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O primeiro trimestre do ano é sempre uma bonita viagem de transição entre 
o inverno e a primavera.   

Janeiro é o mês de Voto e de Identificação que exterioriza um sentimento 
de pertença, ao longo de todo o mês, com manifestações culturais relaciona-
das com a Festa das Fogaceiras.  

Da programação da Festa das Fogaceiras constam atividades que vão desde 
as belas artes à gastronomia e ao património cultural, com particular enfâse 
nas ações de difusão da tradição, na comunidade escolar, em torno dos símbo-
los da celebração – São Sebastião e a Fogaça da Feira IGP. Destacam-se ainda  
o Grande Concerto de Ano Novo no Europarque que, em 2019, junta a Orquestra 
e Banda Sinfónica de Jovens do Concelho de Santa Maria da Feira à Ana Baca-
lhau (que deu voz ao projeto Deolinda), o concerto-palestra Canções Feirenses 
– um projeto de recolha e arranjos dos temas da tradição musical feirense 
do início do século XX, o lançamento de RGB – o último trabalho dos feirenses 
Shared Files, a apresentação de Bloom de JP Simões, a homenagem ao compo-
sitor português D. Pedro de Cristo pelo Coro de Câmara de Lisboa, a etnografia 
com o XVI Encontro de Grupos de Danças e Cantares de Janeiras e de Reis,  
o património com o projeto Miserere e a atividade À Descoberta do Património de 
Santa Maria da Feira, o teatro-revista que este ano leva a palco Mudos, Calados 
e Caladinhos, e por fim, Cineharmonic 4 Dance que junta a companhia All About 
Dance, pela primeira vez, às Bandas Filarmónicas de Arrifana, Lobão, Souto  
e Vale, para o espetáculo de encerramento da Festa das Fogaceiras de 2019.

O espetáculo, uma estreia absoluta, conta com os arranjos musicais origi-
nais de Luís Cardoso e a direção artística de Patrícia Pires e Vítor Fontes. 

O Cineteatro António Lamoso celebra 4 anos de programação contínua,  
e para tal, apresenta ao longo de um trimestre um conjunto diversificado de 
atividades e disciplinas artísticas para todos os públicos. 

Teremos em palco artistas locais nacionais e internacionais em perfeita 
simbiose. Pelo Cineteatro, na área da música, passarão nomes e projetos como 
GNR, Toques do Caramulo, Leo Middea (Brasil), Madre Paz e Four to Six. 

Em uma Dança por Mês, com a curadoria do Ballet Contemporâneo do Norte, 
apresentamos o novo conceito Danças Refugiadas que convidam a comunidade  
a conhecer as danças do mundo com base na participação de cidadãos comuns 
que, generosamente, partilharão as suas danças tradicionais. Um bonito exercício 
para a diversidade e promoção da interculturalidade. 

A programação reserva ainda lugar especial para as novas criações como 
são exemplo, na Dança, a obra Raw a Nude de Diana Niepce e no Circo a Sin 
Miedo da companhia Maintomano (Espanha). 

No teatro será dado o palco aos agentes culturais locais, nomeadamente 
à ACRED que apresentará a comédia GEDE TV dá cá o comando, à Ponto Pro-
duções que apresentará Leandro, o Rei da Helíria, com base na obra de Alice 
Vieira integrada no Plano Nacional de Leitura, e à Federação das Colectividades 
de Cultura e Recreio do Concelho de Santa Maria da Feira para a celebração 
dos 25 anos de atividade com a produção Encontros com o Teatro “Musical”.  

Também a comédia stand-up fará parte da oferta da programação com 
Depois do Medo, de Bruno Nogueira. 

Uma nota especial para a 2ª edição do Ciclo de Teatro de Marionetas de 
Portugal e Galiza, que acontece dentro e fora de portas do Cineteatro e que 
traz 5 companhias de teatro de marionetas, para espetáculos, workshops  
e visitas ao longo de 5 dias. 

Para encerrar o trimestre apresentamos, no conceito de concerto Pro-
menade, o Sinfoniónicos – Concertos Comentados para Famílias. Trata-se de 



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

um programa de formação de públicos para a música sinfónica para famílias que levará  
a palco, regularmente, a Orquestra de Jovens do Concelho de Santa Maria da Feira, sobe 
a batuta do maestro Paulo Martins, com a direção artística de Jorge Castro Ribeiro. 

De referir ainda a programação regular de cinema na Biblioteca Municipal, ao primeiro 
domingo (cinema infantil) e à segunda quinta-feira (para público em geral) do mês, com 
filmes em cartaz como O Quebra – Nozes e os Quatro Reinos, Assim Nasce uma Estrela, 
O Regresso de Mary Poppins, A rapariga apanhada na teia de aranha, Astérix: o segredo 
da Poção Mágica e Green Book – um guia para a vida. 

Também na Biblioteca estreará, na tela do pensamento, Filocontos uma oficina de filo-
sofia para crianças. 

Por fim, mas não em último, o regresso da exposição bienal Por Conta Própria que reú-
ne nos espaços expositivos da Biblioteca Municipal e do Museu Convento dos Lóios obras 
de artistas autodidatas feirenses. 

Será um trimestre de intensa programação para uma efetiva identificação do cará-
ter cultural do território, com o propósito de garantir o acesso equitativo dos munícipes  
à Cultura, consolidar as bases da formação de públicos, dinamizar projetos de literacia in-
fantil e de jovens, assim como fomentar a aprendizagem ao longo da vida com base numa 
programação complementar, contínua e consequente. 
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EXPOSIÇÕES

São Sebastião:
- O Voto
- A Identidade
- A Arte
Visita orientada ao núcleo temático
2 JAN – 31 MAR

Território de crenças, votos e devoções 
fervorosas, as Terras de Santa Maria 
subsistiu no tempo e no espaço, 
demarcando ‑se no plano nacional  
pela sua Identidade. O núcleo temático, 
“São Sebastião: O Voto – A Identidade 
– A Arte”, integrado na exposição 
permanente do Museu, explora a 
História, a Iconografia e a Personalidade 
do Voto, o “Pão doce” do tributo  
(a “Fogaça”), a Identidade populacional  
e patrimonial da Terra de Santa Maria.

Marcação prévia para visitas orientadas

9h30 ‑12h30 + 14h00 ‑17h00  
Museu de Santa Maria de Lamas
€ 3 adultos  
€ 2 Seniores, estudantes, portadores de cartão jovem 
Gratuito para crianças com menos de 5 anos 
Destinatários Todas as idades 
Info 916 647 685, 227 447 468,geral@museudelamas.pt 
Org. Museu de Santa Maria de Lamas
Acessibilidades C+D
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SERVIÇO EDUCATIVO

“Amassa, 
amassa –  
diz a fogaça” 
Projeto “ Era uma vez”, educação 
literária, artística e musical
4–18 JAN

A história começa no sótão dos avós onde uma 
menina encontra um pequeno caderninho 
em pele e com um fio a enrolar. Claro que não 
demorou muito até o caderninho ser aberto, 
mas não havia nada escrito. Desenhos, tinha 
desenhos. Só desenhos. A menina, desce as 
escadas do sótão e vai mostrar à avó. “Ah! 
Encontraste o meu livrinho de receitas. Só 
tem aí uma receita. É a receita da fogaça que 
a minha avó me deu quando eu tinha a tua 
idade. Como eu não sabia escrever, desenhei 
tudo o que ela me disse”. A partir da leitura 
animada do texto original “Amassa, amassa – 
diz a fogaça”, as crianças vão poder folhear 
o caderninho gigante e observar a receita 
da Fogaça desenhada pela Avó, descobrindo, 
ao mesmo tempo, o som da cozinha e dos 
movimentos que compõem a receita  – 
onomatopeias, barulhinhos  ‑ e cantando, 
em forma de lengalenga, a música “Amassa, 
amassa – diz a Fogaça!”

Jardins de Infância do concelho 
Destinatários Crianças do pré ‑escolar a frequentar  
as atividades de animação e apoio à família 
Info pelouroedj@cm ‑feira.pt  
Org. CM Santa Maria da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

Fogaça ou Fogaceira?!
Visita e oficina de  
expressão plástica
2–31 JAN

Após a visita ao núcleo temático “São 
Sebastião: O Voto, A Identidade e a Arte”,  
de forma simbólica, a oficina cumprirá  
o voto e a tradição através da elaboração  
de Fogaças, com recurso à sobreposição  
de camadas de aglomerado de cortiça,  
ou “Meninas Fogaceiras”, sob a forma  
de marcador de livro ou magnético.

