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Conscientes da nossa missão política na sociedade contemporânea, damos 
prioridade às políticas públicas que atentem às reais necessidades de desen-
volvimento presente e futuro, com foco na humanização, na permanente capa-
citação, nas questões da diversidade e da relação do território e do indivíduo 
com o mundo, do acesso e da promoção do pensamento crítico.

A agenda cultural demonstra essa missão e é o aglutinador de uma panóplia de 
elementos fundamentais, os agentes culturais, que atuam na sua concretização.

Entre abril e julho, num ano particularmente grato para Santa Maria da 
Feira uma vez que acolhemos e realizamos a V Capital da Cultura do Eixo Atlân-
tico, em ano Europeu do Património Cultural, as opções são diversas em locais 
de acesso distintos, como a rede de equipamentos culturais, o património cul-
tural e o espaço público. 

Destacamos, neste quadrimestre, marcas de referência do território, nomea-
damente o Imaginarius Festival Internacional de Teatro de Rua, as Invasões  
Francesas em Arrifana e os projetos associativos como o Festival de Cinema 
Luso-Brasileiro, Festival Internacional de Música de Paços de Brandão, o Bas-
queiral, o Há Festa na Aldeia – Porto Carvoeiro ou as Danças do Mundo. 

Para a constituição desta agenda, numa lógica potenciadora da descentra-
lização da atividade e oferta cultural, muito contribuem os projetos derivados 
e apoiados pelo Programa de Apoio a Projetos Culturais, num total de 15 pro-
jetos a executar durante este quadrimestre, tais como Queima de Judas,  
V@ler, Louroteatro, Coros em Movimento em Santa Maria da Feira, Laços de 
Cultura em Rede, XVIII Cursos de Aperfeiçoamento Musical de Paços de Bran-
dão e Concertos Integrados, Com Eles Para Eles, XXX Festival Infantil das Terras 
da Feira – Festa da Criança, Festival Doce, X Festival da Canção, Tradições  
no Rossio, XXXV Festival Folclórico do Castelo, Regresso às Origens no Castro 
de Romariz, XII Concurso Internacional Paços Premium ou o Ormoz. 

É assim que, entre ações de promoção do livro e da leitura, ações de pro-
moção e interpretação do nosso vastíssimo património cultural, programação 
de artes plásticas com enfâse nas exposições de arte contemporânea de pin-
tura e escultura, ciclos de programação dedicados às artes de rua, ao cinema, 
à dança, à música e ao teatro, ou eventos diversos nas áreas da arte urbana, 
moda e design, recriação histórica e folclore e etnografia, nos constituímos  
e elevamos na nossa condição humana.

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

LaB InDança
ATÉ 15 JUL

LaB InDança é um projeto de dança inclusiva 
iniciado em 2015 resultado de uma candidatura  
à DGARTES, com a direção artística da  
coreógrafa Clara Andermatt.
O projeto passa pela criação de um espaço  
que proporcione a todos e, em particular,  
a pessoas com deficiência uma multiplicidade  
de experiências formativas e performativas  
na área da dança. O objetivo é promover  
apresença de práticas artísticas na vida de  
um número mais alargado de pessoas, assente  
na ideia de acessibilidade da experiência  
artística, enquanto um direito e um valor.

10h00-12h00 · Cercifeira (maio) e ICC  
(abril, junho e julho) · Entrada livre 
Destinatários Pessoas com e sem deficiência 
Info 933 708 092 · Org. CM Santa Maria da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

Uma visita… 
movimentada! 
Visita e oficina de  
expressão plástica
2–30 ABR

Para assinalar o Dia da Dança, 
comemorado a 29 de Abril, o Museu  
de Lamas desafia, durante o mês de 
abril, 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, os mais novos 
vão poder observar as obras mais 
relevantes da coleção do Museu  
numa perspetiva sensoriomotor, 
identificando as diferentes sensações  
e sugestões de movimentos que 
sugerem. Para finalizar, terão ainda 
a oportunidade de fazer um boneco 
articulado em cortiça na oficina  
de expressão plástica. 

Marcação prévia obrigatória

10h00 -12h00 e 14h30 -16h30 · Museu de Santa 
Maria de Lamas € 3 · Destinatários ensino 
pré ‑escolar e 1.º ciclo · Info 227 447 468, 
916 647 685, geral@museudelamas.pt  
e www.museudelamas.pt · Org. Museu de Santa 
Maria de Lamas
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MÚSICA

Antony 
Left 
À4HÁ
4 ABR

Antony Left é o nome de palco de 
António Graça. Cantor e compositor, 
parte de influências como Ben Howard, 
Bon Iver ou Lewis Watson para criar  
a sua própria identidade sonora, 
com base na guitarra e na voz, 
complementada pelo violoncelo,  
o violino e a bateria. Influence,  
álbum que apresentará em café
concerto, foi lançado em outubro  
de 2017 e contém os primeiros  
singles, Evil e Petals.

22h00 Foyer Cineteatro António Lamoso 
€ 2.5 · Destinatários M/6 · Info 256 337 060  
cineteatro@cm‑feira.pt e www.cineteatro.cm‑
feira.pt · Org. CM Santa Maria da Feira

SANTA MARIA DA FEIRA · ABR/JUL’18 — 3

mailto:cineteatro@cm-feira.pt
http://www.cineteatro.cm-feira.pt
http://www.cineteatro.cm-feira.pt
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TEATRO · MÚSICA

Queima de  
Judas 2018
7 ABR

Historicamente, no sábado de Aleluia é 
realizada a Queima de Judas. Um evento 
multidisciplinar que funde as linguagens  
do teatro de rua, da dança e da música com  
a performance de Mozelenses, integrando 
alguns convidados e várias entidades locais.
Baseado numa época medieval, debatendo 
temáticas atuais, com um cunho satírico, 
por forma a despertar consciências 
individuais e coletivas, um boneco de 
grandes dimensões, feito de palha e jornais, 
é passeado pelas ruas, julgado, enforcado  
e queimado. Oficialmente, simboliza  
a morte de Judas Iscariote.

Projeto do Programa de Apoio  
a Projetos Culturais

21h00 Arraial da Igreja de Mozelos 
Entrada livre · Destinatários Todas as idades
Info tunamusicalmozelense@gmail.com
Org. Tuna Musical Mozelense

STANDUP COMEDY

London Eyes
Rui Sinel de Cordes
7 ABR

“London Eyes” é o sexto solo de stand
up comedy de Rui Sinel de Cordes. 
O espetáculo aborda temáticas tão 
portuguesas como a saudade, mas 
também novos problemas individuais  
e coletivos, combinados com o que  
nos espera num futuro breve. Hilariante  
como sempre, esta nova hora de comédia 
a solo confronta Rui Sinel de Cordes e 
o seu público com novas teorias e com 
dúvidas resultantes de tudo o que viu. 

22h00 Cineteatro António Lamoso 
€ 14 · Destinatários M/16
Info 256 337 060, cineteatro@cm‑feira.pt  
e www.cineteatro.cm‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO · TEATRO

Com o Teatro  
Dentro: O Meu Pai  
é Feito de Livros
4,11,18 E 26 ABR +
2,09,16,21,22,23,24 MAI

Tendo como ponto de partida a obra  
“Os livros que devoraram o meu pai”,  
de Afonso Cruz, esta atividade pretende  
criar um projeto multidisciplinar que será 
apresentado, posteriormente, na biblioteca 
municipal. O projeto será dividido em três  
fases, designadamente: introdução às  
regras fundamentais do jogo dramático;  
desenvolvimento de propostas cénicas;  
e construção do espetáculo final. 

Orientado por Hugo Inácio e Telmo Ferreira da Dra’mat

14h30–17h30 · Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira
Entrada livre · Destinatários M/16 (Jovens com interesse 
na área do teatro e alunos de artes visuais e multimédia 
| 25 pax no máximo) · Info 256 377 030, nucleopedagogico@
cm‑feira.pt ou www.biblioteca.cm‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira

mailto:tunamusicalmozelense@gmail.com
mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
http://www.biblioteca.cm-feira.pt
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EXPOSIÇÃO

Arquiteturas 
Minerais
exposição de pintura  
de Pascal Bost
7 ABR – 26 MAI

A pintura de Pascal Bost é um 
paradoxo onde o infinitamente 
grande vai ao encontro  
do infinitamente pequeno.  
Física e instintiva, esta pintura  
remete nos para um universo,  
feito de mineralidade, 
espetacular e forte.
A representação da pedra  
torna se um elemento essencial  
na sua expressão plástica.
A procura de uma linguagem 
com uma certa autenticidade 
através de traços e de riscos 
no material, os contrastes 
relacionados com os tons e as 
ruturas das formas, a sobriedade 
e mesmo a nudez de certas 
superfícies em contraste  
com a transparência dos óleos 
servem de inspiração ao artista. 
Uma pintura vigorosa e intimista, 
que coloca as cores em dinâmica 
e serve se do gesto para integrar 
a luz e criar relevo e ritmo.
Cada um é livre de viajar, de se 
deixar levar e impressionar pelo 
universo deste artista francês.
Esta exposição reunirá, entre 
outras, pinturas em grandes 
formatos, muito pictóricas  
e cromáticas.

Inauguração 7 de abril – 17h00

10h00–19h00 [seg. a sáb.]  
Sala Polivalente da Biblioteca  
Municipal de Santa Maria da Feira  
Entrada livre · Destinatários Todas 
as idades · Info 256 377 030,  
nucleopedagogico@cm ‑feira.pt  
ou www.biblioteca.cm ‑feira.pt  
Org. CM Santa Maria da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

A Biblioteca  
sai à Rua
7 ABR

No âmbito do projeto  
V@Ler III, a Biblioteca sai à Rua. 
Uma inesquecível viagem de 
Vouguinha, de S. Paio de Oleiros 
a Santa Maria da Feira, para  
uma visita guiada ao Convento 
dos Lóios, seguido de almoço.

Projeto do Programa de Apoio  
a Projetos Culturais

9h00-13h00 Biblioteca Pública de 
S.Paio de Oleiros ao Convento dos Lóios  
Inscrições limitadas · € 7,50 
Destinatários Todas as idades 
Info 220 826 650 e  
biblioteca.spoleiros@gmail.com
Org. Biblioteca Pública  
de S. Paio de Oleiros

mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
http://www.biblioteca.cm-feira.pt
mailto:biblioteca.spoleiros@gmail.com


TEATRO

Louroteatro
Ciclo de Teatro de Lourosa 
19ª Edicão
7 ABR – 12 MAI

DRAMA

Palco De Babel 
a partir do original  
de Luís Campeão
28 ABR

Encenação de  
Laura Avelar Ferreira 
Pelo Grupo Dramático e Recreativo 
da Retorta - Valongo
21h30 Centro Paroquial de Lourosa
€ 2 · M/6

COMÉDIA

Daqui Fala  
o Morto 
de Carlos Lopes 
05 MAI

Encenação de Nuno Loureiro 
Pelo Getas – Centro Cultural  
do Sardoal – Sardoal 
21h30 Centro Paroquial de Lourosa 
€ 2 · M/6

COMÉDIA

Encerramento do 
Louroteatro 2018
Casado À Força
de Molière
12 MAI

Encenação Mónica Gomes 
Pela ACAL Associação Artística  
e Cultural de Lourosa
21h30 · € 2 · M/6

Abertura 
Louroteatro 
2018 
7 ABR

21h30 Centro Paroquial  
de Lourosa

DRAMA HISTÓRICO

Pedro e Inês 
14 ABR 

Texto e encenação  
Manuel Ramos Costa 
Pela ACAL – Associação  
Artística e Cultural  
de Lourosa

22h00 Cineteatro António  
Lamoso ‑ SMF · M/6 
€ 5 (plateia inferior)  
€ 6 (plateia central)  
€ 4 (plateia recuada)

DRAMA HISTÓRICO

A Salvação  
De Lutero 
21 ABR

Texto de Teresa Leite
Encenação de Manuel Ramos Costa
Pela Contacto – Comp. de Teatro 
Água Corrente de Ovar - Ovar

21h30 Centro Paroquial de Lourosa
€ 2 · M/6

Projeto do Programa de  
Apoio a Projetos Culturais

info acal.lourosa@gmail.com,  
org ACAL – Associação Cultural  
e Artística de Lourosa
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Merenda à Papeleiro
8 ABR

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.

15h00–17h30 Museu do Papel Terras de  
Santa Maria Destinatários Antigos e atuais 
Operários da indústria do papel, assim como 
antigos e atuais Proprietários de Fábricas  
de papel (marcação prévia de participação)
Info 256 370 850, geral@museudopapel,  
www.museudopapel.org. 
Org. CM Santa Maria da Feira
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MÚSICA · DANÇA

Festa da  
Terceira Idade
8 ABR

Tarde de convívio dedicada à população 
sénior da freguesia, que conta com 
a participação do grupo de cantares 
“Cantas Tu, Canto Eu”, do Rancho  
de S. Paio de Oleiros.

14h00 Salão do MASSPO 
Entrada livre · Destinatários População 
Sénior da Freguesia e seus familiares
Info 917 083 060, rancho_oleiros@hotmail.com 
ou emiliabelinha@gmail.com
Org. Grupo de Sócio ‑Caritativo  
da Paróquia de S. Paio de Oleiros

OFICINAS E WORKSHOPS

Domingo da Família
8+29 ABR

Dedique o domingo de 8 e 29  
de abril à sua família. Traga a sua  
mãe, avó, filhos, tios e sobrinhos  
e participe nas atividades que  
o Museu preparou para si e toda  
a sua família.Deixe se deslumbrar  
pela magia da sua família e venha  
ao Museu descobrir alguns  
”tesouros” que o Museu tem. 

Marcação prévia obrigatória até à  
quinta -feira anterior à data da atividade  
(mínimo de 10 participantes e máximo de 25)

15h00 -16h30 Museu Convento dos Lóios
Entrada livre · Destinatários Famílias  
Info 256 331 070,  
museuconventodosloios@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira  

mailto:geral@museudopapel.org
http://www.museudopapel.org
mailto:rancho_oleiros@hotmail.com
mailto:emiliabelinha@gmail.com
mailto:museuconventodosloios@cm-feira.pt
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SERVIÇO EDUCATIVO

Um presente 
especial para  
a mãe 
Visita e oficina de  
expressão plástica
9 ABR – 4 MAI

O Museu de Santa Maria de Lamas 
celebra o dia da Mãe 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.

Marcação prévia obrigatória

10h -12h/14:30h -16:30h  
Museu de Santa Maria de Lamas 
Destinatários ensino pré ‑escolar ao  
3.º ciclo (possibilidade de adaptação  
a outros grupos) · € 3 · Info 916 647 685,
227 447 468 ou geral@museudelamas.pt 
Org. Museu de Santa Maria de Lamas

CINEMA

21º Festival  
de Cinema 
Luso ‑Brasileiro
8–15 ABR

O Festival de cinema Luso Brasileiro é um  
evento que integra o roteiro dos festivais  
de cinema do nosso país.  
O objetivo deste festival é apresentar o que de 
melhor se faz a nível cinematográfico, valorizando 
a língua e a matriz cultural de ambos os países, 
constituindo se um fórum de debate de ideias 
sobre o cinema luso brasileiro e um espaço de 
apresentação e promoção da nova geração do 
cinema. A obra do realizador português Marco 
Martins vai estar em destaque nesta edição,  
onde se esperam debates, exibição de filmes,  
uma análise retrospetiva da sua carreira e até  
uma nova versão do inesquecível “Alice”... tudo  
na presença do realizador e de alguma da sua  
família cinematográfica.

