO | FAMÍLIAS | 3 EUR.
possibilidade de adaptação a outros grupos

Todos nós sabemos que durante o ano ocorrem
quatro estações: primavera, verão, outono e
inverno. Em cada uma, o meio ambiente adquire
cores, aromas e sensações diferentes.
Através de uma pequena dramatização, o
visitante é desafiado a fazer de conta que é o
Sr. Sol, na sua aparente viagem anual em torno
da terra, ou então umas das quatro estações
onde esta estrela se diverte durante 3 meses.
Terminada a viagem, na oficina de expressão
plástica, é convidado a criar um objeto em cortiça
e outros materiais, alusivo à estação do ano em
curso no momento da sua visita ao Museu.

10h00 › 12h00 | 14h30 › 16h30
inscrição prévia obrigatória

o museu vai ter contigo

PÚBLICO EM GERAL
3 EUR. + TAXA DE DESLOCAÇÃO

Esta atividade pretende levar as diferentes
atividades do Serviço Educativo do Museu a
instituições diversificadas que não têm meios
para se deslocarem ao Museu, proporcionando
assim momentos lúdico-pedagógicos enrique-
cedores.

09h30 › 12h30 | 14h00 › 17h30
inscrição prévia obrigatória
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ZOO DE LOUROSA
info. 227 459 822 | 998 781 078

www.zoodelourosa.com
info@zoolourosa.com

hora de alimentação
dos flamingos

PÚBLICO EM GERAL | GRATUITA
[incluída no custo de entrada do parque]

Na sua visita ao Zoo de Lourosa não pode
perder a Hora de Alimentação dos Flamingos.
Realizada diariamente, esta atividade foi
desenvolvida com o intuito de dar a conhecer
os hábitos alimentares dos flamingos e outras
características destas aves (estrutura social e
comportamento reprodutivo).

[2ª a 6ª] 09h30 › 18h00
[sáb. | dom. | feriados] 14h00 › 18h00

pelicanos e companhia

PÚBLICO EM GERAL | GRATUITA
[incluída no custo de entrada do parque]

Todos os fins de semana e feriados, os
visitantes podem conhecer curiosidades sobre
os Pelicanos Brancos e outras aves aquáticas
que com eles coabitam. Os Pelicanos
distinguem-se das outras aves pelo facto de
possuírem os quatros dedos das patas unidos
por uma membrana interdigital.
Venha conhecer esta e outras curiosidades,
numa atividade que não deixará ninguém
indiferente. [sáb. | dom. | feriados] 14h00 › 18h00
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visita sensações

PÚBLICO EM GERAL | 2 EUR.
[+ custo de entrada no parque]
horário mediante marcação
[grupos entre 15 a 30 pessoas]

Uma visita interativa e divertida que permite
explorar o mundo das aves, recorrendo aos
cinco sentidos, e uma peça de teatro ambu-
lante absolutamente deliciosa! Atreva-se a
ver, ouvir, tocar, cheirar e provar de uma forma
única e especial a visita ao Zoo de Lourosa.

visita guiada

PÚBLICO EM GERAL | 2 EUR.
[+ custo de entrada no parque]
horário mediante marcação
[grupos entre 10 a 30 pessoas]

Esta é a modalidade de visita ideal para aqueles
que querem saber sempre mais.
Os participantes podem percorrer os trilhos
do zoo na companhia de um monitor que
lhes dará resposta a todas as curiosidades
que sempre quiseram saber sobre os
habitantes deste parque.

hora gourmet

PÚBLICO EM GERAL | 2 EUR.
[+ custo de entrada no parque]
horário mediante marcação
[grupos entre 10 a 30 pessoas]

Nesta atividade, a cozinha do zoo “salta” para
junto dos visitantes que têm assim oportunidade
de ajudar os tratadores a preparar alguns
pratos especiais para as aves. Entre kebabs
de fruta e maças recheadas, são muitas as
iguarias confecionadas e distribuídas pelas
instalações do parque.
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equipamentos

biblioteca municipal de santa maria da feira

biblioteca pública de s. paio de oleiros

castelo da feira

castro de romariz

cineteatro antónio lamoso

europarque

museu convento dos lóios

museu de santa maria de lamas

museu do papel terras de santa maria

zoo de lourosa