Marcação prévia

10h00–12h00 + 14h30–16h30  
Museu de Santa Maria de Lamas · €3
Destinatários grupos do pré ‑escolar  
ao universitário, seniores e famílias
Info 916 647 685, 227 447 468,  
geral@museudelamas.pt  
Org. Museu de Santa Maria de Lamas
Acessibilidades C+D

SERVIÇO EDUCATIVO

Difusão da Tradição
4–17 JAN

Numa abordagem direta à comunidade 
escolar concelhia, a tradição das 
fogaceiras é apresentada às crianças, 
através de registos de vídeo e fotográficos. 
Esta iniciativa resulta numa conversa 
informal, onde todos podem partilhar as 
experiências vividas em anos anteriores  
e esclarecer todas as curiosidades. É ainda 
proporcionada uma atividade pedagógica 
e lúdica alusiva ao tema – Jogo das 
Fogaceiras  ‑, bem como a oportunidade 
para as meninas se inscreverem e 
ocuparem, assim, o lugar de destaque 
desta festa: a procissão.

Escolas do Concelho  
Destinatários Alunos do 1º CEB
Info pelouroedj@cm ‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira



MÚSICA

Grande 
Concerto  
de Ano  
Novo
5 JAN
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O Europarque acolhe mais um concerto 
de Ano Novo, um espetáculo exclusivo 
que reúne no mesmo palco a Orquestra 
e Banda Sinfónica de Jovens de Santa 
Maria da Feira e a cantora Ana Bacalhau, 
que deu voz ao projeto Deolinda, 
atualmente com uma promissora 
carreira a solo.

O concerto, dirigido pelo Maestro  
Paulo Martins, pretende resgatar  
a tradição vienense apresentando,  
na primeira parte, um programa 
composto por valsas e polcas de 
célebres compositores da escola  
de Viena.

21h30 Grande Auditório do Europarque 
€ 10 (1ª plateia central)
€ 8 (1ª plateia lateral)
€ 7 (2ª plateia central
€ 6 (2ª plateia lateral) 
Destinatários M/6  
Info 256 370 820 
pelouroctbm@cm ‑feira.pt 
www.visitfeira.travel  
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+C+D



MÚSICA

Concerto 
Palestra 
Canções 
Feirenses
6 JAN

Inserido no projeto “Raízes – Canções Feirenses”, 
parceria da Câmara Municipal de Santa Maria da 
Feira e da Academia de Música de Santa Maria  
da Feira, este concerto dá continuidade a um 
trabalho de pesquisa, estudo e criação musical 
baseado na recolha de canções de raiz popular  
do século passado, em torno de temáticas das 
terras de Santa Maria. Neste concerto propõe ‑se  
a evocação do património musical feirense através 
da comunhão entre as fontes do passado e a 
criação erudita contemporânea, com a partilha  
de um espólio em permanente construção.

Projeto do Programa de Apoio a Projetos Culturais

17h00 Cineteatro António Lamoso · Entrada Livre 
Destinatários Todas as Idades
Info acadmusicasmf.pedagogico@gmail.com
Org. CM Santa Maria da Feira  
e Academia de Música de Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+D

OFICINAS E WORKSHOPS

Cumprindo  
a tradição
8–25 JAN

Janeiro é o mês da tradicional  
e secular Festa das Fogaceiras e, por 
isso, o Museu Convento dos Lóios dá  
a conhecer a tradição desta efeméride.
“Cumprindo a Tradição” visa transmitir  
o saber da história, costumes e tradições 
 da Festa das Fogaceiras, bem como o 
fazer, através da construção de alguns 
objetos mais emblemáticos da festa.

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

3ª a 6ª Feira 9h30 – 16h45  
Museu Convento dos Lóios · Entrada Gratuita
Destinatários pré ‑escolar ao 3º Ciclo  
do Ensino Básico, seniores, possibilidade  
de adaptação a outros grupos organizados
Info 256 331 070 
museuconventodosloios@cm ‑feira.pt  
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+C+D

MÚSICA

Shared Files
À4HÁ
9 JAN

SHARED FILES é um projeto de música 
e multimédia que se inscreve num 
universo musical alternativo resultando 
numa fusão entre a eletrónica e o 
orgânico.O grupo apresenta o primeiro 
álbum “RGB”. Alma e essência, dentro 
de uma pasta de ficheiros partilhados.

Rita Pinto Vocals, Theremin & Machines
Simão Valinho Machines & Samplers
Bruno Pais Bass & Backing Vocals
Lígia Lebreiro Vídeo & Multimédia

EXPERIÊNCIA EM PALCO
22h00 Cineteatro António Lamoso
€ 2,5 · Destinatários M/6
Info cineteatro@cm ‑feira.pt
cineteatro.cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+D
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MÚSICA

D. Pedro  
de Cristo: 
Esplendor Musical do  
Mosteiro de Santa Cruz
12 JAN

2019 assinala os quatrocentos anos 
do aniversário da morte do D. Pedro de 
Cristo (c. 1550 ‑16 de Dezembro de 1618). 
O Coro de Câmara de Lisboa apresenta 
neste concerto, obras sacras corais a 
cappella, deste compositor, um dos maiores 
polifonistas portugueses da Renascença. 

18h00 Igreja de Rio Meão · Entrada Livre 
Destinatários Todas as Idades 
Info pelouroctbm@cm ‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira

GASTRONOMIA

XVIII Capítulo  
da Confraria da 
Fogaça da Feira
12 JAN

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

9h30 ‑16h00 Castelo de Santa Maria da Feira
Entrada por convite
Destinatários Confrades  
e Confraria Gastronómicas
Info confrariadafogaca@gmail.com
Org. Confraria da Fogaça da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO

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

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

Marcação prévia

15h00 Museu de Santa Maria de Lamas 
€ 3 · Destinatários famílias
Info 916 647 685, 227 447 468,  
geral@museudelamas.pt
Org. Museu de Santa Maria de Lamas
Acessibilidades C+D
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ETNOGRAFIA

XVI Encontro  
de Grupos  
de Cantares  
de Janeiras  
e de Reis 
13 JAN

O cantar das Janeiras e dos Reis é uma tradição 
muito antiga, de grande significado sociocultural 
que, embora em moldes bastantes diferentes, 
perdura até aos nossos dias, sendo recreada 
anualmente por grupos etnográficos e outros.
Neste sentido, o Encontro de Grupos e Cantadores 
de Janeiras e Reis vai recriar essas mesmas 
tradições numa casa de família – com dois casais, 
filhos e avós –, encenada para o efeito.
 
15h00 Cineteatro António Lamoso 
Entrada Livre · Destinatários M/6
Info 96 707 69 06
Org. CM Santa Maria da Feira e Grupo de Danças  
e Cantares Regionais da Feira
Acessibilidades A+D

OFICINAS & WORKSHOPS

Domingo  
da Família
13 JAN

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

Marcação prévia obrigatória até 10 de janeiro;  
mínimo de 10 participantes e máximo de 25
 
15h00 ‑16h30 Museu Convento dos Lóios 
Entrada Gratuita
Destinatários Famílias
Info 256 331 070, 
museuconventodosloios@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+C+D

GASTRONOMIA

Fogaça  
com Todos
18 JAN

Degustação de Fogaça e outras  
iguarias, acompanhada por néctares 
vínicos e declamação de poesia.

21h00 Escola Secundária de Santa Maria da Feira 
Entrada Mediante inscrição prévia
Destinatários M/6
Info 919 413 005,  
rotary.club.feira@gmail.com
Org. Rotary Clube da Feira
Acessibilidades
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VISITA

Projeto  
Miserere
Quarta Visita à Obra 
de Recuperação e 
Reabilitação da Igreja  
da Misericórdia
18 JAN

A Igreja da Misericórdia de Santa 
Maria da Feira, que atualmente 
passa por um processo de 
recuperação e reabilitação,  
abre as portas à população  
para que esta se envolva na 
evolução dos trabalhos. A Igreja 
da Misericórdia vai continuar  
a cumprir a sua principal 
missão, que é o culto religioso, 
mas irá também ter um 
percurso museológico e abrir 
os seus compartimentos anexos 
recuperados para a realização 
de atividades formativas e 
dinâmicas culturais integradas 
em roteiros religiosos, culturais  
e turísticos.