Auditório da Biblioteca Municipal de Santa Maria  
da Feira · entrada: por sessão € 4 (na compra de  
1 bilhete oferta de outro bilhete para a sessão seguinte);  
pass € 20 · Destinatários Todas as idades  
Info www.facebook.com/cineclubedafeira/ 
Org. Cineclube da Feira

mailto:geral@museudelamas.pt
http://www.facebook.com/cineclubedafeira/
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WORKSHOP

Fazer com Gente 
Workshop Vera Alvelos
10+11 ABR

No âmbito do projeto 140 Mil 
Memórias, Vera Alvelos vai 
desenvolver um workshop 
sobre processos de trabalho 
artístico com a comunidade e 
de mediação cultural. Para além 
de apresentar um conjunto 
de projetos já desenvolvidos 
em festivais ou equipamentos 
culturais do país, este workshop 
vai igualmente incidir sobre  
os processos de criação do 
projeto 140 mil memórias.  
O objetivo é capacitar os 
agentes do concelho, aproximá
los dos conteúdos do projeto 
e, em conjunto, desenvolver 
metodologias para futuras 
intervenções. 

Inscrições obrigatórias  
através do 256 331 075

10h00-17h00 Imaginarius Centro  
de Criação – Arte e Espaço Público 
(ICC); destinatários público em geral 
entrada livre · info 256 331 075,  
cc@imaginarius.pt e  
www.imaginarius.pt/icc;  
org. CM Santa Maria da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

Livro em  
viagem hora  
do conto
11 E 18 ABR  
+ 9, 16 E 30 MAI

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

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

DANÇA

Matinés  
Dançantes 2018
10 ABR – 19 JUN

Através da dança pretende
se proporcionar à população 
sénior uma maior interação 
social com convívios salutares 
que promovam estilos de 
vida saudáveis e aumentem 
os níveis de atividade física, 
independência e autonomia. 

PRÓXIMAS MATINÉS DANÇANTES

10 ABR Pavilhão Desportivo  
da Lavandeira – SM Feira;
17 ABR Pavilhão Desportivo  
de S. João de Ver
25 ABR Pavilhão da Escola EB 2,3 Lobão 
8 MAI exterior do C.S. São Cristóvão 
– Nogueira da Regedoura;
15 MAI Polidesportivo  
MACUR – Rio Meão 
22 MAI Largo do Eleito Local  
– Sanguedo;
29 MAI CASM – Mozelos;
5 JUN Pavilhão da EB 2,3  
– Paços de Brandão;
12 JUN Pavilhão da EB 2,3  
– Milheirós de Poiares;
19 JUN Pavilhão da EB 2,3 – Arrifana;

14h00-17h00 · Destinatários População 
sénior inscrita no programa Movimento 
e Bem‑Estar · Info 256 370 800  
ou divisao.social@cm‑feira.pt  
Org. CM Santa Maria da Feira

mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
http://www.biblioteca.cm-feira.pt
mailto:divisao.social@cm-feira.pt
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 SERV IÇO EDUCATIVO

Contos 
sobre Rodas
12 ABR + 8 E 15 MAI  
+ 19 E 21 JUN

“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, travalínguas, 
jogos corporais. 

10h00 IPSS do Concelho · Entrada livre 
Destinatários Jardins de Infância do Concelho 
Info 256 377 030, nucleopedagogico@cm‑feira.pt 
ou www.biblioteca.cm‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

MÚSICA · DANÇA

Festa Latina
14 ABR

Fruto de uma parceria com o Orfeão  
da Feira, a escola de dança ‘Ritmo Azul’  
vai promover uma Festa Latina com  
uma aula aberta de bachata dominicana,  
pelo professor Renato Almeida,  
e com um show dos campeões do 
Bachata Open, Sérgio e Ana. Após  
o show, haverá um baile para todos  
os participantes.

21h30 Centro de Cultura e Recreio do Orfeão  
da Feira · Destinatários Todas as idades · € 7 
Info 256 363 430 ou orfeaodafeira@gmail.com
Org. Centro de Cultura e Recreio do Orfeão 
da Feira

TEATRO · INFANTOJUVENIL · OFICINAS

‘Marionetas  
em família’
14 ABR

Um dia dedicado ao culto das marionetas. Uma 
manhã preenchida com uma oficina de construção 
de marionetas de manipulação direta e uma  
matiné com um belíssimo espetáculo de teatro  
de marionetas de fios. Numa antiga escola 
primária, venha aprender a construir uma 
marioneta e/ou ver um espetáculo pleno  
de fantasia com marionetas de fios.

Aberto a inscrições individuais ou familiares

WORKSHOP DE CONSTRUÇÃO DE MARIONETAS 
duração 120 minutos 
+
ESPETÁCULO DE MARIONETAS DE FIOS ‘VARIAÇÕES  
COM MARIONETAS DE FIOS’ 
duração 45 minutos

10h00 (workshop de construção de marionetas de manipulação 
direta) e 15h30 (espetáculo de marionetas de fios 
‘Variações com marionetas de fios) Sede das Marionetas  
da Feira, EB1 da Proselha (antiga escola primária)  
e Mosteirô ‑ Santa Maria da Feira · Workshop de construção 
de marionetas de manipulação direta: € 10 (individual)  
ou € 12,50(família – 2 pessoas); Espetáculo ‘Variações 
com marionetas de fios’: € 3 (Adultos) ou € 2 (Crianças) 
Destinatários M/3 · Info 915 990 754 ou marionetasfeira@
gmail.com Org. Marionetas da Feira
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RECRIAÇÃO HISTÓRICA

Invasões 
Francesas  
– Memórias  
do Massacre  
de Arrifana
13–15 ABR

As Invasões Francesas em 1809 deixaram uma marca  
vincada na história do povo de Arrifana. Há quem diga que  
tal sofrimento provocou um síndrome de bairrismo invulgar  
na população. Integrado no programa oficial da V Capital  
da cultura do Eixo Atlântico, as Invasões Francesas em  
Arrifana serão uma lição de história para todos aqueles 
que visitarem Arrifana. Durante 3 dias, existirão atividades 
culturais, animação de rua e uma encenação histórica  
que não pode perder!

Pelas praças e ruas de Arrifana · Entrada livre  
Destinatários público em geral · Info 256 200 750  
e geral@jfarrifana.pt Org. Junta de Freguesia de Arrifana

MÚSICA

2º Encontro 
de Coros em 
Movimento 
em SMF
14 ABR

Coros em Movimento é um projeto 
musical que visa, essencialmente, 
divulgar a música coral, criando 
uma motivação adicional para um 
envolvimento mais intenso neste  
género de grupos, e formar novos 
públicos deste género musical.
Participam neste segundo encontro  
o Coro do CiRAC e da Juventude  
de Sanguedo.

Projeto do Programa de Apoio  
a Projetos Culturais

21h30 Auditório da Junta de Freguesia  
de Vila Maior · Entrada livre  
Destinatários Todas as idades  
Info 965 441 627 e voltadoapoente@gmail.com 
Org. Voltado a Poente – Associação Cultural 
em parceria com CiRAC, Juventude de Sanguedo, 
Orfeão da Feira e Tuna Musical Mozelense

© DR
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TEATRO · MÚSICA · DANÇA

Laços de Cultura  
em Rede lll 
Semana Cultural
16–21 ABR

‘Laços de Cultura em Rede’ é o  
resultado de um trabalho de parceria 
entre a Universidade Sénior de Santa 
Maria da Feira, a Confraria da Fogaça, 
a Academia de Música de Sta Mª Feira 
e a Academia All About Dance. Em 
cada serão, o evento, que decorrerá 
em espaços abertos ao público, 
proporcionará tempos de cultura, 
com expressões variadas, procurando 
despertar o interesse pela Cultura global 
e contribuir para o seu desenvolvimento. 

Datas e locais dos Serões

16 ABR  Instalações da Universidade Sénior;
17 ABR  Déjà Vu ( rua Dr. Roberto Alves – 

Santa Maria da Feira) 
18 ABR  Hostel da Praça (Praça da República)
19 ABR  Bar da antiga Estalagem / antiga 

Escola de Hotelaria 
20 ABR  Biblioteca Municipal de Santa  

Maria da Feira
21 ABR  Claustros do Convento dos Lóios

Projeto do Programa de Apoio  
a Projetos Culturais

21h30-23h00 · Entrada livre · Destinatários 
Todas as idades · Info 966 593 982, 
seniorfeira@sapo.pt Org. Academia de Cultura 
e Cooperação – Universidade Sénior de SM Feira

 EXPOSIÇÃO

O Cajado  
de Daghdha 
18 ABR – 1 JUL

Cajado de Daghdha é inspirada  
no mais recente trabalho do ilustrador 
galego Norberto Fernández e do 
caricaturista português Adão Silva.  
Uma edição que narra uma história  
de aventuras, na qual os protagonistas 
percorrem o Caminho Português de 
Lisboa a Santiago à procura de um 
tesouro. A exposição, distribuída pelos 
dois museus municipais, está integrada 
na programação da V Capital da Cultura 
do Eixo Atlântico – Santa Maria da Feira. 

Coprodução Eixo Atlântico

09h30-17h00 [3ª a 6ª] e 14h30-17h30 [sáb.e dom.]  
Museu Convento dos Lóios e Museu do Papel 
Terras de Santa Maria · Entrada livre  
Destinatários Todas as idades 
Info Museu Convento dos Lóios: 256 331 070  
ou museuconventodosloios@cm‑feira.pt · Museu 
do Papel Terras de Santa Maria: 256 370 850  
ou geral@museudopapel.org 
Org. CM Santa Maria da Feira

mailto:seniorfeira@sapo.pt
mailto:museuconventodosloios@cm-feira.pt
mailto:geral@museudopapel.org


Museu 
de Lamas
Aproveite o Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios e visite ou  
revisite o Museu de Santa Maria  
de Lamas e surpreendase!

09h30-12h30 + 14h00-17h30 Museu de  
Santa Maria de Lamas · Entrada livre
Destinatários Todas as idades 
Info 916 647 685, 227 447 468  
ou geral@museudelamas.pt 
Org. Museu de Santa Maria de Lamas

Museu  
dos Lóios
O Museu Convento dos Lóios associa se 
uma vez mais a esta data, promovendo 
gratuitamente as seguintes atividades:
 
·  Oficina pedagógica: Domus:   

Os Segredos da Casa Romana
·  Visita orientada ao Museu 
 Convento dos Lóios
·  Visita orientada ao Castro  

de Romariz 

Marcação prévia obrigatória até 16 de abril 
(mínimo de 10 participantes e máximo de 25).

09h30 -17h00 Museu Convento dos Lóios
Entrada livre · Destinatários Todas as idades 
Info 256 331 070 ou museuconventodosloios@cm‑
‑feira.pt · Org. CM Santa Maria da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

Dia Internacional 
dos Monumentos 
e Sítios
18 ABR
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Sessão de 
Autógrafos  
de Raul 
Minh’Alma  
20 ABR 

Raul Minh’Alma começou  
a escrever poesia com  
dezassete anos e, em 2011, 
lançou o seu primeiro livro de 
poemas com o título Desculpe 
Mãe. Na altura de dar um novo 
passo, começou a escrever 
prosa e editou, em 2014, o seu 
primeiro romance, Os Mistérios 
de Santiago. Aos vinte e dois 
anos, conclui o seu terceiro livro, 
uma coletânea de 500 frases 
que intitula de Fome, uma obra 
que foi traduzida e publicada em 
Espanha. Em 2015, edita com 
mais oito autores o livro Letras 
de Barriga Cheia, inserido num 
projeto social e cultural com  
o mesmo nome. Aos vinte  
e quatro anos, Raul Minh’alma  
quer mudar para melhor  
a vida e os relacionamentos dos  
leitores com a sua nova obra,  
Larga Quem Não Te Agarra.

21h30 Pólo da Biblioteca,  
S. Miguel de Souto · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info pontodeluz.souto@gmail.com 
Org. CM Santa Maria da Feira

OFICINA

À quinta  
na fábrica 
fabrico de papel pardo
19 ABR + 17 MAI  
+ 28 JUN

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. 

10h00 às 12h00 e 14h00 às 16h00  
Museu do Papel Terras de Santa  
Maria · € 1,50 [criança, sénior,  
cartão estudante e visita livre]  
e € 3 [adultos] | marcação prévia  
para visitas de grupo 
Destinatários Todas as idades  
Info 256 370 850 ou  
geral@museudopapel.Org.  
ou www.museudopapel.Org 
Org. CM Santa Maria da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

A Menina  
de Papel 
hora do conto e oficina
19 ABR + 10 MAI + 5 JUN

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

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

mailto:pontodeluz.souto@gmail.com
mailto:geral@museudopapel.org
http://www.museudopapel.org
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 SERV IÇO EDUCATIVO

Nascido para ler 
estórias do tamanho  
da minha altura 
21 ABR

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

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

MÚSICA

Cubaníssima 
1153
apresenta Identidad
21 ABR

A Cubaníssima 1153 apresenta Identidad,  
o concerto comemorativo dos seus 15 anos  
de carreira em Portugal. Uma viagem sensorial  
pela cultura musical da “Pérola do Caribe”  
e pelas suas influências afro. O espetáculo  
revisita alguns dos temas inesquecíveis  
do seu legado cultural, trazendo ao público  
toda a magia das sonoridades, estilos  
e cores únicos de uma cidade repleta  
de Identidade e História.

22h00 Cineteatro António Lamoso  
€ 5 (plateia inferior) € 6 (plateia central)  
€ 4 (plateia recuada) · Destinatários M/6  
Info 256 337 060, cineteatro@cm‑feira.pt  
e www.cineteatro.cm‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira 

MÚSICA

Jorge Almeida
fado, trompete e banda
22 ABR

Jorge Almeida, solista principal em 
trompete da Orquestra Sinfónica 
Portuguesa do Teatro Nacional de 
São Carlos, será acompanhado pela 
Banda Musical de S.Tiago de Lobão, 
num espetáculo que enaltece a música 
portuguesa. O Concerto, focado na 
interpretação de fados e melodias 
tradicionais, valoriza ainda a atuação 
cultural das Bandas Filarmónicas  
como esta da qual o solista fez parte. 

16h00 Cineteatro António Lamoso 
€ 5 · Destinatários M/6 
Info 256 337 060, cineteatro@cm‑feira.pt  
e www.cineteatro.cm‑feira.pt 
Org. Banda Musical S.Tiago de Lobão 

mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
mailto:cineteatro@cm-feira.pt
http://www.cineteatro.cm-feira.pt
mailto:cineteatro@cm-feira.pt
http://www.cineteatro.cm-feira.pt


FESTIVAL · MÚSICA

Queima das 
Fitas 2018
 AA ISVOUGA e ISPAB
24 ABR – 1 MAI

Noite de Fados
24 ABR

Incluída na programação oficial 
da Queima das Fitas, o Cineteatro 
acolhe, em ambiente de café
concerto, a Noite de Fados.  
O momento será conduzido 
pelo Grupo de Fados Orfeão do 
Porto, cujo repertório, criando 
uma simbiose perfeita, combina 
cantares típicos do Porto  
e de Lisboa.

21h30 Cineteatro António Lamoso – SMF 
M/6 · Entrada livre

Queima das 
Fitas 2018
27–30 ABR

Este ano, para animar as noites 
da Queima, o evento contará 
com a presença de ESTRACA, 
HOLLYHOOD, CHYNA,  
KAPPAJOTTA, FUMAXA,  
FUSE, GOOD FELLAS
WE BED GANG.

Europarque

Abertura de portas 22h00  
€ 8 (Bilhete diário)

Mangum 
Serenatum
27 ABR

23h59 Escadaria Igreja  
Matriz da Feira

Missa bênção 
das pastas de 
finalista
28 ABR

15h00 Igreja Matriz da Feira 

Cortejo 
Académico 
Terras de  
Santa Maria
1 MAI

15h00 Início Isvouga

Festival de Tunas
29 ABR

A Queima das Fitas de Santa 
Maria da Feira promove a XXI 
edição do Festival de Tunas. 
Música e animação são uma 
combinação indissociável com  
4 tunas a concurso e as duas da 
“casa”.  O espetáculo conta com 
a atuação das tunas do ISVOUGA 
Partituna e Vougatuna e das  
4 tunas em competição: Esepus, 
Gatunos, Rapazinhos e Taufp.