18h00 ‑19h00 Igreja da Misericórdia  
de Santa Maria da Feira 
Entrada Livre, mas sujeita a reserva 
e a um máximo de 60 entradas
Destinatários Todas as Idades
Info 963 158 251,  
marta.nery@mn ‑comunicacao.com
Org. CM Santa Maria da Feira  
e Santa Casa da Misericórdia  
de Santa Maria da Feira

EXPOSIÇÃO

XIII Exposição 
Reinventar 
o Traje das 
Fogaceiras
19–20 JAN

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

10h00 ‑18h00 Praça Gaspar Moreira, 
Santa Maria da Feira · Entrada Gratuita
Destinatários comunidade em geral
Info 256 918 770,  
centroderecursos@gmail.com,  
www.crem.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+C

VISITA GUIADA

À Descoberta  
do Património  
de Santa Maria 
da Feira
18 JAN

A atividade insere ‑se na 
perspetiva de divulgação  
do Património de Santa Maria 
da Feira, junto dos cidadãos 
estrangeiros residentes  
no concelho. Partindo da Festa 
das Fogaceiras, acontecimento 
único e marcante do Território, 
os participantes conhecerão 
detalhes arquitetónicos, 
artísticos e iconográficos 
da Igreja Matriz de Santa Maria 
da Feira, da Festa das Fogaceiras 
e do Mártir S. Sebastião.

11h45 Castelo de Santa Maria  
da Feira · Entrada Gratuita
Inscrições divisao.social@cm ‑feira.pt 
Destinatários Cidadãos Estrangeiros
Info divisao.social@cm ‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira, 
Gabinete de Apoio às Comunidades 
Emigrantes e Centro Local de Apoio  
à Integração de Migrantes
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Festa das 
Fogaceiras
20 JAN

A Festa das Fogaceiras é uma tradição 
secular com 514 anos de história, 
marcados pela devoção do povo 
das Terras de Santa Maria. É a mais 
simbólica e antiga festividade do 
concelho de Santa Maria da Feira. 

PROGRAMA OFICIAL 
10h30 Igreja Matriz 
Cortejo cívico, Paços do concelho 
11h00 Igreja Matriz 
Missa Solene com Bênção das Fogaças
15h30 Ruas do centro histórico 
Tradicional Procissão das Fogaceiras

Destinatários todas as idades
Info 256 370 820, pelouroctb@cm ‑feira.pt, 
www.cm ‑feira.pt
Org CM Santa Maria da Feira
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TEATRO

“Mudos, 
Calados e 
Caladinhos”
20 JAN

Este ano os atores do Grupo de Teatro Amador 
do Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira 
estarão “Mudos, calados e Caladinhos” para a 
revista das Fogaceiras 2019. Será possível isso 
acontecer? …Pois, não será! Uma noite de sátira  
e comédia que escarafuncha as histórias do nosso 
concelho e das redondezas! Uma produção feita 
por feirenses e para feirenses, onde o riso impera 
e as gargalhadas reinam!

21h30 Cineteatro António Lamoso
€ 6 Plateia Inferior
€ 7 Plateia Central
€ 5 Plateia Recuada
Destinatários M/12
Info cineteatro@cm ‑feira.pt
www.cineteatro.cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira e Centro de Cultura  
e Recreio do Orfeão da Feira
Acessibilidades A+D



SERVIÇO EDUCATIVO

“As fogaceiras  
na rua” 
Concurso de desenho 
20 JAN

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

10h30 ‑17h30 Centro histórico de Santa  
Maria da Feira · Entrada Gratuita
Destinatários Público ‑alvo 15 aos 20 anos
Info 919 413 005, 
rotary.club.feira@gmail.com
Org. Rotary Clube da Feira
Acessibilidades A+C

GASTRONOMIA 

“Castelo  
com Fogaça”
25 JAN

O Castelo de Santa Maria da Feira 
abre portas para receber uma 
merenda especial. No Salão Nobre 
haverá fogaça “quentinha” a sair do 
forno.  Esta atividade está também 
integrada nas Comemorações dos 
110 anos da Comissão de Vigilância 
do Castelo de Santa Maria da Feira.

18h00 ‑20h00 Castelo de Santa Maria da Feira
€ 10 (limitada ao espaço)
Destinatários Todas as idades
Info 91 234 28 35, 
castelosantamariadafeira@gmail.com
Org. Comissão de Vigilância  
do Castelo de Santa Maria da Feira  
e Confraria da Fogaça da Feira

MÚSICA

JP Simões
À4HÁ
23 JAN

JP Simões reinventa ‑se, mudando tudo: 
nome, língua e referências. O produto 
final é de uma beleza perturbadora que 
nos causa arrepios. Bloom é um projeto 
maturado ao vivo e tem uma imensa 
força onírica em palco, permitindo uma 
viagem da mais doce intimidade até 
às florestas virgens dos confins do 
universo.

22h00 Foyer do Cineteatro António Lamoso 
€ 2,5 · Destinatários M/6
Info cineteatro@cm ‑feira.pt, 
www.cineteatro.cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+D
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MÚSICA · DANÇA

CineHarmonic  
4 Dance
26 JAN

CineHarmonic 4 Dance é um espetáculo que 
homenageia os grandes clássicos do cinema 
através da interpretação de reconhecidas  
bandas sonoras que fazem parte da história  
da Sétima Arte. Composições que marcam 
gerações, associações inquebráveis entre  
música e cinema, que são apropriadas e 
reinventadas através do tempo, o programa  
incluiu bandas sonoras das obras mais  
relevantes de reconhecidos cineastas e de 
reconhecidas personagens cinematográficas  
que atravessam gerações, como é o exemplo  
do incontornável Charlie Chaplin. Na interpretação  
das bandas sonoras estarão 200 músicos  
e 80 bailarinos que darão vida a este belo  
projeto que unirá pela primeira vez as quatro 
bandas filarmónicas do concelho (Banda de  
Música de Arrifana, Banda Musical de S. Tiago  
de Lobão, Banda Marcial do Vale e Banda  
Musical de Souto) e a Academia All About Dance. 
O espetáculo assinala o encerramento do  
programa cultural da Festa das Fogaceiras  
e pretende, acima de tudo, criar uma sinergia  
entre as duas áreas artísticas envolvidas  
(dança e música) possibilitando assim uma 
experiência enriquecedora para os seus 
intérpretes.

A direção artística do projeto foi  
da responsabilidade da Academia  
All About Dance e os arranjos  
musicais da responsabilidade  
do Maestro Luís Cardoso.
 

22h00 Grande Auditório do Europarque 
€ 8 pré ‑venda (até dia 20 de janeiro) 
€ 10 de 21 a 26 de janeiro
Destinatários M/6
Info 256 370 820
pelouroctbm@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades D
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MÚSICA · RECRIAÇÃO DE TRADIÇÕES

Cantar dos  
Reis e Cantar  
das Janeiras
1–30 JAN

O Grupo de cantares do Rancho 
Folclórico CDC S. Paio de Oleiros 
percorre a freguesia de S. Paio de 
Oleiros a cantar as Janeiras ou os 
Reis, preservando assim uma das 
mais antigas tradições da nossa 
terra e do nosso concelho.

São Paio de Oleiros  
e freguesias vizinhas
Destinatários Todas a idades
Info 917 083 060
rancho_oleiros@hotmail.com 
Org. Rancho Folclórico CDC  
São Paio de Oleiros

MÚSICA

Concerto  
de Ano Novo
1 JAN

O concerto de celebração  
de Ano Novo, promovido pela 
associação Abraçar Milheirós 
de Poiares, abordará músicas 
contemporâneas com uma 
vertente clássica e original.

18h00 Igreja Matriz de Milheirós 
de Poiares · Entrada Gratuita
Destinatários Todas as idades 
Info ampoiares@hotmail.com
Org. Associação Abraçar  
Milheirós de Poiares
Acessibilidades C

SERVIÇO EDUCATIVO · INFANTO ‑JUVENIL

O mistério do 
desaparecimento 
das roupas  
do sobreiro
Apresentação da história  
+ oficina de expressão plástica
2 JAN – 31 MAR

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

Marcação prévia obrigatória

10h00 ‑12h00 + 14h30 ‑16h30  
Museu de Santa Maria de Lamas · € 3
Destinatários pré ‑escolar ao 2º ciclo  
(possibilidade de adaptação a outros grupos)
Info 916 647 685, 227 447 468, geral@museudelamas.pt
Org. Museu de Santa Maria de Lamas
Acessibilidades C+D
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CINEMA INFANTIL

O Quebra 
-Nozes e os  
Quatro Reinos
6 JAN

“O Quebra ‑Nozes e os Quatro Reinos” conta  
a história de uma rapariga que, em busca da 
única chave capaz de desbloquear uma caixa que 
contém um presente de valor inestimável, se vê 
transportada para um mundo mágico, composto 
pelo Reino dos Doces, o Reino das Neves, o Reino  
das Flores e o sinistro Quarto Reino. Nesse mundo,  
Clara conhece um soldado chamado Phillip, um 
grupo de ratos e os regentes que presidem três 
reinos. Clara e Phillip devem agora entrar num 
quarto reino para recuperar a chave e restaurar  
a harmonia na terra instável.