21h30 Cineteatro António Lamoso 
M/6 · € 3

16 — SANTA MARIA DA FEIRA · JAN/MAR’18
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SERVIÇO EDUCATIVO

Está na hora  
da leitura 
biblioteca itinerante
23,24 E 26 ABR  
+ 21,22 E 23 MAI

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

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

Info Associação Académica do 
ISVOUGA (913 156 447) e Comissão 
de Queima das Fitas (916 302 557)

Org. Associação Académica do 
ISVOUGA e AA ISVOUGA e ISPAB

SERVIÇO EDUCATIVO

“A minha família vai 
ao Museu! E a tua?!” 
– Um presente 
especial para a mãe! 
Oficina de Expressão Plástica
22 ABR

Antecipando o dia da mãe, no programa 
“A minha família vai ao Museu! E a 
tua?!”, o Museu de Lamas convidao  
a criar um bonito e especial presente 
para oferecer à mãe no dia 06 de maio.

Marcação prévia obrigatória

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

mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
mailto:geral@museudelamas.pt
http://www.museudelamas.pt
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CONVERSA

Mobilidade  
e Cooperação 
de projetos  
e de Artistas 
Conversa com Cristina Farinha
27 ABR 

Com um grande foco profissional na  
mobilidade e cooperação internacional,  
Cristina Farinha será convidada a partilhar  
dicas e oportunidades de financiamento ao  
nível da mobilidade e internacionalização de 
projetos artísticos, nomeadamente aqueles  
que relacionem a arte com o espaço público. 

Inscrições prévias através de 256 331 075 

10h30-12h30 Imaginarius Centro de Criação ‑ Arte  
e Espaço Público (ICC) · Entrada livre 
Destinatários público em geral · Info cc@imaginarius.pt  
e www.imaginarius.pt/icc · Org. CM Santa Maria da Feira

MÚSICA E GASTRONOMIA

Fados no Rancho
28 ABR 

Aliar o fado à gastronomia  
é o convite do Rancho Folclórico de   
S. Tiago de Lobão que organiza mais  
uma noite de fados na sua sede. Venha 
saborear os sons do fado com as vozes 
da casa António Baptista e David Xavier 
e com os artistas convidados Marla 
Amastor e Alzira Afonso. Disfrute de 
um ambiente acolhedor e diferenciador, 
onde a gastronomia se destaca pela 
simplicidade e autenticidade.

20h00 Sede do Rancho Folclórico  
de S.Tiago de Lobão · € 20 
Destinatários M/12 · Info 256 381 313  
ou geral@rfsaotiagolobao.com
Org. Rancho Folclórico de S.Tiago de Lobão

mailto:cc@imaginarius.pt
http://www.imaginarius.pt/icc
mailto:geral@rfsaotiagolobao.com


TEATRO E MÚSICA

Medeia
28 ABR

Medeia destaca a relação 
entre o passado e o futuro. 
Texto de Eurípides, a obra 
mantém uma atualidade  
e pertinência que permite 
refletir sobre a diminuição  
do poder simbólico no mundo 
contemporâneo. A peça 
levanta questões sobre  

o papel do feminino  
na redefinição do tecido 
político e social, emigração,  
o estatuto do refugiado  
e transformações das 
relações interpessoais.  
O espetáculo conta  
com a participação  
de Mário Laginha.

22h00 Cineteatro António Lamoso 
€ 8 (plateia inferior) € 10 
(plateia central) € 6 (plateia 
recuada) · Destinatários M/6 
Info cineteatro@cm‑feira.pt  
ou www.cineteatro.cm‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira 

SANTA MARIA DA FEIRA · ABR/JUL’18 — 19
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MÚSICA · SERV IÇO EDUCATIVO

XVIII Cursos de 
Aperfeiçoamento  
Musical 
masterclasse
26 ABR – 13 MAI

Os Cursos de Aperfeiçoamento 
Musical (CAM) representam um  
esforço intensivo no desenvolvimento  
das vertentes formativa e performativa  
dos jovens músicos de todo o país.  
Sob a orientação de professores com  
percursos profissionais de reconhecido 
mérito no meio musical, são promovidos 
os seguintes Cursos de Aperfeiçoamento 
Técnico e Interpretativo: 

• Violino 28 e 29 ABRIL e 1 de MAIO · 9h00‑19h00  
orientado por Augusto Trindade 

• Piano 26 e 27 ABRIL · 14h00‑19h00  
orientado por Kristina Miller

• Acordeão 5 MAIO · 9h00‑19h00 
orientado por Aníbal Freire

•  Tuba 5 e 6 MAIO · 9h00‑19h00 
orientado por Ilídio Massacote

• Trombone 5 e 6 MAIO · 9h00‑19h00 
orientado por Jarret Butler

•  Trompete 5 e 6 MAIO · 9h00‑19h00 
Orientado por António Quítalo e Jorge Almeida

•  Flauta Transversal 11, 12 e 13 MAIO · 9h00‑19h00 
Orientado por Ana Maria Ribeiro

Academia de Música de Paços de Brandão
Consultar Serviços Administrativos da AMPB

Projeto do Programa de Apoio a Projetos Culturais

+ 
LISBON BRASS 
Concerto de Encerramento  
das masterclasses de Trompete, 
Trompa, Tuba e ensemble de Metais
6 MAI

19h00 Auditório Sr. Arménio de Carvalho 
Entrada livre · Destinatários Alunos de 
instrumento musical de Escolas de Ensino 
Especializado Artístico (nível secundário  
e superior) · Info 227 441 190 / 918 350 400  
ou e‑mail geral@acadmusicapb.com 
Org. Academia de Música de Paços de Brandão

OFICINAS E WORKSHOPS

Fios e Laçadas 
Férias da Páscoa no Museu
ATÉ 27 ABR 

Os primeiros vestígios da atividade têxtil 
no atual concelho de Santa Maria da 
Feira remontam à última fase do Bronze 
Final. Do linho à lã, com fios e laçadas, 
o participante aprenderá algumas 
técnicas de tecelagem…

Marcação prévia obrigatória (mínimo  
de 10 participantes e máximo de 25)

09h30–16h45 [3ª a 6ª] Museu Convento  
dos Lóios · Entrada livre  
Destinatários ATL’s e Centros de Estudo, 
Seniores (Possibilidade de adaptação  
a outros grupos organizados) 
Info 256 331 070  
ou museuconventodosloios@cm‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira
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MÚSICA

“Com Eles,  
Para Eles”
Férias da Páscoa  
no Museu
28 ABR 

“Com Eles, Para Eles” é uma 
iniciativa que pretende atingir 
uma perspetiva social muitas 
vezes esquecida e abandonada 
– os seniores do concelho de 
Santa Maria da Feira. Definido 
como um evento intergeracional 
e de inclusão, os objetivos 
centram se, essencialmente, 
na promoção e exposição do 
trabalho de coralistas concelhios.  
“Com Eles, Para Eles” é uma 
iniciativa do Coro do Orfeão  
da Feira que inclui a visita  
a lares de idosos, trabalhar  
com os utentes e experienciar 
músicas tradicionais 
portuguesas de artistas como 
Zeca Afonso, Simone de Oliveira 
e António Variações. O primeiro 
evento terá lugar em Sanfins.

Projeto do Programa de Apoio  
a Projetos Culturais

17h00 · Associação de Apoio Social  
de Sanfins · Entrada livre  
Destinatários Seniores de Santa  
Maria da Feira · Info 256 363 430  
ou orfeaodafeira@gmail.com 
Org. Coro do Centro de Cultura  
e Recreio do Orfeão da Feira

TEATRO

Flor da Aldeia 
opereta
28+29 ABR 

Rosa é uma menina d’aldeia 
criada pelo seu pai e muito 
querida por todos.
O seu pai sendo um homem rico 
também quer casar rica a sua 
filha. Acontece que o regedor  
da aldeia tem um filho que  
não regula bem do juízo e  
quer casa lo a todo o custo e, 
juntamente com o pai da Rosa 
tentam arranjar o casamento.
No entanto, Rosa gosta de 
Damião, um rapaz pobre da 
aldeia que também só tem  
olhos para ela.
Mas Antónia, uma mulher vivida 
e muito amiga da Rosa apercebe
se de todo o enredo entre o 
regedor e o pai da Rosa e tudo 
faz para que Rosa e Damião 
fiquem juntos.

Original de Henrique Luso
Música do Maestro A. Júlio Machado

21h30 (dia 28) e 16h00 (dia 29)
Auditório da Junta de Freguesia  
de Lourosa · Entrada livre  
Destinatários Todas as idades 
Info 918 536 647 
Org. Grupo Cénico de Lourosa

MÚSICA

Café Concerto – 
Abril, cantigas mil
28 ABR

Com vista a servir de mostra, 
quer para os alunos da nossa 
Associação, quer para artistas, 
na sua maioria naturais ou 
residentes no concelho, este 
caféconcerto conta com  
a participação da Classe de  
Canto da AMO, assim como  
do par de bailarinos Raquel  
e Silva e Marcos Magalhães,  
entre outros.

21h30 Sede da AMO · € 3
Destinatários Todas as idades 
Info associacao.amo@gmail.com 
Org. AMO – Associação Musical 
Oleirense
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OFICINAS E WORKSHOPS

Tesouros 
no Museu
2–30 MAI

Descubra os tesouros escondidos 
durante milhares de anos e que agora 
se encontram expostos no Museu.

Marcação prévia obrigatória (grupos com 
mínimo de 10 participantes e máximo de 25)

09h30-16h45 [3ª a 6ª] · Museu Convento dos 
Lóios · € 1 (turmas) ou € 2 (público em geral)
Destinatários Pré‑escolar ao 3º Ciclo  
do Ensino Básico, Seniores (Possibilidade  
de adaptação a outros grupos organizados) 
Info 256 331 070 ou museuconventodosloios@cm‑
feira.pt · Org. CM Santa Maria da Feira

MÚSICA · SERV IÇO EDUCATIVO

Recital  
de Piano
28 ABR

Concerto interpretado pela eximia pianista  
com carreira internacional, Kristina Miller,  
com música erudita e jazz. Recital integrado  
nos XVIII Cursos de Aperfeiçoamento Musical de  
Paços de Brandão e na programação do Festival 
Internacional de Música de Paços de Brandão.

Projeto do Programa de Apoio a Projetos Culturais

21h30 Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira
Entrada livre · Destinatários Estudantes de piano, 
pianistas e músicos em geral · Info 227 441 190,  
918 350 400 ou geral@acadmusicapb.com 
Org. Festival Internacional de Música de Paços  
de Brandão e Academia de Música de Paços de Brandão

mailto:museuconventodosloios@cm-feira.pt
mailto:museuconventodosloios@cm-feira.pt
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TEATRO

Pássaro  
na alma
4+5 MAI

Uma história que procura pôr 
em diálogo as emoções mais 
profundas do nosso ser, ouvi las, 
a reconhecer o que há de mais 
precioso e íntimo em nós.

Inscrição prévia obrigatória

Orientado por Associação  
Aqui há gato 

10h00 e 14h00 (dia 4); 15h00 (dia 5 
‑ famílias) auditório da Biblioteca 
Municipal de Santa Maria da Feira 
Entrada livre · Destinatários Crianças 
do 3º e 4 º ano · Info 256 377 030  
e nucleopedagogico@cm‑feira.pt  
Org. CM Santa Maria da Feira 

TEATRO

Ninhos 
teatro para bebés
5 MAI

Ninho, o meu ninho! Foi nele  
que eu nasci, cresci e aprendi 
que posso partir à descoberta  
de um mundo desconhecido... 
Um mundo para eu descobrir 
outros ninhos e um ninho,  
o meu ninho, para eu sonhar! 

Inscrição prévia obrigatória 

Orientado por Associação Aqui há gato 

10h30 sala de atelier da Biblioteca 
Municipal de Santa Maria da Feira 
Entrada livre · Destinatários bebés 
dos 6 aos 36 meses · Info 256 377 030  
e nucleopedagogico@cm‑feira.pt  
Org. CM Santa Maria da Feira

TEATRO

Auto da Nostalgia 
Orla Teatro
2 MAI

Durante uma noite de muito 
calor, Bárbara e Violeta, vítimas 
da ausência de sinais claros, 
recordam o que foi a cidade,  
de como eram as pessoas  
e as suas histórias, os  
amigos e os amantes que 
desapareceram sem deixar 
rasto. Presas no refúgio que 
encontraram, onde já se esgotou 
a água, o café e os cigarros, 
entram num questionamento 
filosófico sobre perda, liberdade  
e cegueira acomodada.

22h00 Cineteatro António Lamoso 
€ 3 · Destinatários M/12  
Info cineteatro@cm‑feira.pt  
e www.cineteatro.cm‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira 

MÚSICA

Concerto  
Dia da Mãe
5 MAI

Concerto com orquestra infanto
juvenil do Grupo Musical de 
Fiães alusivo ao dia da Mãe.

16h00 Sede do Grupo Musical de Fiães 
Entrada livre · Destinatários todas  
as idades Info gmfiaes@gmail.com 
Org. Grupo Musical de Fiães

PROMOÇÃO DA LEITURA

Clube de Leitura
3 MAI + 21 JUN 

A biblioteca, espaço de encontro,  
tem como uma das suas missões  
a promoção da leitura. Neste 
contexto, a biblioteca, vai 
promover um encontro com 
livros e leitura, o clube de leitura, 
dinamizado por Rute Cerqueira. 

Inscrição prévia obrigatória

20h00 Biblioteca Municipal de Santa 
Maria da Feira · Entrada livre 
Destinatários M/18 Info 256 377 030 
ou biblioteca@cm‑feira.pt  
Org. CM Santa Maria da Feira

mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt


NOVO CIRCO

O Grande Embrulho, 
Thorsten Gruejten 
(Tosta Mista)
5 MAI

O Grande Embrulho é 
um espetáculo de circo 
contemporâneo que reúne 
as linguagens de clown, 
dança, música e manipulação 
de objetos em torno de um 
cónico saco de papel. Numa 
performance visualmente 
poética, o sentido funcional 

de ‘saco’ vai sendo 
desconstruído à medida que 
se revelam formas, texturas 
e sons deste objeto orgânico, 
vivo. Um espetáculo 
interativo com uma forte 
mensagem ecológica 
‘embrulhada’ em momentos 
de humor, surpresa e poesia.

22h00 Cineteatro António Lamoso  
€ 5 (plateia inferior)  
€ 6 (plateia central)  
€ 4 (plateia recuada)
Destinatários M/6 
Info cineteatro@cm‑feira.pt  
e www.cineteatro.cm‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira 
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INFANTOJUVENIL

Dia da Mãe
6 MAI

O primeiro domingo de maio 
é dedicado a todas as Mães. 
Este é um dia especial em 
que homenageamos a nossa 
progenitora, e celebramos  
de um modo especial o lado 
afetuoso da vida. Saboreia este 
dia na melhor das companhias,  
a da tua mãe, e dedicalhe todo 
o tempo e atenção enquanto 
passeiam num cenário 
inesquecível como é o  
do Zoo de Lourosa. 

14h00-18h00 Zoo de Lourosa  
Atividades incluídas no custo  
de entrada no parque, de acordo  
com tarifário em vigor  
Destinatários Todas as idades 
Info 227 459 822, 998 781 078  
e info@zoolourosa.com 
Org. Zoo de Lourosa

VISITAS ENCENADAS

MCL – Mais  
Cultura e Lazer
6 MAI

Em 1560, «no dia de S. João, sextafeira, foi colocada a primeira  
pedra da igreja com toda a solenidade possível, assistindo toda  
a gente desta nobre vila, no local em que havia uma ermida dedicada 
ao Espírito Santo».Outrora Tribunal e Administração do Concelho, 
Teatro D. Fernando II, Animatógrafo, Cadeia e Conservatório do 
Registo Civil, o Museu Convento dos Lóios vai assinalar os 458 anos  
do lançamento da primeira pedra do conjunto arquitetónico Convento 
e Igreja com a realização de visitas encenadas gratuitas, no âmbito  
da terceira edição da iniciativa “MCL – Mais Cultura e Lazer”.