10h30 Auditório da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira
Entrada gratuita 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 crianças a partir dos 4 anos
Info 256 377 030, nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+D

SERVIÇO EDUCATIVO · PROMOÇÃO DA LEITURA

9ª edição da 
estafeta de contos: 
conto com (tigo)…
7 JAN

Com esta iniciativa, contadores 
andarilhos difundem estórias  
e contos, partindo da biblioteca 
municipal e percorrendo todas as 
bibliotecas escolares do concelho.

11h00 Biblioteca e bibliotecas escolares  
do concelho · Entrada gratuita
Destinatários jardins ‑de ‑infância,  
1º, 2º e 3º ciclo
Info 256 377 030, 
nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+D
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SERVIÇO EDUCATIVO · PROMOÇÃO DA LEITURA

Contos sobre rodas
9+30 JAN + 5+25 FEV  
+ 1+21 MAR

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

10h00 IPSS · Entrada Gratuita, com inscrição 
Destinatários jardins ‑de ‑infância
Info 256 377 030, nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira

SERVIÇO EDUCATIVO · OFICINA

140 000 memórias: 
qual a sua memória 
mais feliz?
9+30 JAN + 5+25 FEV 
+ 1+21 MAR

Visita do núcleo pedagógico às IPSS 
para a realização de uma oficina, 
onde se trabalharão as memórias 
mais felizes, que posteriormente 
serão partilhadas aos seus pares 
através de uma carta digital.

10h00+14h00 IPSS · Entrada gratuita,  
com inscrição prévia
Destinatários seniores
Info 256 377 030, nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira

CINEMA

Assim Nasce 
uma Estrela
10 JAN

Jackson Maine (Bradley Cooper)  
é um músico consagrado que se 
apaixona por Ally (Lady Gaga), uma 
artista em dificuldades. Ally tinha 
desistido de realizar o sonho de ser 
cantora até que Jack a ajuda a chegar 
aos grandes palcos e ao estrelato.  
Mas enquanto a carreira de Ally 
descola, o lado pessoal da relação  
de ambos começa a deteriorar ‑se  
e Jack luta contra os seus próprios 
fantasmas.

21h30 Auditório da Biblioteca 
Municipal de Santa Maria da Feira 
€ 1 (leitores inscritos na biblioteca 
municipal, estudantes e >65 anos)  
€ 2 (todas as idades)  
Gratuita (para jovens nascidos  
a partir de 2000)
Nota para os leitores inscritos  
é obrigatório apresentar o cartão  
de leitor da biblioteca
Destinatários M/14 anos
Info 256 377 030, 
nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+D
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TEATRO

XXX Aniversário  
do Grupo de Teatro 
Juv -Setas
14 JAN

Para celebrar o seu 30º aniversário,  
o grupo de Teatro Juv ‑Setas apresenta 
a peça de teatro “A Cantora Careca”, 
de Eugène Ionesco, que narra a história 
de duas famílias inglesas decadentes, 
pertencentes à burguesia do pós ‑Guerra.  
Esta peça explora a dificuldade de 
comunicação entre as pessoas, que não 
tendo nada para dizer umas às outras, 
ficam completamente desconectadas.
 
21h00 Sede da Juventude de Sanguedo
Entrada Gratuita
Destinatários Todas as Idades
Info 227 459 433, 919 858 572
Org. Juventude de Sanguedo

EXPOSIÇÃO

“Amélia e 
Fernando” 
Exposição de Pintura de Alfredo Luz
11 JAN – 10 FEV

“O artista prolonga a grande tradição do 
surrealismo que na sua pintura se associa  
ao maravilhoso e a um universo de fábulas 
onde pressentimos o reflexo de uma 
biografia onírica não apenas do autor, mas 
da própria humanidade de que faz parte.  
Nas pinturas atuais está presente esse 
mundo virtual, preservada numa espécie de 
Arca de Noé capaz de transportar os sonhos 
mais ancestrais e os mais contemporâneos 
de que o artista é guardião e mensageiro”, 
Maria João Fernandes. 

3ª a 6ª feira 9h30 ‑17h00 Museu Convento dos Lóios
sábado e domingo 14h30 ‑17h30 (a partir de 12 de janeiro)
Entrada Gratuita
Destinatários Todas as idades
Info 256 331 070, museuconventodosloios@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+C+D
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SERVIÇO EDUCATIVO

PROMOÇÃO DA LEITURA

Comunidade  
de leitores  
para jovens
17 JAN + 28 FEV  
+ 28 MAR

O verbo Ler não suporta o 
imperativo, contudo é possível 
contornar esta situação ao 
centrarmos a nossa atenção nas 
mais valias da leitura partilhada, 
nas vantagens do sentimento 
de grupo e nas dinâmicas do 
coletivo. Com estes encontros 
mensais pretende‑se elevar  
o estatuto da leitura enquanto 
atividade criativa, apostando na 
realização de oficinas práticas.

Escolas do concelho 
Entrada Gratuita mediante  
inscrição prévia
Destinatários  
alunos do secundário e 3º ciclo
Info 256 377 030, 
nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira

TERTÚLIA

Objetos com 
Histórias 
“Partilha 
Sanguedo”
19 JAN

“Objetos com Histórias” é uma 
atividade integrada no projeto 
Midas promovido pelo Município 
de Santa Maria da Feira em 
parceria com o CASTIIS e a 
Cooperativa Casa dos Choupos. 
Objetos com Histórias, recolhe 
histórias e memórias de pessoas 
da freguesia ligadas à atividade 
da tecelagem, enquanto 
identidade de um passado 
presente. 

18h00 Casa das Profissões  
de Sanguedo · Entrada Gratuita
Destinatários Todas as Idades
Info divisao.social@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira 
Fórum Social da Freguesia de Sanguedo
Acessibilidades A

SERVIÇO EDUCATIVO

PROMOÇÃO DA LEITURA

Biblioteca 
itinerante:
está na hora da leitura
21–23 JAN + 18–20 FEV 
+ 18–20 MAR

A biblioteca municipal 
disponibiliza, através de  
um projeto de itinerância por 
escolas do concelho, numa  
visita mensal, uma hora do  
conto e o empréstimo de livros 
infantis, estimulando, assim,  
o gosto pela leitura.

10h00 + 11h00 + 13h30  
E.B.1 do concelho 
Entrada Gratuita, com inscrição 
Destinatários 3º e 4º ano
Info 256 377 030, 
nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira



SANTA MARIA DA FEIRA · JAN/MAR’19 — 21

DANÇA · OFICINAS E WORKSHOPS · SERV IÇO EDUCATIVO

Uma Dança  
por Mês…
Danças 
Refugiadas
26 JAN + 23 FEV + 16 MAR

‘Uma Dança por mês’ é a proposta do 
Ballet Contemporâneo do Norte para 
o público de Santa Maria da Feira, 
onde este, além de ver dançar, tem a 
possibilidade de experimentar a dança, 
as suas estratégias e modos de usar. 
Não é uma aula, nem um workshop, mas 
sim uma experiência lúdica e avulsa que 
procura proporcionar ferramentas  
para que o participante se sinta mais 
próximo de um espetáculo de dança. 
“Danças Refugiadas” será coordenado 
por cidadãos (não necessariamente 
profissionais das artes performativas)  
de origens culturais “não ‑europeias” 
que, nos últimos anos, encontraram 
refúgio em Portugal.

10h00 ‑12h30 Sala de ensaio do Cineteatro 
António Lamoso 
Entrada Gratuita com inscrição obrigatória  
para bcnproducao@gmail.com
Destinatários dos 13 aos 65 anos
Info bcnproducao@gmail.com
Coprodução CM Santa Maria da Feira e BCN  
– Ballet Contemporâneo do Norte
Acessibilidades A+D
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OFICINAS · WORKSHOPS

Domingo  
da Família
27 JAN

Reúna a família e venha ao 
Museu Convento dos Lóios 
aprender algumas técnicas 
de tecelagem. O pai, a mãe, 
a avó, o tio, filhos, primos, 
netos e sobrinhos podem 
participar em atividades 
diversificadas. Aprenda e 
divirta ‑se com a sua família 
no Museu Convento  
dos Lóios.