Marcação prévia obrigatória até 3 de maio 
(mínimo de 10 participantes e máximo de 25)

15h00-16h30 Museu Convento dos Lóios · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades · Info telefone 256 331 070  
e museuconventodosloios@cm‑feira.pt · Org. CM Santa Maria da Feira

MÚSICA · INFANTOJUVENIL

Concerto  
de Primavera 
XIV Encontro  
de Coros Juvenis
6 MAI
 
Este concerto alusivo ao  
Dia da Mãe, que conta com a 
participação de um Coro Juvenil 
de Aveiro e outro de Mortágua,  
é o mote para mais uma edição 
do Encontro de Coros Juvenis, 
promovido pela AMO, cujo 
principal objetivo é fomentar  
a cooperação e convívio salutar 
entre coros juvenis.

16h00 Sede da AMO · Entrada livre
Destinatários Todas as idades  
Info associacao.amo@gmail.com  
Org. AMO ‑ Associação Musical 
Oleirense

mailto:info@zoolourosa.com
mailto:museuconventodosloios@cm-feira.pt
mailto:associacao.amo@gmail.com
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CINEMA

Sherlock Gnomes 
cinema infantil
6+7 MAI

Quando Gnomeu e Julieta chegam  
à cidade com os seus amigos e família,  
a principal preocupação é preparar  
o novo jardim para a primavera. Mas, 
de um momento para o outro, alguém 
começa a raptar os gnomos de todos 
os jardins de Londres. Um dia, ao 
regressarem ao jardim, Gnomeu e 
Julieta percebem que todos os seus 
amigos desapareceram. Só existe um 
gnomo que pode ajudar! O seu nome  
é: Sherlock Gnomes! O famoso detetive  
e protetor oficial dos gnomos dos 
jardins de Londres chega com o  
seu ajudante Watson para investigar  
o caso. O mistério leva os gnomos  
numa divertida aventura onde irão 
conhecer novos ornamentos e explorar 
uma zona desconhecida da cidade.

Duração 1h20 minutos

10h30 Sessão de 6 de maio – para Famílias · 
entrada livre, mas limitada, por ordem de 
chegada, ao número de lugares existentes  
(os bilhetes serão entregues, no próprio dia, 
a partir das 9h30, num máximo de 5 por pessoa)
10h00 e 14h00 Sessão de 7 de maio –  
para Jardins de Infância · entrada livre,  
com inscrição prévia · Auditório da 
Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira 
Destinatários M/3 · Info 256 377 030  
ou nucleopedagogico@cm‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

CINEMA

The Post –
A Guerra Secreta 
de Steven Spielberg
10 MAI

Um “thriller” político que recorda a posição assumida 
por Kay Graham, proprietária do “The Washington 
Post”, quando o Governo de Nixon tentou impedir  
o jornal de prosseguir a publicação de uma extensa 
e ultra secreta documentação sobre o envolvimento 
norte americano na Guerra do Vietname que Daniel 
Ellsberg, um funcionário do Pentágono, fizera chegar 
clandestinamente à imprensa. O braço de ferro 
entre a Casa Branca e a imprensa desembocou 
numa histórica decisão do Supremo Tribunal, 
que considerou inconstitucionais os mandados 
emitidos para impedir a publicação dos documentos, 
autorizando os jornais a prosseguirem a sua divulgação. 

Duração 1h56 minutos

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

mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
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WORKSHOPS

Workshop  
Patrick Hubmann
10 E 11 MAI

Patrick Hubmann, um dos 
artistas convidados pelo ICC 
para desenvolver o projeto 140 
mil memórias, irá desenvolver 
um workshop sobre processos 
de construção e arquitetura 
sustentável, destinado 
a arquitetos, designers, 
carpinteiros, estudantes,  
jovens e outros interessados  
em cenografia e construções  
em madeira. 

Inscrições através de 256 331 075
 
10h00-17h00 Mercado Municipal de 
Santa Maria da Feira · Entrada livre  
Destinatários público em geral 
Info cc@imaginarius.pt  
www.imaginarius.pt/icc  
Org. CM Santa Maria da Feira

ETNOGRAFIA

Recriação de  
um Serão à  
Moda Antiga 
Museu de Lamas
12 MAI

Até meados da primeira metade do 
século XX, nas casas de lavradores 
abastados cultivava se muito 
linho, necessário para a confeção 
do vestuário e demais peças de 
tecidos de uso doméstico. O linho, 
depois de colhido e preparado para 
transformar em fiado, requeria 
todo um trabalho de preparação 
das fibras que era feito ao serão. 
O mordomo da casa avisava as 
criadas, as caseiras e as vizinhas, 
de que em tal dia havia serão. 
Durante o serão, as mulheres 
cantavam cantigas (ditas de 
trabalho) e, por vezes, apareciam 
serandeiros. A meio do serão era 
servida a merenda e, no fim dos 
trabalhos, havia dança. O baile 
acontecia, animado pelos tocadores  
de viola e concertina…

Marcação prévia obrigatória

21h30 Museu de Santa Maria de Lamas  
Entrada livre ou € 3 [adulto] € 2 
[seniores, estudantes e portadores de 
cartão jovem]; Entrada livre [crianças 
até 5 anos] · Destinatários Todas as 
idades · Info 916 647 685, 227 447 468 ou 
geral@museudelamas.pt · Org. Museu de 
Santa Maria de Lamas e Associação Grupo 
de Danças e Cantares Regionais da Feira

TEATRO

Sonho de uma 
noite de Verão
12+13 MAI

’Sonho de Uma Noite de Verão’, 
de William Shakespeare, remete
nos para um incrível mundo 
das fadas, duendes, elfos, reis 
e rainhas, juntamente com 
personagens da mitologia grega. 
A obra é uma comédia romântica 
que acontece numa floresta 
próxima de Atenas, mas que 
poderia acontecer em qualquer 
outro lugar ou tempo. 
Num contraste entre o real e  
o fantástico, o desejo e a razão,  
a sensatez e a loucura, o público  
é convidado a envolver se nesta 
miscelânea de acontecimentos  
e mistérios, através da 
encenação de Maria do  
Carmo Sousa. 

22h00 (dia 12) e 17h00 (dia 13) 
Cineteatro António Lamoso · € 6 
Destinatários M/6 
Info cineteatro@cm‑feira.pt  
e www.cineteatro.cm‑feira.pt 
Org. Centro de Cultura  
e Recreio do Orfeão da Feira 

mailto:cc@imaginarius.pt
http://www.imaginarius.pt/icc
mailto:geral@museudelamas.pt
mailto:cineteatro@cm-feira.pt
http://www.cineteatro.cm-feira.pt
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Dia 
Internacional 
dos Museus 
18 MAI

VISITAS E OFICINAS

Museu de Lamas

Associese às comemorações 
do Dia internacional dos 
Museus e faça uma visita ao 
Museu de Lamas que, neste 
dia, funcionará de forma 
contínua entre as 09h30 e  
as 19h00. Esperamos por si!

Marcação prévia para visitas 
orientadas e oficinas 

09h30-19h00 Museu de Santa 
Maria de Lamas · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info 916 647 685, 227 447 468  
ou geral@museudelamas.pt 
Org. Museu de Santa Maria de Lamas

SERVIÇO EDUCATIVO

Museu Convento  
dos Lóios

O Museu Convento dos Lóios 
associase à comemoração 
desta data com visitas 
orientadas e gratuitas.

Marcação prévia obrigatória até 
16 de maio (grupos com mínimo de 
10 participantes e máximo de 25)

09h30–16h45 Museu Convento 
dos Lóios · Entrada livre 
Destinatários Todas as 
idades · Info 256 331 070 ou 
museuconventodosloios@cm‑feira.pt  
Org. CM Santa Maria da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

Vlll encerramento  
da estafeta de contos  
– conto com(tigo)! 
com Quico Cadaval 
18 MAI

O encerramento da VlII estafeta de contos: conto 
com(tigo), que partiu da biblioteca municipal  
e percorreu as bibliotecas escolares do concelho, 
terá como convidado Quico Cadaval, ator, diretor 
e contador de histórias galego, que impulsionou 
o movimento de teatro radiofónico, surgido 
na década dos anos 90, na Galiza. “Fantasmas 
familiares” é um espetáculo de narração oral que 
se transforma constantemente nos últimos quinze 
anos pelas circunstâncias ambientais, rigores  
do clima, as experiências pessoais do artista e  
os terrores mais íntimos do público. O espetáculo  
foi criado à volta das estórias da tradição oral  
que se deformaram pouco a pouco na tournée 
mundial inacabada que Quico Cadaval traslada  
aos públicos dos quatro continentes as notícias 
velhas da sua terra. 

21h30 auditório da Biblioteca Municipal de SM Feira 
Entrada livre Destinatários Todas as idades
Info 256 377 030 ou nucleopedagogico@cm‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

mailto:geral@museudelamas.pt
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25º Aniversário 
da Elevação  
de S. Miguel  
de Souto a Vila
18–20 MAI

Para assinalar a elevação  
de S. Miguel de Souto a vila,  
a União de Freguesias de  
S. Miguel de Souto e Mosteirô 
promove três dias de intensas 
atividades e muita animação.

Programa 
18 MAIO · 21h30 Prova BTT Noturno  
e Caminhada luminosa

19 MAIO · Todo o dia Dia da Criança 
15h00 Cicloturismo 21h30 Noite de Fados

20 MAIO · 9h30 Sessão Solene,  
Hastear de Bandeiras, Banda Musical 
de Souto e Concentração de Automóveis 
Clássicos

Largo do Eleito Local ‑ S. Miguel  
de Souto · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info ufsmsoutoemosteiro@gmail.com 
Org. União de Freguesias de S. Miguel 
de Souto e Mosteirô

MÚSICA · DANÇA

Dancor
19 MAI

Espetáculo que tem como 
objetivo juntar os grupos  
de dança (DAN) e os coros  
(COR) da Tuna Musical  
Mozelense e convidados  
de outras associações.

21h00 Auditório da Tuna Musical 
Mozelense · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info tunamusicalmozelense@gmail.com 
Org. Tuna Musical Mozelense

Integrado na Noite Europeia 
dos Museus, no dia 19 de maio 
terá lugar “O Turno da Noite” 
no Museu do Papel. A fábrica, 
hoje museu, ganhará vida com 
surpresas que aconteciam 
no diadia de trabalho e, em 
particular, durante os turnos  
de trabalho noturno. Esta 
atividade está conectada com  

a comemoração da Noite 
Europeia dos Museus, na qual 
participam, mais de 3.000 
museus de toda a Europa.

22h00–02h00 Museu do Papel Terras 
de Santa Maria · Entrada Livre 
Destinatários Todas as idades 
Info 256 370 850 ou geral@
museudopapel.Org. www.museudopapel.
Org. CM Santa Maria da Feira

EXPOSIÇÕES & FEIRAS

Exposição  
de Modelismo
19–27 MAI

Esta é já a terceira exposição 
de Modelismo promovida pelo 
Centro de Cultura e Recreio  
do Orfeão da Feira em parceira  
com o Núcleo de Modelismo  
de Espinho. 
Nesta exposição, que  
contará com a participação  
de trabalhos de equipas ou 
pessoas individuais de toda  
a região, estarão representados 
vários tipos de modelismo 
– naval, ferroviário, aéreo, 
automobilismo, estático e móvel. 

10h00 às 17h00 · Centro de Cultura  
e Recreio do Orfeão da Feira 
Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info 256 363 430  
ou orfeaodafeira@gmail.com 
Org. Centro de Cultura e Recreio  
do Orfeão da Feira

Turno  
da Noite
19 MAI

mailto:ufsmsoutoemosteiro@gmail.com
mailto:tunamusicalmozelense@gmail.com
mailto:orfeaodafeira@gmail.com
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SERVIÇO EDUCATIVO

“A minha família 
vai ao Museu!  
E a tua?!” – 
Vamos criar  
a nossa árvore 
genealógica! 
Oficina de Expressão 
Plástica
20 MAI

No mês em que se celebra  
o Dia da Família (15 de maio), 
o Museu de Lamas convidao 
criar a sua árvore genealógica. 
Venha descobrir o porquê 
da designação Genealógica 
e as suas representações 
tradicionais!

Marcação prévia obrigatória

15h00 Museu de Santa Maria de Lamas  
€ 3 · Destinatários Famílias  
Info 227 447 468, 916 647 685,  
geral@museudelamas.pt  
em www.museudelamas.pt 
Org. Museu de Santa Maria de Lamas

TEATRO · MÚSICA · DANÇA · EXPOSIÇÕES  

& FEIRAS · INFANTOJUVENIL

Semana Cultural 
de Mozelos 2018
25–27 MAI

Programa
25 maio Triatlo Interescolar  
no Parque do Coteiro (17h00)  
e Poemas À Solta na Tuna 
Musical Mozelense (21h30)

26 maio Torneio Interescolar 
Santa Catarina no Polidesportivo 
do GDC (14h00) e Mozelos 
Tem Talento na Tuna Musical 
Mozelense (21h30)

27 maio Exposição de Veículos 
Antigos no Parque do Murado 
das 09h00 (17h00)

Entrada livre · Destinatários 
Todas as idades · Info 227 646 781, 
919 580 580 ou geral@jf‑mozelos.pt 
Org. Junta de Freguesia de Mozelos, 
GDC, JAM, FAM

MÚSICA

Sunset  
‘Tamo Junto!
20 MAI

Anseias por um pôrdosol 
inesquecível? Nós temos uma 
tarde de sonho preparada para 
ti, repleta de DJs fantásticos,  
boa comida e good vibes.  
Estás à espera de quê?  
Vem ao Sunset ‘Tamo Junto!  
Ainda queres mais um motivo 
para vires? Toda a angariação 
reverte para o envio de 
missionários para Angola,  
ou seja, não podia ser melhor! 
 
15h00 Mata dos Missionários 
Passionistas · € 1 
Destinatários Todas as idades 
Info vp.rostosolidario@gmail.com 
Org. Voluntariado Passionista 

mailto:geral@museudelamas.pt
http://www.museudelamas.pt
mailto:geral@jf-mozelos.pt
mailto:vp.rostosolidario@gmail.com
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O Imaginarius – Festival Internacional  
de Teatro de Rua de Santa Maria  
da Feira reinventase continuamente,  
num contexto que provoca a  
inovação e estimula a criação  
artística contemporânea. À 18ª edição,  
o Imaginarius convertese num espaço 
aberto a todos, com olhos postos nas 
nossas raízes e nas origens das artes 
de rua, mas alinhado com a potenciação 
criativa para o espaço público  
e as relações internacionais. 
Um desafio para todas as idades,  
um agente de educação pela arte,  
uma plataforma de oportunidades  
para artistas emergentes, um lugar  
de encontros. O Imaginarius (re)
afirma se como “o espaço” das artes 
de rua em Portugal, num contexto 
multigeracional, potenciador de laços 
sociais e artísticos e, ainda, gerador  
de condições para o desenvolvimento 
ativo de novas abordagens criativas. 

FESTIVA IS

Festival Internacional 
de Teatro de Rua
24–26 MAI
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Em 2018, o Festival Internacional de 
Teatro de Rua de Santa Maria da Feira, 
traz à cidade mais de 300 artistas 
oriundos de 17 países, para 3 intensos 
dias de completa transfiguração 
do espaço urbano. Um programa 
interventivo e ativo que através de 
6 processos de residência artística, 
provoca e questiona a sociedade 
atual. Neste contexto, 37 companhias 
apresentam 40 diferentes espetáculos 
capazes de nos conduzir a novos 
mundos e outros contextos, através 
de 195 apresentações ou intervenções 
artísticas. 

A geração de oportunidades é um 
dos pilares do festival que, além 
de permitir a exploração de novas 
linguagens artísticas e o apoio à criação 
contemporânea, com 7 Criações 
Imaginarius e 2 instalações de arte 
pública originais, garante ao público o 
contacto direto com novas realidades 
e identidades artísticas. As 11 estreias 
absolutas e 24 estreias nacionais 
programadas são a garantia da inovação 
a que o festival já habituou a audiência. 