Marcação prévia obrigatória  
até 24 de janeiro;  
mínimo de 10 participantes  
e máximo de 25

15h00 ‑16h30  
Museu Convento dos Lóios
Entrada Gratuita
Destinatários Famílias
Info 256 331 070, 
museuconventodosloios@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+C+D

SERVIÇO EDUCATIVO · FORMAÇÃO

Filocontos
oficina de filosofia para crianças  
associada à literatura infantil
28 JAN

Oficina orientada por Tomás Magalhães 
Carneiro, do Clube Filosófico do Porto, 
que iniciará os participantes na área 
da filosofia para crianças, bem como 
em algumas técnicas simples de 
preparação de sessões e moderação 
de diálogos filosóficos a partir de 
literatura infantil – o que se pretende, 
tipos de perguntas, sinais para dialogar, 
técnicas de distribuição da palavra, 
gerir os silêncios e estruturar uma 
sessão.

14h00 ‑17h00 Biblioteca Municipal  
de Santa Maria da Feira 
Entrada gratuita, com inscrição prévia
Destinatários para educadores, pais, professores, 
animadores, promotores da leitura, responsáveis pelas 
bibliotecas escolares
Info 256 377 030, nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+D
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OFICINAS · WORKSHOPS

Domus: 
Os Segredos  
da Casa Romana
1–28 FEV

A cultura castreja é uma das 
manifestações do Homem mais 
importantes da proto ‑história 
peninsular, havendo uma presença 
destacada na nossa região.  
Venha conhecer os modos de vida  
e costumes dos nossos antepassados  
e desvendar alguns dos seus segredos.

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

3ª a 6ª feira 9h30 ‑16h45  
Museu Convento dos Lóios
€ 1 (público escolar)  
€ 2 (todas as idades)
Destinatários 1º Ciclo  
ao 3º Ciclo do Ensino Básico
Possibilidade de adaptação  
a outros grupos organizados
Info 256 331 070,  
museuconventodosloios@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+C+D

EXPOSIÇÃO · FESTIVAL

iNstantes 
Festival Internacional  
de Fotografia de Avintes
1 FEV – 3 MAR

Exposição do fotógrafo Hengki Lee 
da Indonésia. A inspiração para  
o seu trabalho vem da poesia, 
filmes e livros que lê. Os conceitos 
das suas obras são simplesmente 
sobre curiosidade, sonhos,  
poesia e emoção.

sábados e domingos 15h00 ‑17h00  
Casa da Cultura de Lourosa 
Entrada Gratuita
Destinatários Todas as idades
Info 22 744 25 08
Org. Junta de Freguesia de Lourosa, Dia L



 MÚSICA

“ Quem?”
 Tour GNR 2019
 2 FEV
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“Quem?” é a nova canção dos 
GNR e o mote para os atuais 
espetáculos da banda em teatros 
e auditórios. Musicalmente, 
são percorridos temas ícones, 
verdadeiros hinos da música 
portuguesa, de que são exemplo 
“Dunas”, “Efectivamente”, “Vídeo 
Maria”, “Morte ao Sol”, “Sangue 
Oculto”, “Pronúncia do Norte”, 
“Popless”, “Asas Eléctricas”, 
“Mais Vale Nunca”, “Mosquito”, 

“USA”, combinados com uma 
forte componente de vídeo.
Os GNR contabilizam 38 anos 
de carreira e, especialmente 
ao longo dos últimos três 
anos, a digressão com mais 
de 100 espetáculos tem vindo 
a confirmar ‑se de sucesso, 
fazendo brilhar os GNR, lado 
a lado, com as multidões que 
conquistam.

22h00 Cineteatro António Lamoso 
€ 10 (Plateia Inferior)  
€ 12 (Plateia Central)  
€ 8 (Plateia Recuada)
Destinatários M/6
Info cineteatro@cm ‑feira.pt, 
cineteatro.cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+D

Espetáculo com serviço  
de babysitting
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CINEMA INFANTIL 

O Regresso de 
Mary Poppins
3 FEV

Numa Londres mergulhada na Grande 
Depressão, Jane e Michael Banks, 
agora adultos e com seus próprios 
filhos, recebem mais uma vez a visita 
da enigmática Mary Poppins. Com suas 
habilidades mágicas, ela ajudará a família  
a redescobrir a alegria e o brilho que 
haviam desaparecido das suas vidas.
 
10h30 Auditório da Biblioteca Municipal de Santa 
Maria da Feira · Entrada gratuita 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 crianças a partir dos 4 anos
Info 256 377 030, nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+D

SERVIÇO EDUCATIVO

Para a nossa amizade 
nunca esquecer, no 
Museu, um lenço dos 
namorados vamos fazer!
Visita e Oficina de Expressão Plástica
4 FEV – 1 MAR

“Para a nossa amizade nunca esquecer,  
no Museu, um lenço dos namorados vamos 
fazer!” é o tema para uma visita e oficina de 
expressão plástica especialmente dedicada 
ao Dia dos Afetos promovida pelo Museu de 
Santa Maria de Lamas. O convite, extensível 
a famílias, amigos e casais de namorados, 
visa descobrir a origem/simbologia dos 
lenços dos namorados, tendo como base 
motivos presentes na coleção permanente 
do Museu. Para mais tarde recordar este dia, 
os participantes serão desafiados a criar um 
lenço dos namorados, personalizado e bem 
especial, com recurso a diferentes materiais/
técnicas, como a cortiça, o aglomerado de 
cortiça e a colagem. 

10h00 ‑12h00 + 14h30 ‑16h30  
Museu de Santa Maria de Lamas · € 3
Destinatários grupos de ensino pré ‑escolar  
ao universitário, seniores e famílias
Info 916 647 685, 227 447 468, geral@museudelamas.pt
Org. Museu de Santa Maria de Lamas
Acessibilidades C+D
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MÚSICA

Toques do 
Caramulo
À4HÁ
6 FEV

Toques do Caramulo reinventam ‑se 
continuamente, fazendo música nova 
das velhas cantigas e levando o público 
a surpreender ‑se com o repertório 
esquecido da Serra do Caramulo.  
Com amplo reconhecimento nacional  
e internacional, este é um espetáculo  
de forte energia musical e interação 
com o público, fazendo de cada 
concerto uma grande festa para  
todas as idades.

Gonçalo Garcia bateria e voz
Miguel Cardoso contrabaixo e voz 
Alex Duarte guitarra e voz 
Pedro Martins bandolim, violino e voz 
Luís Fernandes voz, braguesa, acordeão e voz

22h00 Cineteatro António Lamoso 
€ 2,5 · Destinatários M/6
Info cineteatro@cm ‑feira.pt,  
cineteatro.cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+D

SERVIÇO EDUCATIVO

Filocontos
histórias para pensar
9 FEV + 9 MAR

O projeto filocontos aproveita a experiência 
dos seus contadores de histórias na 
dinamização de sessões de filosofia 
para crianças e diálogos filosóficos, para 
incentivar os participantes a partilharem 
ideias e aprofundarem pensamentos,  
sobre os vários temas que as histórias  
vão sugerindo.

Orientado por Tomás Magalhães Carneiro,  
Clube Filosófico do Porto

15h00 Sala da hora do conto 
Entrada Gratuita, com inscrição prévia
Destinatários Crianças dos 7 aos 14 anos
Info 256 377 030, nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+D

OFICINAS · WORKSHOPS

Workshop  
de serigrafia
9+23 FEV

Resultado de uma residência artística, 
desenvolvida em 2018, este workshop 
pretende dar a conhecer um dos  
processos da gravura, cujo princípio  
básico se relaciona com o stencil,  
em que uma espécie de “máscara”, 
colocada em algumas áreas, evita  
o contacto da tinta com o suporte.  
Serão realizadas experiências com  
papel produzido no museu.

Marcação prévia obrigatória
Nº máximo de participantes 20

14h30 ‑17h00 Museu do Papel Terras de Santa Maria 
€ 1,50 por participante/ sessão
Destinatários Todas as idades
Info 256 370 850, geral@museudopapel.org, 
www.museudopapel.org
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+C+D
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SERVIÇO EDUCATIVO

“A minha família  
vai ao Museu!  
E a tua?!” Para  
a nossa amizade 
nunca esquecer,  
no Museu, um lenço 
dos namorados 
vamos fazer!
Oficina de Expressão Plástica
10 FEV

A sessão de fevereiro do programa  
“A minha família vai ao Museu! E a tua?!” 
é especialmente dedicada ao dia dos 
afetos.

15h00 Museu de Santa Maria de Lamas 
€ 3 · Destinatários famílias
Info 916 647 685, 227 447 468 
geral@museudelamas.pt
Org. Museu de Santa Maria de Lamas
Acessibilidades C+D

NOVO CIRCO

Sin 
Miedo
Companhia Maintomano
9 FEV

Sin Miedo é um projeto que cresce 
em residência artística em Santa 
Maria da Feira, pela companhia 
espanhola Maintomano, com uma 
longa experiência no trabalho corpo 
a corpo, mão a mão. Neste projeto 
as acrobacias ganham forma sobre 
objetos que estabelecem os desafios, 
as dúvidas, as certezas, o risco e o 
medo. O medo como medida, o medo 
como estímulo.

18h30 Cineteatro António Lamoso 
€ 2,5 · Destinatários M/3
Info cineteatro@cm ‑feira.pt,
cineteatro.cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+D
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FORMAÇÃO

Ler e Jogar
sentir o livro como um jogo,  
um tabuleiro como um percurso
11 FEV

A natureza da criança é lidar com o mundo de 
modo lúdico. “Ler e Jogar” será um laboratório 
de partilha para poetas da curiosidade de como 
sentir o Livro como um jogo, um tabuleiro 
como um percurso. “Jogar a Leitura” cruzando 
conceitos e materiais menos convencionais  
é “meio caminho andado” para desenvolver 
melhor na criança a capacidade de se relacionar, 
de sentir e de assumir uma consciência crítica, 
ajudando assim, a ampliar o seu potencial 
sensível, humano e criativo. A formação procura 
sensibilizar para as diferentes formas  
de leituras dos “Livros e do Mundo” através 
da criação de laboratórios poéticos, plásticos, 
ilustração, natureza, ciência, provocando 
assim experiências estéticas, poéticas, 
multissensoriais e imaginativas!

14h00 ‑17h00 Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira
Entrada gratuita mediante inscrição prévia
Destinatários professores, animadores,  
promotores de leitura, educadores de infância
Info 256 377 030, nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+D

SERVIÇO EDUCATIVO · OFICINA

Oficina  
anti -rumores
Qual é a cor verdadeira das nuvens?
12–16 FEV

As nuvens estão em constante movimento 
e transformação como os habitantes do 
Mundo. Há um RUMOR sobre as nuvens,  
que são brancas… E se este boato for  
falso? O que é uma “ideia feita”? O que é  
o preconceito e atitudes discriminatórias? 
É difícil ter opinião própria? Como seria se 
nós tivéssemos de imigrar? Todos somos 
diferentes interiormente e exteriormente.  
No entanto, será que há uma tendência  
para a cópia na forma de estar? Porquê 
é que é tão difícil aceitar a diversidade e 
conseguir resolver situações de conflito?  
O que o Mundo espera de nós? Vamos sentar 
à mesa e recorrer ao nosso pensamento 
selvagem para refletir livremente sobre  
o que é uma cidade intercultural, tal como 
partilhar e saborear texturas, sons e odores 
de diversos países do mundo através de  
uma experiência única e diversificada.

Orientado por Marina Palácio

9h30+14h00 IPSS, escolas 
Entrada gratuita, com inscrição prévia
Destinatários público sénior, 2º ciclo e famílias
Info 256 377 030, nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+D

OFICINAS · WORKSHOPS

Domingo  
da Família
10 FEV

Venha passar um domingo 
diferente em família. A brincar 
com o barro criará um prato 
muito original!

Marcação prévia obrigatória  
até 7 de fevereiro; mínimo de 10 
participantes e máximo de 25

15h00 ‑16h30 Museu Convento dos Lóios 
Entrada Gratuita
Destinatários Famílias
Info 256 331 070,
museuconventodosloios@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+C+D 
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INTERGERACIONAL

Chá com Afetos
14 FEV

O dia dos Namorados,  
na freguesia, foi transformado  
no namoro dos sentimentos 
afetivos que unisse os mais 
novos aos mais velhos de uma 
comunidade que se quer sentir 
feliz. O Chá é o mote para o evento.

14h00 Patronato de Santa Maria de Lamas
Entrada Gratuita
Destinatários População sénior com  
a envolvência da comunidade escolar,
Associação Bem ‑Estar, Cerci ‑Lamas
Info 227 444 790
geral@jf ‑santamariadelamas.pt
Org. Junta de Freguesia de Santa  
Maria de Lamas

SERVIÇO EDUCATIVO

Carnaval  
no Museu
Visita e Oficina de  
Expressão Plástica  
“Máscaras Venezianas”
18 FEV – 4 MAR

Aceite o nosso convite e venha até 
ao Museu de Santa Maria de Lamas 
construir uma “máscara veneziana” 
inspirada num dos mais famosos 
Carnavais do mundo.

10h00 ‑12h00 + 14h30 ‑16h30  
Museu de Santa Maria de Lamas · € 3
Destinatários grupos de ensino pré ‑escolar  
ao universitário, seniores e famílias
Info 916 647 685, 227 447 468,  
geral@museudelamas.pt
Org. Museu de Santa Maria de Lamas
Acessibilidades C+D

CINEMA 

A Rapariga 
Apanhada na 
Teia de Aranha
14 FEV

A Rapariga Apanhada na Teia de Aranha 
conta a história de Lisbeth Salander, 
uma jovem hacker, e do jornalista Mikael 
Blomkvist, que se encontram presos numa 
teia de espiões, ciber ‑criminosos e oficiais 
do governo corruptos, conhecida como 
“The Spider Society”. O novo filme de Fede 
Alvarez, baseado no recente best ‑seller 
mundial escrito por David Lagercrantz, 
constituinte da série Millennium, de Stieg 
Larsson, é protagonizado por Claire Foy.

21h30 Auditório da Biblioteca Municipal  
de Santa Maria da Feira
€ 1 (leitores inscritos na biblioteca municipal, 
estudantes e > 65 anos)
€ 2 (todas as idades)
Gratuita (para jovens nascidos a partir de 2000)
Nota para os leitores inscritos é obrigatório  
apresentar o cartão de leitor da biblioteca
Destinatários M/16
Info 256 377 030, nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+D
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DANÇA

Raw  
a Nude
16 FEV

Raw a Nude é uma criação de 
dança contemporânea que procura 
desenvolver uma ficção de corpos 
siameses que se constroem num 
universo paralelo. Um dueto 
dessincronizado por um hibridismo 
corpóreo em metamorfose  
e corpos nus. Nesta viagem as 
personagens sofrem a sua mutante 
construção e autodestruição 
psicótica. Um discurso perigoso 
entre a identidade, apresentação, 
subjetividade e sexualidade, 
com estruturas constantes de 
materialização de conotações  
e simbologias à ideia de perfeição  
e monstruosidade 

Espetáculo com Audiodescrição

22h00 Cineteatro António Lamoso 
€ 4 (Plateia Inferior) 
€ 5 (Plateia Central) 
€ 3 (Plateia Recuada)
Destinatários M/14
Info cineteatro@cm ‑feira.pt 
cineteatro.cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+D

OFICINAS · WORKSHOPS

Máscaras  
de papel
19–23 FEV +  
26 FEV – 1 MAR

Nesta oficina temática 
pretende ‑se lançar o desafio 
na transformação de diferentes 
papéis em máscaras de 
carnaval com muita cor  
e muita imaginação.

Marcação prévia obrigatória
Número máximo de participantes 20

10h00 ‑11h30 Museu do Papel Terras de Santa 
Maria · € 1,50 por participante/ sessão
Destinatários Grupos escolares, adultos, 
seniores e famílias
Info 256 370 850, geral@museudopapel.org, 
www.museudopapel.org
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+C+D
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INFANTO – JUVENIL · SERV IÇO EDUCATIVO

Carnaval 2019
23 FEV

Em 2015 Arrifana reatou o seu 
corso carnavalesco numa vontade 
conjunta das suas associações, 
do Agrupamento de Escolas e de 
muitos foliões. Hoje, esta iniciativa 
marca a agenda cultural anual da 
freguesia. São convidadas todas 
as crianças das escolas de Arrifana 
bem como todas as associações 
arrifanenses para abrilhantarem 
o corso, não esquecendo todos os 
foliões anónimos que anualmente 
fazem questão de marcar presença. 
Venha descobrir a folia das várias 
faixas etárias que compõem o corso 
carnavalesco de Arrifana!