O Mundo abre, assim, as portas ao 
Imaginarius, numa dinâmica impar de 
internacionalização e reconhecimento. 
Um festival que é um work in progress 
permanente, na busca ativa do 
contraditório, do “novo”, do (in)correto  
e do experimental. Um festival que 
agarra oportunidades e novos mundos, 
numa viagem pessoal e alucinante que 
nos transporta a realidades distintas  
e disruptivas.

TEATRO · MULTIDISCIPL INAR 

Theater Gajes [NL]
Odyssee
M/6 · 60’
Estreia Absoluta 
Criação Imaginarius

Casa do Moinho 
25 maio 22h20 · 26 maio 22h45

Ensaio aberto  
20 maio 21h30 · Casa do Moinho

Uma história sobre a aventura de um homem, 
que, enquanto tentava navegar para casa após 
a guerra em Troia, se perdeu no mar. Odisseu, 
homem de força e raiva, anseia pela tranquilidade 
do seu lar. Pelo caminho enfrentará monstros, 
terá de resistir às tentações, controlar os seus 
desejos e ser ignorante no submundo.  
Os membros da tripulação são mortos e o seu 
navio está danificado. Com a ajuda do seu guia, 
Athena, ele sobrevive às forças destrutivas  
de Poseidon e regressa a casa apenas com 
trapos, embora muito mais sábio. 
Theater Gajes apresenta, em estreia absoluta, 
uma nova criação onde máquinas gigantes se 
convertem em objetos cénicos, irrompendo 
no espaço da audiência e transformando os 
presentes num elo essencial da ação. 

TEATRO · MULTIDISCIPL INAR

Teatro do Mar [PT]
InSomnio
M/6 · 40’
Estreia Absoluta
Criação Imaginarius

Rossio [R1]
24 maio 23h15 · 25 maio 21h40
26 maio 22h00

Ensaio aberto 
24 abril 21h30  
Centro de Negócios do Cavaco

InSomnio é um espetáculo com uma linguagem 
multidisciplinar  teatro físico, acrobacia aérea, 
projeção vídeo e música original  assente 
numa estrutura cénica mutante, de médio 
formato, que reflete sobre a insónia como 
“sintoma social” e a sua inscrição no contexto 
sociocultural contemporâneo, com enfoque 
na relação que estabelece com a dimensão da 
solidão na existência humana. Um “cemitério” 
de sonhos que espelha a era do self, do ego, 
do entorpecimento, da inconsciência insuflada 
pelo ruído, velocidade e pelo excesso, onde, 
cada vez menos, está previsto parar. Teatro do 
Mar regressa às suas origens, com um projeto 
multidisciplinar, intenso e dinâmico, capaz de nos 
envolver num questionamento quotidiano através 
das imagens e das ações. 
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Música · Pirotecnia 

Les Commandos  
Percu [FR]
Silence!
M/6 · 40’
Estreia Nacional

Piscinas Municipais 
25 maio 23h30 · 26 maio 00h00

É um silêncio antes da grande tempestade. 
Haverá uma contagem decrescente ou uma 
explicação para esse horizonte sombrio? Alguém 
gritou: Silêncio! Pouco importa: o tempo está 
suspenso, tudo congelou. É então que um 
estranho objeto eclode das profundezas para  
se transformar num banho de metal que 
preenche todo o espaço. O murmúrio da bateria 
tornase um clamor pulsado por uma batida  
a que ninguém pode resistir. 
Les Commandos Percu (re)inventam uma 
tempestade de sons e fogo que nos toca a todos, 
convertendo o que poderiam ser banais técnicas 
de percussão e pirotecnia numa mescla ousada 
e imponente, capaz de nos “tocar” em diversos 
domínios. 

DANÇA · TEATRO FÍSICO

Ici’bas [CH]
Lonely are the 
lonely roads
M/3 · 45’
Estreia Absoluta  
Criação Imaginarius 

Convento dos Lóios 
24 maio 21h50 · 25 maio 21h00 + 22h50 
26 maio 20h45 + 23h15 

Ensaio aberto 
23 maio 21h30 · Convento dos Lóios 

Lonely are the lonely roads é um vanguardista 
espetáculo que cruza a dança com o circo.  
Este peculiar projeto artístico reflete a questão  
da interdependência, criando tensão na nas  
relações humanas e a própria identidade.  
O que nos leva a criar relações e dependências? 
Numa sociedade fragmentada e individualista, 
conseguimos criar trajetos comuns? Quais os 
limites contemporâneos da empatia humana? 
Três bailarinos, elétricos e sensuais, criam  
uma composição intensa, refinada e isenta  
de artifícios, levandonos a questionar uma das 
situações básicas da própria existência humana. 

TEATRO FÍSICO · MULTIDISCIPL INAR 

Rina Marques [PT]  
+ Rui Paixão [PT]
HANNO
M/3 · 30’
Estreia Absoluta 
Criação Imaginarius

Rossio [R8] 
24 maio 22h40 · 25 maio 19h10+23h00
26 maio 19h20+21h30

Ensaio aberto
20 maio 15h30 · Canedo

HANNO é uma performance que tem por base  
o apodrecimento de uma relação. Num universo 
hiperrealista o espetador é convidado a invadir o 
espaço privado de um casal, numa ação banal do seu 
quotidiano, conspurcado pela tensão mental e física. 
Desta atmosfera nasce uma nova realidade onde 
as personagens emergem dentro de si mesmas e 
intensificam o pesadelo que vivenciam, propondose 
a uma terapia catártica onde a raiva e a angústia  
é descarregada no outro. As disputas intensificam
se dando lugar a verdadeiras batalhas de amor.
Processo de criação artística do projeto LOVE DOLL, 
selecionado no âmbito da CALL – Apoio à Criação 
Local, caracterizado pela forte componente visual  
e de teatro físico e interpretação musical ao vivo.

TEATRO FÍSICO 

Telmo Ferreira [PT]
Houston, we 
have a problem
M/3 · 30’
Estreia Absoluta 
Criação Imaginarius 

Igreja Matriz 
24 maio 21h00 · 25 maio 16h20+21h10
26 maio 16h30, 22h50

Ensaio aberto
19 maio · 15h30 · Rio Meão 

Clichês cinematográficos, estudos científicos  
e estatísticas dizemnos que a nossa negligência  
e má governação conduzemnos à procura de um 
novo planeta a habitar, mas dos esforços feitos 
pela ciência nada parece levar à viabilidade desse 
projeto. E se, através da ficção, pudéssemos 
chegar a esse planeta que salvaria a Humanidade? 
Seríamos capazes de criar uma nova sociedade? 
Evitaríamos os erros cometidos na nossa história? 
A isso responderão dois astronautas que acabam 
de chegar àquela terra nunca dantes pisada. 
Um espetáculo mudo, que recorre ao teatro  
de objetos como ferramenta ativa de exploração  
de técnicas e ferramentas de sobrevivência 
social, em múltiplos contextos. Uma aventura  
no (des)conhecido e pela nossa história. 

CIRCO · MULTIDISCIPL INAR 

Daniel Seabra [PT]  
+ Noé Quintela [PT]  
+ Estudantes Animação 
Sociocultural Escola 
Secundária Coelho  
e Castro [PT]
Fractions  
of a Whole
M/3 · 30’
Estreia Absoluta
Criação Imaginarius 

Rossio · Rua dos Descobrimentos 
25 maio 16h30
26 maio 16h00

Fractions of a Whole é o resultado de um 
amplo projeto de capacitação para o circo 
contemporâneo e criação artística com  
a comunidade escolar, envolvendo uma turma  
de animação sociocultural da Escola Secundária 
Coelho e Castro, Fiães, de forma integrada  
e transversal. A partir dos skills individuais, são 
traçadas narrativas e uma dramaturgia comum, 
abrindo espaço a um novo olhar sobre a criação 
artística para o espaço público e os cruzamentos 
disciplinares que lhe são inerentes. 
Um projeto transversal e complexo que parte 
de contextos endógenos para uma provocação 
coletiva, coordenada por Daniel Seabra e Noé 
Quintela. Fractions of a Whole é o resultado 
artístico de quatro meses de exploração estética, 
de práticas artísticas e de trabalho criativo.
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Centro Histórico de Santa Maria  
da Feira · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info programacao@imaginarius.pt  
ou www.imaginarius.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
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MÚSICA

The 
Bigstone
30 MAI

Decorridos mais de 35 anos desde 
a sua última aparição em público, 
os “ The Bigstone” reúnemse para 
reescrever o seu percurso musical 
e surpreender pela sua criatividade. 
Acompanhados pelo Mediaevus 
Chorus, grupo coral de Santa Maria 
da Feira, e tendo como convidados 
os violinistas Blue and White,  
The Bigstone partilharão temas 
originais cantados em português.
 
22h00 Cineteatro António Lamoso 
€ 5 (plateia inferior)  
€ 6 (plateia central)  
€ 4 (plateia recuada) 
Destinatários M/6  
Info cineteatro@cm‑feira.pt 
www.cineteatro.cm‑feira.pt  
Org. CM Santa Maria da Feira
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SERVIÇO EDUCATIVO

Festas Populares:  
Os Santos da Casa 
Visita e oficina de expressão plástica
1–30 JUN

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!

10h00–12h00 e 14h30–16h30 · Museu de Santa Maria de Lamas 
€ 3[marcação prévia] · Destinatários Do pré ‑escolar  
ao 3º ciclo (possibilidade de adaptação a outros grupos)  
Info 227 447 468, 916 647 685 ou geral@museudelamas.pt 
Org. Museu de Santa Maria de Lamas

MULTIDISCIPL INAR

XXX Festival Infantil  
das Terras da Feira 
Festa da Criança
1+2+3 JUN

No XXX Festival Infantil das Terras da Feira    
Festa da Criança, as crianças argoncilhenses  
serão presenteadas com atividades culturais  
e pedagógicas, dinamizadas pelo Rancho Regional  
de Argoncilhe e por parceiros convidados.  
Os objetivos principais desta atividade são 
promover o desenvolvimento, conhecimento  
e preservação das tradições e celebrar  
o Dia Mundial da Criança.

Projeto do Programa de Apoio a Projetos Culturais

14h00 -00h00 (dia 1), 10h00 -00h00 (dia 2)  
e 10h00 -22h00 (dia 3)Largo Nossa Senhora  
das Neves  ‑ Argoncilhe · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info rrargoncilhe@hotmail.com 
Org. Rancho Regional de Argoncilhe

TEATRO 

O meu pai é  
feito de livros 
espetáculo
30 MAI

Tendo como ponto de partida o livro 
“Os livros que devoraram o meu pai”, 
de Afonso Cruz, quinze jovens, ao 
longo de 20 sessões, que decorreram 
de fevereiro a maio, participaram num 
projeto multidisciplinar de introdução  
às regras fundamentais do jogo 
dramático e desenvolvimento de 
propostas cénicas, que resultaram  
na construção de um espetáculo.
Jaime, um rapaz de 16 anos, aventura
se, no dia do seu aniversário, a entrar 
num sítio onde mais ninguém ousara 
entrar, desde a morte de seu pai:  
o sótão dos livros.  
Apesar do aspeto soturno e abandonado 
daquele espaço, Jaime rapidamente 
descobre a vida que pulsa dentro dos 
livros que forram aquelas paredes e 
mergulha nas suas páginas ao ponto  
de ser sugado para aquelas realidades.

Orientado por Hugo Inácio  
e Telmo Ferreira da Dra’mat

21h30 Biblioteca Municipal de Santa  
Maria da Feira · Entrada livre 
Destinatários famílias com crianças  
a partir dos 10 anos · Info 256 377 030  
ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

mailto:geral@museudelamas.pt
mailto:rrargoncilhe@hotmail.com
mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
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INFANTOJUVENIL

Dia Mundial  
da Criança 
2 JUN

Atividade que pretende assinalar  
o Dia Mundial da Criança com um 
dia de muita festa e de animação 
que envolva a participação de 
todos, mas que também estimule 
a reflexão sobre os direitos 
cívicos e educativo das crianças. 
O programa recreativo inclui 
jogos tradicionais, insufláveis, 
espaço de leitura, mural, 
pinturas faciais, desporto  
e expressão dramática,  
entre outras.

15h00–19h00 Parque do Murado – 
Mozelos · Entrada livre  
Destinatários Crianças  
Info 919 533 340 
Org. Associações de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola  
EB JI Prime, da Escola EB Vergada  
e do Jardim Infantil do Sobral

MÚSICA

Grande Noite  
de Fados
2 JUN

Tendo em vista a sensibilização 
para a criação de hábitos de 
consumo de produtos culturais 
diversificados e fomentando 
assim o aparecimento de mais  
e/ou novos talentos locais,  
a AMO prima por organizar 
Noites de Fado que sirvam 
de mostra para os melhores 
fadistas e músicos do meio, 
na sua maioria naturais ou 
residentes no concelho, 
cativando assim e contribuindo  
para fidelização do públicoalvo.

21h30 Sede da AMO · € 5 
Destinatários Todas as idades  
Info associacao.amo@gmail.com  
Org. AMO – Associação Musical 
Oleirense

MULTIDISCIPL INAR

À Descobert@ 
dos Livros 
Especial Dia Mundial  
da Criança
1 JUN

No âmbito do projeto V@Ler III  
a Biblioteca abrirá as portas  
aos mais pequenos com 
atividades tão variadas como 
horas do conto, oficinas  
e workshops, música, teatro  
e dança, sessões do CINANIMA 
júnior e muitas outras 
atividades…

Projeto do Programa de  
Apoio a Projetos Culturais

14h00-18h30 Biblioteca Pública de  
S. Paio de Oleiros · Entrada livre 
Destinatários Crianças dos 3 aos 10 
anos de idade · Info 220 826 650  
e biblioteca.spoleiros@gmail.com  
Org. Biblioteca Pública de  
S. P. de Oleiros e Junta de Freguesia  
de S. Paio de Oleiros 

MÚSICA

Encontro  
de Bandas
1 JUN

O Centro Cultural de  
Milheirós de Poiares será 
palco do Encontro de Bandas 
organizado pela junta de 
freguesia de Milheirós de 
Poiares, que contará com  
a participação da Banda  
de Música de Arrifana e da 
Banda de Música da Sociedade 
Instrução Musical de Porto  
Salvo (Oeiras).

15h00 Centro Cultural e Milheirós  
de Poiares · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades  
Info geral@jf‑mpoiares.pt  
Org. Junta de Freguesia  
de Milheirós de Poiares

mailto:biblioteca.spoleiros@gmail.com
mailto:geral@jf-mpoiares.pt
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MODA

Jovens 
Criadores 
2018 
2 JUN

Num mercado cada vez mais 
competitivo, o Prémio Jovens Criadores 
visa incentivar e promover valores 
emergentes de diferentes áreas do 
design de moda. Vinte criações originais 
em design de calçado ou vestuário  
serão apresentados neste Desfile  
de Moda, proporcionando aos jovens 
a oportunidade de exporem os seus 
projetos.

21h30 Claustros do Museu Convento dos Lóios 
Bilhetes disponíveis em www.i9jovem.com  
Destinatários Jovens, Empresas, 
Empreendedores, Criativos  
Info 913 057 016 · Org. i9jovem 
 

EXPOSIÇÃO

Com o Papel  
do Museu 
o artista sou eu
1–17 JUN

7ª 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.
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.

9h30–17h00 [3ª a 6ª] e 14h30–17h30 [sáb. e dom.]  
Museu do Papel Terras de Santa Maria 
Entrada Livre · Destinatários Todas as idades 
Info 256 370 850 ou geral@museudopapel.Org 
Org CM Santa Maria da Feira

FESTIVA IS

Festival Doce
1–3 JUN

O Festival Doce pretende manter viva a tradição 
gastronómica e homenagear os doceiros e 
doceiras que trazem até aos nossos dias manjares 
deliciosos, confecionados com mestria e tradição 
seculares.O evento inclui a Caminhada Doce, no  
dia 3 de junho, às 9h30, com o intuito de dar  
a conhecer a beleza natural junto ao rio Uíma.