Início às 14h30 Largo Manuel José Pereira  
e ruas circundantes · Entrada Gratuita
Destinatários Todas as Idades
Info 256 200 750, www.jfarrifana.pt,
www.facebook.com/jfarrifana/
Org. Junta de Freguesia de Arrifana

MÚSICA

Leo  
Middea
À4HÁ
20 FEV

Leo Middea, jovem músico brasileiro, 
iniciou cedo a sua história na música.  
Com uma vasta experiência internacional 
conta já com dois discos, Dois (2014) 
e “A Dança do Mundo” (2016). O seu 
trabalho bebe das influências como  
The Beatles, Chico Buarque, Caetano 
Veloso, mas também das áreas 
do teatro, cinema, circo e dança 
contemporânea. 
 
22h00 Foyer do Cineteatro António Lamoso 
€ 2,5 Destinatários M/6
Info cineteatro@cm ‑feira.pt,
cineteatro.cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+D

OFICINAS · WORKSHOPS

Domingo  
da Família
24 FEV

Para brincar ao Carnaval, 
propomos a criação de 
máscaras com diferentes 
materiais reaproveitáveis. 
Venha aprender e divertir ‑se 
com a sua família no Museu.

Marcação prévia obrigatória  
até 21 de fevereiro; mínimo de 10 
participantes e máximo de 25

15h00 ‑16h30 Museu Convento dos Lóios
Entrada Gratuita
Destinatários Famílias
Info 256 331 070,
museuconventodosloios@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+C+D
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MÚSICA · INFANTO ‑JUVENIL 

SERVIÇO EDUCATIVO

Audição  
de Carnaval
1 MAR

A Academia de Música de Santa 
Maria da Feira, como habitual, 
apresenta a Audição de Carnaval, 
de vários instrumentos musicais, 
com muitos mascarados e 
músicas alegres, destinada a 
proporcionar um excelente fim 
de tarde às famílias. Nesse dia,  
a criatividade e a imaginação  
são o mote para a animação  
e diversão.

18h30 Auditório da Academia  
de Música de Santa Maria da Feira 
Entrada livre
Destinatários Todas as Idades
Info acadmusicasmf.
pedagogico@gmail.com
Org. Academia de Música de Santa 
Maria da Feira
Acessibilidades C

SERVIÇO EDUCATIVO

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

O Dia do Pai celebra ‑se a 19 
de março. E sabe porque se 
comemora nesta data?! É porque 
este é o dia de S. José, o pai de 
Jesus. Neste sentido, o Museu 
convida os mais pequenos a 
conhecer a história de S. José e a 
elaborar na oficina de expressão 
plástica um presente para o pai.

10h00 ‑12h00 + 14h30 ‑16h30 
Museu de Santa Maria de Lamas · € 3
Destinatários do ensino pré ‑escolar 
ao 3º ciclo (possibilidade de 
adaptação a outros grupos)
Info 916 647 685, 227 447 468,
geral@museudelamas.pt
Org. Museu de Santa Maria de Lamas
Acessibilidades C+D

OFICINAS · WORKSHOPS

Uma Aventura  
na Cortiça
1–29 MAR

De onde vem a cortiça? Como 
se transforma em rolha? Será 
que a cortiça só serve para 
fazer rolhas? Venha encontrar 
as respostas a todas estas 
questões numa visita ao núcleo 
temático com a ajuda do David.

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

terça a sexta ‑feira 9h30 ‑16h45 Museu 
Convento dos Lóios · Entrada 2 rolhas
Destinatários Pré ‑escolar ao 3º 
Ciclo do Ensino Básico, seniores, 
possibilidade de adaptação a outros 
grupos organizados
Info 256 331 070, 
museuconventodosloios@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+C+D



COMÉDIA

GEDE TV 
dá cá o 
comando
23 FEV

Maria e António são um casal que 
procura a felicidade na “caixa mágica”. 
O comando da TV, serve apenas para 
mudar de canal ou é um símbolo de 
poder? A caixa mágica faz magia boa ou 
magia negra nas mentes de quem vê? 
Com alguns dos elementos fundadores 
do Grupo de Expressão Dramática de 
Escapães e os atuais, esta é uma peça 
que promete divertir e oferecer ao 
público o verdadeiro drama do zapping 
da GEDE TV dá cá o comando.

22h00 Cineteatro António Lamoso 
€ 5 · Destinatários M/12
Info cineteatro@cm ‑feira.pt, 
cineteatro.cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira e GEDE
Acessibilidades A+D
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EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

Por Conta  
Própria II
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Artistas  
Autodidatas 
Feirenses
2–31 MAR

Um dos objetivos da política cultural 
municipal, é criar condições e fornecer 
estímulos à criatividade artística 
e intelectual da comunidade, sem 
qualquer tipo de discriminação, aberta  
à pluralidade de expressões artísticas  
e à diversidade de padrões estéticos  
e culturais.

“Por conta própria ‑ artistas autodidatas 
feirenses”, é uma iniciativa que 
corporiza os objetivos enunciados e  
é, também, um lugar de encontro com 
a comunidade, na comunidade e pela 
comunidade, nos espaços de mediação 
que acolhem esta exposição coletiva de 
artes plásticas, Biblioteca Municipal  
e Museu Convento dos Lóios.

Museu Convento dos Lóios,  
Biblioteca Municipal
Entrada Gratuita
Destinatários Todas as idades
Info 256 331 070,
museuconventodosloios@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira 
Acessibilidades A+B+C+D, A+B+D
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MÚSICA · ANIMAÇÃO · SÁTIRA

Carnaval Saloio de 
Paços de Brandão
Corso Carnavalesco
2–5 MAR

O Carnaval Saloio de Paços de 
Brandão é um evento popular  
com mais de trinta anos. Tem 
como pontos altos a coroação  
do Rei, a passerelle de figurantes  
e o corso carnavalesco na tarde  
de 3ª feira. Para comemorar  
o 35º Aniversário, a organização  
vai premiar o melhor carro, o 
melhor figurante e a melhor sátira.

3 MAR Coroação do Rei às 15h00, 
4 MAR Passerelle de Figurantes às 21h00 
5 MAR Corso Carnavalesco às 14h00 
Paços de Brandão (Arraial e Ruas da Vila)
Entrada Gratuita
Destinatários Todas as idades
Info 929 256 651, 914 010 114, 917 743 897, 
acaretapb@gmail.com
Org. Associação Cultural do Carnaval

CINEMA INFANTIL

Astérix: 
O Segredo da 
Poção Mágica
3+4 MAR

Após sofrer uma queda enquanto colhia  
visco, o druida Panoramix decide que é 
chegada a hora de garantir o futuro da  
aldeia. Acompanhado por Astérix e Obélix,  
irá viajar pela Gália à procura de um druida 
jovem e talentoso, capaz de ser treinado  
e suficientemente digno para conhecer  
o segredo da poção mágica.

3 MAR 10h30 famílias
4 MAR 9h30 + 14h00 jardins ‑de ‑infância
Auditório da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira
3 de março – gratuita 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.
4 de março – gratuita, com inscrição prévia
Destinatários crianças a partir dos 4 anos
Info 256 377 030, nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+D

WORKSHOP EDUCATIVO

Workshop e Atelier 
de Bonsai
2 MAR

Este workshop abordará alguns 
temas desta arte e, sobretudo, 
ensinar a tratar corretamente  
um bonsai e acabar com a ideia  
ou mitos de que o bonsai é uma 
planta sensível, ou que necessita  
de cuidados especiais.

14h30 Barracos Bar – Parque de Santa  
Maria de Lamas · Entrada Gratuita
Destinatários Todas as idades
Info 227 444 790,  
geral@jf ‑santamariadelamas.pt
Org. Junta de Freguesia de Santa Maria  
de Lamas – Parceria com Bonsai Feelings
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TEATRO · MÚSICA · ANIMAÇÃO

Cortejo Medieval 
Carnavalesco
3 MAR

Desfile pelas Ruas da 
Freguesia de Sanguedo com 
representações de Teatro, 
Percussão e Danças Medievais.

15h00 Freguesia de Sanguedo
Entrada Gratuita
Destinatários Todas as Idades
Info 227 459 433, 919 858 572
Org. Juventude de Sanguedo

TEATRO · SERV IÇO EDUCATIVO

Leandro,  
Rei da Helíria
7+8 MAR

Leandro, Rei da Helíria, 
obra de Alice Vieira, é 
uma história que nos 
fala de amor, ingratidão, 
remorsos, sonhos e diversas 
aprendizagens. A obra narra  
o percurso de um rei, que ao  
ter de abdicar da sua coroa,  
é confrontado com o dilema  
do verdadeiro amor! A obra, 
que integra o Plano Nacional 
de Leitura, é adaptada 
especialmente para 
apresentação ao público 
escolar pela associação 
Ponto Produções. 