Projeto do Programa de Apoio a Projetos Culturais

19h00-01h00 (dia 1), 14h00-01h00 (dia 2) e 9h30-20h00  
(dia 3) Envolvente das Termas de São Jorge · Entrada livre  
Destinatários Todas as idades · Info 962 798 599 ou 
juventudeinquieta@gmail.com · Org. Associação Juventude 
Inquieta 

http://www.i9jovem.com
mailto:geral@museudopapel.org
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FOLCLORE · INFANTO JUVENIL

Festival de Folclore 
Infantil /Juvenil 
Rancho Folclórico CDC  
de S. Paio de Oleiros
3 JUN

O Rancho Folclórico CDC de  
S. Paio de Oleiros cumpre  
a tradição e, com este festival, 
traz a S. Paio de Oleiros ranchos 
infantis de Portugal para uma 
tarde de partilha de tradições, 
usos e costumes, aberta a toda 
a população. A edição deste 
ano, conta com a participação 
do Rancho Infantil de Friestas, 
Rancho Infantil e Juvenil 
do Freixo, Rancho EDC do 
Furadouro, Rancho de Tapéus  
e Rancho Infantil/Juvenil  
de S. Paio de Oleiros.

15h00 Parque Nossa Senhora da Saúde 
– S. Paio de Oleiros · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info 917 083 060, 
rancho_oleiros@hotmail.com  
ou emiliabelinha@gmail.com 
Org. Rancho Folclórico CDC  
S. Paio de Oleiros

CINEMA

Peter Rabbit 
cinema infantil
3 JUN

Peter Rabbit, o adorado personagem das histórias 
infantis, chega ao cinema numa irreverente  
e contemporânea comédia cheia de atitude.
A disputa entre Peter Rabbit e o Sr. Gregório pela 
horta aumenta quando ambos passam a rivalizar 
pela atenção da bondosa vizinha. Peter, com  
a ajuda do seu primo Casimiro e das suas irmãs 
trigémeas Flopsy, Mopsy e Rabinho de Algodão,  
vai meter se em divertidas aventuras.

duração 1h30 minutos

10h30 auditório da Biblioteca Municipal de Santa Maria  
da Feira · Entrada livre, mas limitada, por ordem de 
chegada, ao número de lugares existentes. Os bilhetes 
serão entregues, no próprio dia, a partir das 09h30,  
num máximo de 5 por pessoa.· Destinatários M/3 
Info 256 377 030 ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
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MÚSICA

Concerto 
Sinfónico
3 JUN

Concerto Sinfónico do Grupo 
Musical de Fiães e coro de Fiães, 
acompanhados por dois solistas 
convidados, onde participará 
também um coro formado por 
alunos do Agrupamento de 
Escolas Coelho e Castro de Fiães.

17h00 Igreja Matriz de Fiães 
Entrada livre
Destinatários Todas as idades 
Info gmfiaes@gmail.com 
Org. Grupo Musical de Fiães

INFANTOJUVENIL

Dia da Criança
3 JUN

É dia de alegria, sorrisos, aventura 
e fantasia, é dia da criança! E é a 
pensar na felicidade das crianças 
que o único parque ornitológico 
do país organiza uma série de 
ações que as vão fazer sorrir. 
Neste domingo, e na companhia 
de algumas das mais fantásticas 
aves do planeta, traz a tua família 
e junta te a nós para celebrar a 
data de uma forma absolutamente 
original e divertida. 

14h00 -18h00 Zoo de Lourosa  
Atividades incluída no custo  
de entrada no parque, de acordo  
com tarifário em vigor 
Destinatários Famílias 
Info 227 459 822, 998 781 078  
ou info@zoolourosa.com 
Org. Zoo de Lourosa

MÚSICA

Quando eu nasci 
espetáculo para bebés
9 JUN

Palavras, sons e cores  
à descoberta do mundo.

inscrição prévia obrigatória.

duração 35 minutos
orientado por Contos & Cantos

10h30 sala de atelier da Biblioteca 
Municipal de Santa Maria da Feira
Entrada livre · Destinatários bebés 
dos 6 aos 36 meses · Info 256 377 030 
ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

TEATRO · MARIONETAS · MÚSICA 

Da lua fiz  
um barco 
espetáculo
8 JUN

Os brinquedos estavam muito 
descontentes. As crianças lá  
de casa, há muito, que cada vez 
menos, brincavam com eles. 
Através do jogo de cenas criado 
para o espetáculo, perceciona se 
a criança na sua relação com o 
mundo real e o fantástico, através 
do brinquedo e do ato de brincar.

Inscrição prévia obrigatória

orientado por Aramá Teatro 

14h00 Auditório da Biblioteca 
Municipal de Santa Maria da Feira  
Entrada livre · Destinatários crianças 
dos 3 aos 5 anos· Info 256 377 030  
ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

mailto:info@zoolourosa.com
mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
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Urbanidades do Eixo
Concurso de arte Urbana
7 JUN – 30 SET

Urbanidades do Eixo pretende promover 
a interação e intervenção artística em 
espaços públicos e mobiliários urbanos 
na comunidade, previamente definidos 
pelo Município de Santa Maria da Feira. 
A competitividade pretende contribuir 
para a divulgação e sensibilização 
da produção criativa da arte urbana, 
desafiando jovens criadores a 
apresentar propostas de intervenção 
em diversas áreas da cultura urbana.

Coprodução Eixo Atlântico

Destinatários finalistas de cursos de arte, 
jovens autodidatas e artistas em inicio de 
carreira, preferencialmente naturais ou 
residentes na Eurorregião do Eixo Atlântico, 
com idade inferior a 30 anos.· Info cc@
imaginarius.pt · Org. CM Santa Maria da Feira

TEATRO · MÚSICA

Quem conta  
um conto muda  
um ponto
espetáculo
9 JUN

Contando e cantando em família  
com ideias e palavras de todos,  
ouvindo contos, acrescentando  
pontos e criando pontes. 

Inscrição prévia obrigatória

duração 60 minutos
orientado por Contos & Cantos

15h00 auditório da Biblioteca Municipal  
de Santa Maria da Feira · Entrada livre
Destinatários famílias com crianças  
dos 3 aos 6 anos · Info 256 377 030  
ou nucleopedagogico@cm‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

EXPOSIÇÃO

Incógnitas  
da visibilidade 
exposição de escultura  
de Pedro Figueiredo
9 JUN – 21 JUL

“... A permanente inscrição da obra de Pedro 
Figueiredo numa metodologia de inovação  
e identidade deixanos a todos os que  
seguimos as suas propostas, debaixo de uma 
comprometedora expetativa de agradável porvir. 
Para que nos antecipemos ao tempo; para que  
a arte consiga finalmente que nos transcendamos 
a nós mesmos, nas belas palavras de Simone 
Beauvoir. “ 

João Mendes Rosa (Ensaísta, museólogo) 
Inauguração 09 de junho, às 17h00

10h00–19h00 sala polivalente da Biblioteca  
Municipal de Santa Maria da Feira · Entrada livre 
Destinatários famílias com crianças dos 3 aos 6 anos  
Info 256 377 030 ou biblioteca@cm‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
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MÚSICA

XII Encontro de  
Tocadores de Concertina  
e Cantadores ao Desafio
9 JUN

Os cantares ao desafio, tal como o título 
indica, eram formas de cantar entre duas 
pessoas, acompanhados à viola e concertina, 
desafiando se uma à outra, sobre temas 
antes escolhidos ou, de forma livre, 
provocando se entre si, de modo jocoso  
e brejeiro, muito ao gosto do povo. O que 
hoje continua a ser bem do apreço de quem 
assiste, particularmente dos mais velhos.

Projeto do Programa de Apoio a Projetos Culturais

14h30 Junto à casa do Moinho – Rossio (Santa Maria da 
Feira) Entrada livre · Destinatários Todas as idades  
Info 967 076 906 · Org. Associação Grupo de Danças  
e Cantares Regionais da Feira

MÚSICA · FESTIVA IS · INFANTO JUVENIL

IV Encontro 
Internacional  
de Bombos 
“Os Vale Tudo” 
9 JUN

Pela quarta vez, vários grupos de 
bombos nacionais e internacionais, 
convidados pelo grupo “Os Vale Tudo” 
invadem as ruas de Mozelos com 
destino ao Parque do Murado. Aqui 
cada um oferece um pouco do seu 
espetáculo, proporcionando uma tarde 
de ritmo, animação e convívio. O evento 
conta também com a participação  
de outros grupos e coletividades  
da freguesia. 

15h00 -23h00 Parque do Murado – Mozelos 
Entrada livre · Destinatários Todas as idades 
Info 964 872 246, 912 155 716 · Org. Grupo 
Cultural e Recreativo de Bombos “Os Vale Tudo” 

EXPOSIÇÕES E FEIRAS

XXVII Encontro  
de Folclore  
do Orfeão da Feira 
“O Povo na Feira 2018” 
9 JUN

Ao longo de todo o 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. Na edição deste ano, 
será ainda representado o Ciclo do Milho 
e contará com a presença de um Grupo 
Etnográfico Galego.

Projeto do Programa de Apoio  
a Projetos Culturais

10h00 -24h00 Zona Envolvente ao Orfeão  
da Feira · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades  
Info 256363430 ou orfeaodafeira@gmail.com 
Org. Grupo de Danças e Cantares Regionais  
do Orfeão da Feira

FESTIVA IS

X Festival da  
Canção – AMAR 
9 JUN

A Academia de Música e Artes de Rio 
Meão realiza a 10ª edição do Festival  
da Canção, edição que assinala os  
10 anos de existência da associação.  
Ao longo deste percurso é notório  
o crescimento do festival, tanto ao  
nível do formato e condições como da  
adesão de participantes e espetadores. 
A iniciativa proporciona aos concorrentes  
uma experiência única nas áreas da 
música e do espetáculo.

Projeto do Programa de Apoio a Projetos Culturais

21h30 Cineteatro António Lamoso 
€ 6 · M/6 · Info cineteatro@cm‑feira.pt  
e cineteatro.cm‑feira.pt · Org. AMAR – 
Academia de Música e Artes de Rio Meão
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FESTIVA IS

Festival das 
Coletividades  
“Carlos Sousa”
14–17 JUN

Este encontro concentra grande parte 
das associações locais e visa promover 
as suas atividades com o melhor da 
gastronomia arrifanense. Num espaço 
com condições únicas para o efeito, 
o Festival das Coletividades “Carlos 
Sousa” é uma referência concelhia  
fruto do seu pioneirismo bem como  
da quantidade de associações expostas. 
Não faltarão ainda a animação  
e as atividades lúdicas!

14 e 15 19h00, 16 e 17 das 10h00–23h00  
Largo Manuel José em Arrifana · Entrada livre 
Destinatários Público em geral 
Info 256 200 750 e geral@jfarrifana.pt  
Org. Junta de Freguesia de Arrifana

CINEMA

A Forma  
da Água 
de Guillermo del Toro
14 JUN

Início da década de 1960. Elisa Esposito é uma 
rapariga muda que trabalha como funcionária  
de limpeza num laboratório de segurança máxima  
em Baltimore, EUA. A sua vida altera se quando  
ali chega um humanóide anfíbio capturado nos 
mares da América do Sul que é mantido em 
cativeiro e usado em vários testes laboratoriais. 
Com o passar do tempo, Elisa começa a afeiçoar se 
a ele e entre os dois surge algo muito parecido com 
amor. Quando os cientistas decidem usá lo como 
cobaia num programa espacial, ela resolve salvá lo. 
Para isso, terá a ajuda de Zelda e Giles, os seus 
mais fiéis amigos…

Duração 2h03 minutos

21h30 Auditório da Biblioteca Municipal de Santa Maria da 
Feira · € 1 (leitores inscritos na Biblioteca Municipal*, 
estudantes e >65 anos) ou € 2 (público em geral)* os 
leitores inscritos têm de apresentar o cartão de leitor 
da biblioteca · Destinatários M/16 · Info 256 377 030 ou 
nucleopedagogico@cm‑feira.pt · Org. CM Santa Maria da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

X Concurso  
“Está na hora  
da leitura: prémio 
preditex, Lda.”
13 JUN

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  
1º ciclo do 3º e 4º ano que receberam  
o projeto da Biblioteca Itinerante –  
está na hora da leitura. Atividade 
orientada pelo núcleo pedagógico  
da Biblioteca Municipal.

13h30 Auditório da Biblioteca Municipal 
de Santa Maria da Feira · Entrada Livre 
Destinatários 3º e 4º anos da biblioteca 
itinerante · Info telefone 256 377 030  
ou e‑mail nucleopedagogico@cm‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
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FESTIVA IS

Programa Entre 
Artes 2018 
15–17 JUN

Fimdesemana cultural 
promovido pela Edições Livres, 
com o apoio da Junta da União 
das Freguesias de Lobão, Gião, 
Louredo e Guisande, dedicado  
a poetas portugueses.

Por toda a União · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info 256 915 350 ou geral@uf‑lglg.pt 
Org. Edições Livres e Junta da União 
das Freguesias de Lobão, Gião, 
Louredo e Guisande

PALESTRA

Introdução aos 
Direitos de Autor  
e Direitos Conexos
15 JUN

O universo é a matéria  
plástica do artista. A inspiração 
e a transpiração as suas 
ferramentas de trabalho. 
A criatividade é fruto da 
permanente reinvenção. Numa 
sociedade global, os autores 
precisam de proteger as suas 
obras e os seus trabalhos e 
rentabilizálos do ponto de vista 
jurídico e económico, para que 
a criatividade nunca se esgote 
e a arte, bem como a cultura 
sejam cavaleiros do progresso 
civilizacional. Neste sentido,  
a presente palestra visa inserir 
os participantes num diálogo 
interdisciplinar entre o excitante 
mundo da criação e o árido,  
mas desafiante, mundo jurídico.

Palestrante João Nuno Teixeira, 
Jurista do Lápis Criativo.
Duração 50 minutos
 
18h00 Imaginarius Centro de Criação – 
Arte e Espaço Público (ICC) · Entrada 
livre mediante inscrição prévia 
Destinatários Comunidade artística, 
associativa e cultural  
Info www.lapiscriativo.com  
Org. Lápis Criativo

OFICINAS E WORSHOPS

Cianotipia 
fotografia
15+16 E 22+23 JUN

Workshops de Cianotipia, que 
inclui uma sessão sobre a 
técnica de desenho com tinta 
de chá e café. Este Workshop 
é dedicado a um processo 
fotográfico histórico do séc. 
XIX, alternativo à indústria atual 
da fotografia. Consiste num 
processo simples, que tem  
no matiz azul (Azul da Prússia)  
a sua principal e distinta 
característica visual.
Este workshop de Cianotipia 
é dirigido a todos os que 
pretendam reviver o processo 
do séc. XIX, explorando um 
dos processos pioneiros da 
fotografia.
 
20h30-22h30 (dia 15 e 22),  
14h30-17h00 (dia 16 e 23) Museu do 
Papel Terras de Santa Maria · € 3 
Destinatários Docentes e alunos de 
artes visuais · Info · 256 370 850, 
geral@museudopapel.Org.  
ou www.museudopapel.Org. 
Org. CM Santa Maria da Feira

mailto:geral@uf-lglg.pt
mailto:geral@museudopapel.org
http://www.museudopapel.org


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

FESTIVA IS

BASQUEIRAL 
Festival de Música Urbana
15+16 JUN

O BASQUEIRAL, integrado na 
programação da V Capital da 
Cultura do Eixo Atlântico, está 
de regresso e promete fazer
se ouvir a longas distâncias. 
Mantendo a filosofia que esteve 
na génese da sua criação, os 
três palcos da segunda edição 
do Festival de Música Urbana 
apresentarão uma seleção 
ousada de projetos musicais 
emergentes em detrimento 
da cultura pop e mainstream. 
Serão quinze, o número total 
de bandas, três das quais do 
Concelho, que durante dois 
dias debitarão decibéis por 
entre as árvores e o património 
arquitetónico dos Jardins do 
Parque, Igreja e Museu de Santa 
Maria de Lamas. A eletrónica, 
o rock, o indie, o punk, o metal, 
a world music, o hip hop, todos 
estarão presentes, contribuindo 
para que o BASQUEIRAL se 
transforme numa palete de sons, 
um regalo para os sentidos.

17h00-4h00 (dia 15) e 15h00-04h00 
(dia 16);Jardins e Museu do Parque 
de Santa Maria de Lamas · € 10 (Venda 
antecipada) ou € 15 (a partir de 
11/06/2018)

 FIRST BREATH  
AFTER COMA

 KILLIMANJARO
 10 000 
RUSSOS

 SCÚRU 
FITCHÁDU

 STONE DEAD

 THE DIRTY  
COAL TRAIN 

 ÂNGELA POLÍCIA

 WHALES

 IGUANA GARCIA

 FUGLY

 L-ALI

 O GAJO

 OG´

 SKARS

 RITMARE
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Basqueiral Júnior
O festival integra ainda um 
espaço especialmente dedicado 
a miúdos e famílias. Uma 
área dinamizada pelo Serviço 
Educativo do Museu, com 
atividades lúdicas e pedagógicas 
especialmente direcionadas 
à música que visam apurar 
os sentidos e estimular a 
criatividade dos participantes. 

17h00-22h00 (dia 15) e 15h00-22h00 
(dia 16); Exterior do Museu de 
Santa Maria de Lamas · Entrada livre 
(acesso exclusivo ao público do 
Basqueiral)

Basqueirart 
O Basqueiral desafiou a 
Companhia Persona a intervir 
no espaço do Museu de Santa 
Maria de Lamas com algumas 
instalações multimédia. Em 
colaboração com os alunos do 
Colégio de Lamas, durante o 
festival, o museu e o parque 
envolvente irão revestirse 
de novas roupagens visuais, 
sonoras e interativas. Algumas 
das instalações permanecerão 
até 30 de junho.

17h00-22h00 (dia 15) e 15h00-22h00 
(dia 16);Museu de Santa Maria de 
Lamas (exterior e interior) · Entrada 
livre nos dias do BASQUEIRAL para 
quem possuir o bilhete do Festival.

Destinatários Todas as idades 
Info www.facebook.com/basqueiroac, 
www.basqueiral.pt,  
www.instagram.com/basqueiral  
ou basqueiroac@gmail.com 
Org. Basqueiro – Associação Cultural
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MÚSICA

2º Encontro 
de Coros em 
Movimento  
em SMF 
16 JUN

Coros em Movimento é  
um projeto musical que  
tem como objetivo: divulgar, 
por todo o concelho, a música 
coral, em língua portuguesa; 
criar, nas pessoas 
participantes dos coros, 
uma motivação adicional 
para se envolverem mais 
intensamente neste género 
de grupos; criar condições 
para que novas adesões  
aos grupos ocorram;  
formar novos públicos  
deste género musical.

Projeto do Programa de Apoio  
a Projetos Culturais

Coros envolvidos  
Coro da Tuna Musical Mozelense 
Coro da Voltado a Poente

21h30 Salão Paroquial de  
Mosteirô Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info 965 441 627  
e voltadoapoente@gmail.com 
Org. Voltado a Poente – 
Associação Cultural, CiRAC, 
Juventude de Sanguedo,  
Orfeão da Feira e Tuna  
Musical Mozelense.

DANÇA · FESTIVA IS

XXXV Festival 
Folclórico  
do Castelo
17 JUN
 
O XXXV Festival Folclórico do Castelo será um  
dia dedicado à cultura, evidenciando o folclore,  
a etnografia e as tradições. Como abertura deste 
projeto realizarseá um colóquio que pretende 
debater temas sobre o folclore, etnografia, 
as tradições e a importância destas áreas no 
panorama cultural do concelho e do país, bem 
como a importância do festival folclórico do 
castelo. Todos os elementos dos grupos folclóricos 
convidados para o festival e a comunidade local 
serão convidados para assistir a este momento  
de reflexão. E, para fechar com chave de ouro este 
dia dedicado ao Folclore, o XXXV Festival Folclórico 
do Castelo contará com a representatividade  
das tradições de danças e cantares de várias  
zonas do país.

Projeto do Programa de Apoio a Projetos Culturais

10h00-00h00 Castelo Santa Maria da Feira e Biblioteca 
Municipal de Santa Maria da Feira · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info rrargoncilhe@hotmail.com 
Org. Rancho Regional de Argoncilhe

mailto:voltadoapoente@gmail.com
mailto:rrargoncilhe@hotmail.com


46 — SANTA MARIA DA FEIRA · ABR/JUL’18

OFICINAS E WORKSHOPS

À Luz das Velas 
Férias de Verão  
no Museu
19 JUN – 20 JUL

Atualmente a eletricidade  
é um bem que tomamos 
como garantido, mas no 
século XVI a luz das velas  
era uma das formas de 
iluminar as noites no 
convento. Imagina a vida dos 
nossos frades Lóios nesta 
altura e cria o teu castiçal.

Marcação prévia obrigatória 
(grupos com mínimo de 10 
participantes e máximo de 25) 

09h30-16h45 [3ª a 6ª] 
Museu Convento dos Lóios · € 1 
(turmas) · € 2 (público em geral)
Destinatários ATL’s e Centros 
de Estudo (Possibilidade de 
adaptação a outros grupos 
organizados) · Info 256 331 070 ou  
museuconventodosloios@cm‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

OFICINAS E WORKSHOPS

Scriptorium 
Férias de Verão no Museu
19 JUN – 20 JUL

Espaço sagrado mas também profano,  
o scriptorium do convento é o lugar da escrita, 
da iluminura e da encadernação, onde o monge, 
influenciado pela vivência do tempo litúrgico, 
vai copiando no diaadia os manuscritos 
transformando as suas vivências em imagens 
artísticas que iluminam aquelas escrituras.

Marcação prévia obrigatória 
(grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25) 

09h30-16h45 [3ª a 6ª] Museu Convento dos Lóios
Entrada livre · Destinatários ATL’s e Centros de Estudo 
(Possibilidade de adaptação a outros grupos Org.anizados) 
Info 256 331 070 ou museuconventodosloios@cm‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

mailto:museuconventodosloios@cm-feira.pt
mailto:museuconventodosloios@cm-feira.pt
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FESTIVA IS

Comemorações  
do Aniversário  
da Elevação  
de Lobão a Vila 
22–24 JUN
  
Comemorações de aniversário de 
Lobão a Vila com espetáculos diversos, 
promovidos em parceria com o tecido 
associativo local.

Lobão · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info 256 915 350 ou geral@uf‑lglg.pt 
Org. Junta da União das Freguesias  
de Lobão, Gião, Louredo e Guisande

MÚSICA · DANÇA · TEATRO

Gala do Orfeão  
da Feira
24 JUN

A Gala do Orfeão pretende mostrar  
o trabalho realizado por todos os setores 
desta casa cultural aos familiares dos 
alunos, professores, sócios e feirenses 
em geral que queiram partilhar uma 
tarde cultural de qualidade na nossa 
companhia. A música, o teatro e a 
dança são as artes que subirão a palco 
acompanhadas por todos aqueles  
que fazem parte da instituição. 

16h00 Biblioteca Municipal de Santa Maria  
da Feira · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info 256 363 430 ou orfeãodafeira@gmail.com  
Org. Centro de Cultura e Recreio  
do Orfeão da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

“A minha família vai 
ao Museu! E a tua?!” 
– Santos Populares – 
Oficina de Expressão Plástica
24 JUN

A sessão de junho do programa  
“A minha família vai ao Museu! E a tua?!” 
é especialmente dedicada aos Santos 
Populares. Contamos com a sua família! 

Marcação prévia obrigatória

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

mailto:geral@uf-lglg.pt
mailto:orfeãodafeira@gmail.com
mailto:geral@museudelamas.pt
http://www.museudelamas.pt
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Gelados para as Aves
24 JUN

Em dias de calor, ninguém fica indiferente  
a um saboroso gelado. As nossas aves não são 
exceção, e por isso vamos presenteá las com  
os seus alimentos favoritos servidos de uma forma 
verdadeiramente fresquinha. Para confecionar 
estes deliciosos petiscos contamos com a ajuda  
de todos os visitantes do Zoo! É altura de colocarem 
mãos à obra, ajudando nos a dar nova textura, cor 
e sabor aos alimentos que habitualmente fazem 
parte da alimentação das aves. E no final da tarde, 
nada melhor que acompanhar a distribuição destas 
iguarias, para comprovar o quão felizes ficam  
as aves quando provam os gelados  
que preparamos com tanta dedicação. 

14h00 -18h00 Zoo de Lourosa · Atividade incluída  
no custo de entrada no parque, de acordo  
com tarifário em vigor. Destinatários Famílias  
Info 227 459 822, 938 781 078 ou info@zoolourosa.com  
Org. Zoo de Lourosa

MULTIDISCIPL INAR

Aniversário do 
29º Aniversário 
de Elevação de 
Mozelos a Vila
24 JUN

Espetáculos de Musica  
e Dança. Tasquinhas com 
Gastronomia Tradicional  
e mostra de artesanato.
Destaque para o concerto  
no dia 30 de junho, às 21h00, 
onde habitualmente atuam 
artistas de renome nacional, 
acompanhados pela Orquestra  
e Coro da Tuna Musical 
Mozelense.

12h00–01h00 Monte do Coteiro 
– Mozelos · Entrada Livre · 
Destinatários Todas as idades 
Info 227 646 781, 919 580 580  
ou geral@jf‑mozelos.pt 
Org. Junta de Freguesia de Mozelos; 
Tuna Musical Mozelense; Dragões 
de Mozelos; Grupo Columbófilo de 
Mozelos; Centro de Apoio Social 
de Mozelos; FC Mozelos; Grupo de 
Dinamização Cultural de Mozelos  
e Juventude Atlética Mozelense

© DR

mailto:geral@jf-mozelos.pt
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MÚSICA

2º Encontro 
de Coros em 
Movimento  
em SMF 
30 JUN

Coros em Movimento é um 
projeto musical que visa, 
essencialmente, divulgar  
a música coral, criando uma 
motivação adicional para um 
envolvimento mais intenso  
neste género de grupos,  
e formar novos públicos  
deste género musical.

Participam neste segundo 
encontro o Coro infantojuvenil  
da Tuna Musical Mozelense,  
o Coro Infantojuvenil do CiRAC  
e o Coro infantojuvenil da 
Juventude de Sanguedo.

Projeto do Programa de Apoio  
a Projetos Culturais

15h30 Centro Cívico Feliciano Martins 
Pereira – Pigeiros · Entrada livre  
Destinatários Todas as idades  
Info 965 441 627  
e voltadoapoente@gmail.com 
Org. Voltado a Poente – Associação 
Cultural em parceria com CiRAC, 
Juventude de Sanguedo, Orfeão  
da Feira e Tuna Musical Mozelense
 

MÚSICA · SERV IÇO EDUCATIVO

Concerto de 
Abertura XII 
edição do Concurso 
Internacional Paços’ 
Premium 
30 JUNHO

O Concerto de Abertura do 
Paços’ Premium reunirá alguns 
dos vencedores nas categorias 
de piano, violino e percussão. Os 
patamares de qualidade destes 
jovens são muito elevados e será, 
mais uma vez, um momento 
de reconhecimento das suas 
exímias prestações na Edição 
anterior do Paços’Premium.

Projeto do Programa de Apoio  
a Projetos Culturais

21h30 Biblioteca de Santa Maria  
da Feira · Entrada livre  
Destinatários Comunidade musical 
nacional e internacional e população 
em geral Info 227 441 190, 918 350 400 
ou geral@acadmusicapb.com 
Org. Academia de Música de Paços  
de Brandão

TEATRO

Mysterium 
teatro de rua
30 JUNHO

Mysterium é um espetáculo de 
performance na paisagem natural, 
esculturas visuais e sonoras na 
paisagem – sob a temática da 
evolução humana, valorizando  
o seu papel criador no aparecimento 
da vida e morte – um trabalho de 
teatro plástico e de teatro de ar livre 
para o espaço e cenário natural.

21h30 Envolvente das Termas  
de São Jorge · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info 962 798 599 ou 
juventudeinquieta@gmail.com 
Org. Associação Juventude Inquieta

Feira de 
Artesanato
29 JUN – 1 JUL 

Três dias de muita atividade e 
animação na Feira de Artesanato 
e Tasquinhas, promovida 
pelas Associações da União de 
Freguesias de Souto e Mosteirô.

PROGRAMA 
29 JUN
21h30 Abertura – Marchas Populares

30 JUN
Todo o dia Teatro de Rua  
e Workshops diversos
21h30 A’RuaDa, Saltarellus
22h30 Miguel Mendes acústico

1 JUL
09h30 Caminhada
11h00 Aula de Fitness; Banda Musical 
de Souto; Missa e Procissão
20h30 Cavaquinhos Recita
21h30 Funk You Brass Band

Largo do Eleito Local, São Miguel  
de Souto · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info ufsmsoutoemosteiro@gmail.com  
Org. União de Freguesias de São 
Miguel de Souto e Mosteirô

© DR

mailto:voltadoapoente@gmail.com
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CINEMA

Asas pelos ares 
cinema infantil
1 JUL

Penca é um ganso solteirão que não se prepara 
para a próxima viagem de migração. Numa  
das muitas acrobacias aéreas com que ocupa  
o seu tempo, algo corre mal e acaba por partir  
uma asa. Incapaz de voar e rejeitado pela família,  
encontra os irmãos Ping e Pong, dois patinhos que 
se perderam da família e que adotam Penca como 
sua mãe. Perdidos, inseguros e ameaçados pelo 
gato Banzou, os patinhos depressa se afeiçoam 
a Penca, em busca de proteção, para grande 
aborrecimento deste. Mas quando percebe  
que eles lhe podem ser muito úteis, concorda 
acompanhá los na procura da sua família.

Duração 1h22 minutos

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

SERVIÇO EDUCATIVO

Um presente  
para os avós! 
Oficina de  
Expressão Plástica
2–31 JUL

Não há amor mais especial do que 
aquele que une avós e netos. Para 
comemorar o Dia dos Avós, celebrado  
no dia 26 de julho, o Museu de Santa 
Maria de Lamas convida crianças  
e famílias a participar na oficina de  
“Um presente para os avós” na qual 
cada criança criará uma lembrança  
para os seus avós com recurso  
à cortiça e derivados. 

10h00-12h00 e 14h30-16h30 · Museu de Santa 
Maria de Lamas · € 3 · Destinatários ensino 
pré‑escolar ao 2.º ciclo e famílias  
Info 916 647 685, 227 447 468  
ou geral@museudelamas.pt 
Org. Museu de Santa Maria de Lamas

SERVIÇO EDUCATIVO

A caminho da Viagem 
Medieval no Museu 
Oficinas
2–31 JUL

Proporcionando ao participante uma 
sensibilização para a arte do período 
medieval, suas utilizações e diversidade 
temática, o Serviço Educativo do Museu 
vai promover oficinas de expressão 
plástica, especialmente dirigidas 
a crianças e famílias, nas quais os 
participantes vão transformarse em 
verdadeiros artistas e criar acessórios 
medievais  espadas, escudos, coroas, 
grinaldas ou joias em cortiça. 

Marcação prévia 

10h00-12h00 e 14h30-16h30 · Museu de Santa 
Maria de Lamas · € 3 · Destinatários ensino 
pré‑escolar ao 3.º ciclo, seniores  
e famílias (possibilidade de adaptação a 
outros grupos Info 916 647 685, 227 447 468  
ou geral@museudelamas.pt 
Org. Museu de Santa Maria de Lamas

mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
mailto:geral@museudelamas.pt
mailto:geral@museudelamas.pt
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EXPOSIÇÃO

Arte Medieval  
no Museu
2–31 JUL

A Arte Medieval reflete uma 
manifestação de relevância 
significativa para a perceção 
total de toda a abrangência 
política, social e religiosa deste 
período pois relacionase e 
difundese em todos os setores 
desta sociedade. Após a devida 
contextualização histórica, 
partindo de três exemplares de 
expressões artísticas medievais 
existentes no espólio do MSML 
e respetivas réplicas em cortiça 
 que exprimem três tipologias 
de arte sacra, distintas e muito 
difundidas a nível nacional  
e internacional – convidamos  
os nossos visitantes a viajar no 
tempo rumo à Viagem Medieval.

10h00-12h00 e 14h30-16h30 Museu de 
Santa Maria de Lamas € 3 (adultos),  
€ 2 (Seniores, estudantes, portadores 
de cartão‑jovem) e GRATUITO (m/5). 
Destinatários Todas as idades 
Info 916 647 685,  
227 447 468 ou geral@museudelamas.pt 
Org. Museu de Santa Maria de Lamas

OFICINAS E WORKSHOPS

O Poder  
das Ervas
3–20 JUL

Vamos descobrir os efeitos  
das ervas medicinais… 

Marcação prévia obrigatória  
(mínimo de 10 participantes  
e máximo de 25)

09h30–16h45 (3ª a 6ª) Museu  
Convento dos Lóios · Entrada livre
Destinatários Público escolar,  
ATL’s e Centros de Estudo e 
Seniores Info 256 331 070 ou 
museuconventodosloios@cm‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

MÚSICA

XLIII Encontro  
de Coros
7 JUL

O Encontro de Coros, organizado 
pelo Centro de Cultura e Recreio 
do Orfeão da Feira, acontece 
desde 1987, contando com a 
participação de coros nacionais 
e internacionais. Estes encontros 
têm como objetivo estimular  
e desenvolver a prática e gosto 
pelo canto coral em Santa Maria 
da Feira. Este ano, o evento 
contará com a participação  
de vários coros, que irão 
enriquecer e promover o canto 
coral em Santa Maria da Feira. 
 
18h30-20h30 biblioteca Municipal de 
Santa Maria da Feira · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info 256 363 430  
ou orfeãodafeira@gmail.com  
Org. Centro de Cultura e  
Recreio do Orfeão da Feira

mailto:geral@museudelamas.pt
mailto:museuconventodosloios@cm-feira.pt
mailto:orfeãodafeira@gmail.com


MÚSICA

O Leão que é Rei 
musical
7 JUL

O musical “ O Leão que é Rei”  
é uma história baseada no clássico  
da Disney “ O Rei Leão”.
Com argumento e temas musicais 
originais da autoria do Professor  
José Américo Belinha, o musical  
é apresentado com solistas, narrador, 
orquestra, coro infantil e danças  
da Escola de Música da Tuna  
Musical Mozelense.

21h00 Auditório da Tuna Musical Mozelense  
€ 3 para sócios e € 5 para não sócios
Destinatários Familiar 
Info tunamusicalmozelense@gmail.com 
Org. Tuna Musical Mozelense.

OFICINA

Frida Khalo 
atelier de pintura
10–12 JUL

A partir do livro “Frida Kahlo”, de  
Nadia Fink, será proposto a criação  
de uma interpretação artística com  
a abordagem de várias técnicas,  
tendo por base a obra de Frida Kahlo.

Orientado por Rosa Pinho 

09h30-11h30 sala de atelier da Biblioteca 
Municipal de Santa Maria da Feira 
Entrada livre · Destinatários crianças  
dos 8 aos 12 anos (limitado a 10 crianças) 
Info 256 377 030 ou nucleopedagogico@cm‑
feira.pt · Org. CM Santa Maria da Feira

MÚSICA

ORMOZ – Curso de 
Aperfeiçoamento  
e estágio de Orquestra
9–13 E 23–27 JUL

Com este projeto a Tuna, pretende promover  
o desenvolvimento e a interpretação de música 
portuguesa, universal, clássica e contemporânea. 
Pretende ainda promover o convívio e troca de 
experiências entre todos os participantes (alunos 
e professores) e divulgar e abrir as portas a outras 
Escolas de Música, apresentando Masterclasses 
de instrumentos, ensaios de orquestra, palestras 
temáticas, concertos de Música de Câmara  
e Concertos Sinfónicos.
9 a 13 de Julho (cordas) e 23 a 27 de Julho  
(sopros e percussão)

Projeto do Programa de Apoio a Projetos Culturais

todo o dia Instalações da Tuna Musical Mozelense  
entrada mediante inscrição prévia  
Destinatários População escolar, alunos de escolas de 
música e academias · Info tunamusicalmozelense@gmail.com 
Org. Tuna Musical Mozelense

MÚSICA · SERV IÇO EDUCATIVO

XII Concurso Internacional 
Paços’Premium – 
Flauta, Guitarra e Trompete
7–15 JUL

Provas eliminatórias e finais em Flauta Transversal, 
Guitarra e Trompete. O Auditório da AMPB será,  
à semelhança de anos transatos, palco de 
momentos memoráveis para jovens portugueses  
e estrangeiros.
 
Provas eliminatórias e finais 
07, 08 e 09 de Julho – Flauta Transversal I 10, 11  
e 12 Julho  Guitarra I 13, 14 e 15 Julho  Trompete

Projeto do Programa de Apoio a Projetos Culturais

9h00-20h00 Academia de Música de Paços de Brandão  
Entrada livre · Destinatários Comunidade musical  
nacional e internacional e população em geral 
Info 227 441 190, 918 350 400 ou geral@acadmusicapb.com 
Org. Academia de Música de Paços de Brandão
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O Há Festa na Aldeia é um projeto de 
desenvolvimento rural coordenado pela 
Associação de Turismo na Aldeia (ATA), 
que com as Autarquias, Associações de 
Desenvolvimento Local e a comunidade, 
desenhou uma iniciativa de valorização 
dos seus recursos endógenos e 
promoção do empreendedorismo.
Anualmente, num eventoâncora em 
cada aldeia, mostramse os resultados 
do trabalho de qualificação realizado. 

10h00-00h00 (dia 7) e 10h00-20h00 (dia 8) 
Aldeia de Porto Carvoeiro – Canedo 
Entrada livre · Destinatários Todas as idades 
Info 960 139 880 · Org. ATA‑Associação de 
Turismo de Aldeia, em parceria com o Município 
de Santa Maria da Feira, Junta de Freguesia  
de Canedo e Associações Locais.

MÚSICA · SERV IÇO EDUCATIVO

Há festa  
na Aldeia
7+8 JUL
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CINEMA

Projeto 
Flórida 
de Sean Baker
12 JULHO

Orlando, Florida. A capital mundial  
das férias. Um paraíso soalheiro  
ao qual acorrem anualmente milhões  
de turistas de todo o mundo, que 
ali gastam ansiosamente as suas 
poupanças para férias. Um Reino  
Mágico que preside sobre incontáveis 
parques temáticos, jantares com 
espetáculos e estâncias de férias.  
Mas a escassos passos destes  
112km2 área de magia, a história  
que se conta é bem diferente...

Duração 1h52 minutos

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

mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
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SERVIÇO EDUCATIVO

À Descobert@  
dos Livros 
Hora do Conto
13 JULHO

No âmbito do projeto V@Ler III, este  
é um evento mensal que tem como 
objetivo criar e fortalecer hábitos  
de leitura desde a infância, estimulando  
a imaginação e a criatividade nas 
crianças e nos jovens. 

Projeto do Programa de Apoio  
a Projetos Culturais

14h30 Biblioteca Pública de S. Paio de Oleiros 
Entrada livre · Destinatários Crianças  
dos 3 aos 10 anos de idade · Info 220 826 650  
e biblioteca.spoleiros@gmail.com 
Org. Biblioteca Pública de S. P. de Oleiros 

MÚSICA · FESTIVA IS

Sunset LTS 
14 JULHO

LTS é um projeto que teve início em  
de maio de 2017. Um grupo de jovens 
com a ambição de criar uma empresa  
de eventos, no intuito de proporcionar 
às pessoas, de várias faixas etárias,  
um ambiente onde se sintam 
confortáveis, que se divirtam, em 
convívio e que tenham momentos 
memoráveis.

17h00-00h00 Espaço exterior da sede da AMO
Destinatários Jovens 
Info associacao.amo@gmail.com 
Org. Lts em parceria com a AMO

RECRIAÇÃO HISTÓRICA

Regresso  
às Origens  
no Castro  
de Romariz  
14+15 JUL

O Regresso às Origens, está na sua 5ª edição. Tratase  
de uma recriação histórica relativa ao período de ocupação  
do Castro de Romariz que vai desde o sec. V a.C ao sec. II d.C. 
Haverá visitas guiadas ao povoado propriamente dito, oficinas, 
animação de rua com teatro, teatro deambulante, música, 
dança e boa gastronomia.

Projeto do Programa de Apoio a Projetos Culturais

15h00-23h00 Castro de Romariz e sua envolvente · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades · Info 965 441 627  
e voltadoapoente@gmail.com · Org. Voltado a Poente – Associação 
Cultural; Grupo de Jovens de Cristo; Conferência Nossa Senhora  
dos Remédios; Coro Litúrgico Regina Pacis; Fraternidade  
Nuno Álvares – Núcleo de St. Isidoro

mailto:biblioteca.spoleiros@gmail.com
mailto:associacao.amo@gmail.com
mailto:voltadoapoente@gmail.com
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MÚSICA · DANÇA · CULTURA E FESTIVA IS

40º Danças 
do Mundo
18–29 JUL

O “Danças do Mundo” é um festival promovido  
pela Casa da Gaia que decorre todos os anos  
na 2ª Quinzena de julho e tem como anfitrião  
o Grupo Folclórico das Terras da Feira. Constitui  
um dos eventos de animação turística e cultural 
mais aguardado no Concelho da Feira. É um 
evento que envolve cerca de 500 participantes. 
Habitualmente conta com a participação de  
7 grupos estrangeiros e 5 grupos nacionais 
oriundos de diferentes regiões de Portugal.  
Tem a duração de 12 dias. Durante este período  
de tempo um número razoável de voluntários 
sócios e não sócios trabalham arduamente  
para que tudo corra bem e para que os grupos  
visitantes vejam o “Danças do Mundo” como  
um dos melhores festivais pelos quais já passaram. 
É considerado um dos maiores festivais da zona 
norte do País. Percorre cerca de 12 freguesias das 
31 que constituem o concelho de Santa Maria da 
Feira e um número razoável de concelhos vizinhos. 
É visto anualmente por cerca de 50.000 pessoas. 
A sua programação é composta por diversas galas 
como é exemplo a gala de abertura, a gala nacional 
e a gala internacional, além das pequenas galas  
que são realizadas pelo concelho de Santa Maria  
da Feira e concelhos limítrofes. São também 
realizados ao longo deste período, diversos 
workshops de dança, festas temáticas e visitas 
turísticas. O “Danças do Mundo” é uma mistura  
de culturas onde predomina a amizade, a alegria  
e a tradição

Entrada livre · Destinatários todas as idades  
Info 227 645 097 e 918 634 204 · Org. CM Santa Maria da Feira

MÚSICA · SERV IÇO EDUCATIVO

Concerto de 
Laureados XII 
Concurso Internacional  
Paços’ Premium 2018 
15 JUL

O Concerto de Laureados é o 
culminar e apogeu de todo o trabalho 
desenvolvido nesta intensa semana 
de árduo trabalho. Laureados, júri, 
patrocinadores, parceiros e organização 
reúnemse num momento em que  
a música é o “único“ pretexto.

Projeto do Programa de Apoio  
a Projetos Culturais

18h00 Academia de Música de Paços de Brandão 
Entrada livre · Destinatários Comunidade 
musical nacional e internacional e população 
em geral · Info 227 441 190, 918 350 400 ou 
geral@acadmusicapb.com · Org. Academia de 
Música de Paços de Brandão
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MÚSICA · INFANTOJUVENIL

Audição de  
Fim de Ano
20 JUL

Demonstração a familiares e amigos  
da aprendizagem efetuada dos  
nossos alunos de piano, guitarra,  
violino, bateria e canto durante  
os meses de fevereiro a julho.

21h30 Sede da AMO · Entrada livre 
Destinatários Alunos e Professores, 
familiares e público em geral 
Info associacao.amo@gmail.com 
Org. AMO – Associação Musical Oleirense

FESTIVAL · MÚSICA · DANÇA

Festival 
Internacional  
de Folclore do 
Rancho Folclórico 
21 JUL

O Rancho Folclórico CDC de  
S. Paio de Oleiros volta a cumprir  
a tradição com este festival, trazendo  
a S. Paio de Oleiros ranchos nacionais  
e internacionais para uma noite  
de partilha de tradições, usos  
e costumes. Este ano participarão  
o Rancho Folclórico de Verdelho,  
o Rancho Folclórico de Terras do 
Barroso, o Rancho Folclórico d’Arrentela,  
o Rancho CDC de S. Paio de Oleiros  
e um Rancho Internacional.

21h00 Parque Nossa Senhora da Saúde –  
S. Paio de Oleiros · Entrada livre 
Destinatários Todas as idades 
Info 917 083 060, rancho_oleiros@hotmail.com  
ou emiliabelinha@gmail.com 
Org. Rancho Folclórico CDC S. Paio de Oleiros

CINEMA

A idade da Pedra 
cinema infantil
16 JUL

No início dos tempos, quando criaturas pré
históricas percorriam a terra, a história de como 
o homem das cavernas Dug consegue unir a sua 
tribo contra a poderosa Idade do Bronze numa 
batalha para vencê los no seu próprio jogo.

Duração 1h29 minutos

10h00 e 14h00 Auditório da Biblioteca Municipal  
de Santa Maria da Feira · Entrada livre, com inscrição 
prévia · Destinatários Crianças dos 6 aos 12 anos 
Info 256 377 030 ou nucleopedagogico@cm ‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

mailto:associacao.amo@gmail.com
mailto:rancho_oleiros@hotmail.com
mailto:emiliabelinha@gmail.com
mailto:nucleopedagogico@cm-feira.pt
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Os Super Avós
29 JUL

É dia de homenagearmos os 
Avós! Para isso, desafiamos os 
nossos visitantes a viajar no 
tempo, enfrentando uma arena 
de jogos absolutamente original, 
onde poderão encontrar algumas 
das fantásticas brincadeiras da 
meninice dos nossos avós.  
O jogo da macaca, das damas,  
o arco e a gancheta, e o pião,  
são apenas uma amostra das 
muitas diversões que poderão 
ser experimentadas. A diversão  
é para todos, mas claro que 
nesta arena, os verdadeiros 
mestres e protagonistas  
serão os Avós! 

14h00-18h00 Zoo de Lourosa 
Atividades incluídas no custo  
de entrada no parque, de acordo  
com tarifário em vigor 
Destinatários Todas as idades 
Info 227 459 822, 998 781 078  
e info@zoolourosa.com  
Org. Zoo de Lourosa

SERVIÇO EDUCATIVO

“A minha família vai  
ao Museu! E a tua?!” –  
Um presente para os avós! 
Oficina de Expressão Plástica
22 JUL

Antecipando o dia dos avós, comemorado  
a 26 de julho, convidamos famílias/amigos  
a participar no programa “A minha família  
vai ao Museu! E a tua?!” e a criar bonitos  
presentes para oferecer aos avós no dia  
a eles dedicado.

Marcação prévia obrigatória

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

mailto:info@zoolourosa.com
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EQUIPAMENTOS 
CULTURAIS DE SANTA 
MARIA DA FEIRA
—
ATIVIDADES 
PERMANENTES:

SANTA MARIA DA FEIRA

MILHEIRÓS DE POIARES

ROMARIZ

LOUROSA

SANTA MARIA DE LAMAS

SÃO PAIO DE OLEIROS



BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SANTA MARIA DA FEIRA
Cinema para Famílias

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

CASTELO DA FEIRA
Visitas

CASTRO DE ROMARIZ
Castro de Romariz Visita 
Orientada

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

CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO
Café Concerto À4HÁ

EUROPARQUE
Europarque Running 
Todos os Domingos

MUSEU CONVENTO DOS LÓIOS
Encontros Multissensoriais

IMAGINARIUS CENTRO  
DE CRIAÇÃO, ARTE  
E ESPAÇO PÚBLICO
Residências Artísticas

CENTRO CULTURAL DE 
MILHEIRÓS DE POIARES

MUSEU DO PAPEL 
TERRAS DE SANTA MARIA
Um Museu em atividade

ZOO DE LOUROSA
Pelicanos e Companhia