Cineteatro António Lamoso
Entrada por convite
Destinatários 2º ciclo – 7º ano, 
Agrupamentos do Concelho de SMF
Info cineteatro@cm ‑feira.pt, 
cineteatro.cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira  
e Ponto Produções
Acessibilidades A+D

EXPOSIÇÃO

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

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

9h30 ‑12h30 + 14h00 ‑17h00  
Museu de Santa Maria de Lamas
€ 3 adultos
€ 2 Seniores, estudantes,  
portadores de cartão jovem.
Gratuito para crianças  
com menos de 5 anos
Destinatários Todas as idades
Info 916 647 685, 227 447 468, 
geral@museudelamas.pt
Org. Museu de Santa Maria de Lamas
Acessibilidades C+D

SERVIÇO EDUCATIVO

“A minha família 
vai ao Museu!  
E a tua?!”
Especial Dia do Pai  
– Oficina de Expressão 
Plástica
10 MAR

A sessão de março do programa 
“A minha família vai ao Museu! 
E a tua?!” é especialmente 
dedicada ao dia do pai.

15h00 Museu de Santa Maria de Lamas  
€ 3 · Destinatários famílias 
Info 916 647 685, 227 447 468,  
geral@museudelamas.pt
Org. Museu de Santa Maria de Lamas
Acessibilidades C+D



“Depois do medo” marca o regresso 
de Bruno Nogueira ao stand up e, 
juntamente com isso, o regresso  
à escrita de sinopses na terceira pessoa 
do singular. Neste seu novo espetáculo, 
Bruno Nogueira aborda questões 
que só incomodam pessoas que têm 
demasiado tempo livre. Entre os temas 
interessantíssimos poderão encontrar 
a intrigante problemática das pessoas 
que, sem terem nada na boca, mastigam 
quando estão a olhar para alguém a 
comer. Um encantador processo mental.
Como podem ver, o mundo, tal como  
o conhecem, vai ficar exatamente igual. 
Mas o Bruno, tal como o conhecem,  
vai ficar muito mais aliviado de ter 
semeado problemas dele na vossa 
cabeça.

22h00 Cineteatro António Lamoso
€ 10 (Plateia Inferior)
€ 12,5 (Plateia Central)
€ 7,5 (Plateia Recuada)
Destinatários M/16
Info cineteatro@cm ‑feira.pt,  
cineteatro.cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira 
Acessibilidades A+D

Espetáculo com serviço de babysitting

STAND UP COMEDY

Bruno 
Nogueira
Depois 
do Medo
9 MAR
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OFICINAS E WORKSHOPS

Domingo  
da Família
10 MAR

Conhece os azulejos  
do Convento dos Lóios?  
Com base no azulejo 
padrão, muitas tintas e 
pincéis, pinte um azulejo 
com a sua família.

Marcação prévia obrigatória 
até 7 de março; mínimo de 10 
participantes e máximo de 25

15h00 ‑16h30  
Museu Convento dos Lóios
Entrada Gratuita
Destinatários Famílias
Info 256 331 070, 
museuconventodosloios@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+C+D

SERVIÇO EDUCATIVO

PROMOÇÃO DA LEITURA

Semana  
da Leitura
11–15 MAR

No âmbito da programação 
da Rede Concelhia das 
Bibliotecas Escolares,  
a biblioteca municipal 
associa ‑se às comemorações 
da semana da leitura,  
levando livros e estórias.

10h00 + 14h00 escolas, jardins‑
‑de ‑infância, bibliotecas 
escolares · Entrada gratuita  
com inscrição prévia
Destinatários comunidade escolar
Info 256 377 030, 
nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+D

MÚSICA

Madrepaz
À4HÁ
13 MAR

Madrepaz apresentam o seu primeiro 
álbum Panoramix, que vem com nome 
de druida, cheio de vontade de oferecer 
poções mágicas. O trabalho está repleto 
de histórias pessoais e agrega uma forte 
componente cénica. 

22h00 Foyer do Cineteatro António Lamoso
€ 2,5 · Destinatários M/6
Info cineteatro@cm ‑feira.pt,
www.cineteatro.cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+D
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CINEMA 

Green Book
Um guia para a vida de Peter Farrelly
14 MAR

Em 1962, Tony Lip é contratado para ser 
motorista do pianista Don Shirley durante uma 
digressão ao Sul dos Estados Unidos, numa 
era em que os descendentes de africanos 
eram obrigados a usar alojamentos e serviços 
alternativos, por via das leis de segregação 
racial em vigor abaixo da linha Mason ‑Dixon.
Inspirado numa história verdadeira e numa 
amizade verdadeira, este filme transcendeu 
as restrições raciais, de classe e sociais  
no início dos anos 60.

21h30 Auditório da Biblioteca Municipal
€ 1 (leitores inscritos na biblioteca municipal, 
estudantes e > 65 anos)
€ 2 (todas as idades) 
Gratuita (para jovens nascidos a partir de 2000)
Nota para os leitores inscritos é obrigatório  
apresentar o cartão de leitor da biblioteca
Destinatários M/14 anos
Info 256 377 030, nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+D

OFICINAS · WORKSHOPS

Personagens em 
papel do engenho  
da lourença
16–30 MAR

Após a narração da história “O Engenho 
da Lourença” as famílias serão convidadas 
a construir pequenas personagens do 
livro, como a aranha Josefina ou a fada 
Estrelinha Inês, utilizando papel, cola e 
muita imaginação. Este workshop tem 
como objetivo a criação de laços entre  
a comunidade e o museu, proporcionando 
aos participantes a aprendizagem, 
convívio e momentos muito divertidos,  
em família.

Marcação prévia obrigatória
Número máximo de participantes: 20

14h30 ‑17h00
Museu do Papel Terras de Santa Maria
€ 1,50 por participante / sessão
Destinatários Famílias
Info 256 370 850, geral@museudopapel.org, 
www.museudopapel.org
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+C+D

TEATRO

Encontros com  
o Teatro “Musical”
16 MAR

Em jeito de musical, o espetáculo  
é uma viagem pela história e geografia 
da terra de Santa Maria da Feira, que  
foi local de passagem, de encontro  
e de convívio de várias culturas.  
O encontro aborda a história da 
Federação e do movimento associativo, 
no desenvolvimento do Concelho.

22h00 Cineteatro António Lamoso · € 5 
Destinatários M/6
Info cineteatro@cm ‑feira.pt,  
cineteatro.cm ‑feira.pt, 256 373 235
Org. CM Santa Maria da Feira e Federação  
das Coletividades de Cultura e Recreio  
do Concelho de Santa Maria da Feira 
Acessibilidades A+D
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Eixos – Ciclo de Teatro de Marionetas de 
Portugal e Galiza é um projeto performativo 
e lúdico, que explora múltiplas valências 
do teatro de marionetas. Seduzindo os 
mais diversos públicos (crianças, adultos 
e profissionais), a segunda edição do Ciclo 
oferece programação diversificada, em  
vários espaços, e totalmente gratuita.  
O programa engloba uma exposição, um 
workshop, um encontro de marionetistas 
e a apresentação de cinco espetáculos de 
marionetas. Ao longo de cinco dias, entre  
20 e 24 de março, Eixos acolhe apresentações 
de companhias nacionais e galegas, unindo 
histórias e partilhando experiências desta 
vertente de teatro nestes dois territórios.
Entre no Eixos!

Entrada Gratuita
Destinatários M/3 e Famílias
Info pelouroctbm@cm ‑feira.pt,  
cineteatro@cm ‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira  
e Marionetas da feira
Acessibilidades A+D

FESTIVAL

Ciclo de  
Marionetas
20‑24 MAR
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20‑24 MAR

Exposição  
de Marionetas
Marionetas da Feira  
e Historioscópio
Exposição de marionetas, elementos 
cénicos e estruturas móveis de espetáculos 
históricos de ambas as companhias. 
As peças em exibição já fizeram mais  
de 500 apresentações em dezenas  
de eventos históricos em Portugal.

20 MAR

Variações com 
Marionetas  
de Fios
Marionetas da Feira
Várias marionetas de fios desfilam e exibem 
as suas habilidades. Umas com as suas 
habilidades musicais, outras dançantes e 
outras demonstram os seus dotes circenses. 
Todas elas apresentam um truque, uma 
fantasia ou uma surpresa, levando o público 
até um mundo mágico e encantado!

4ª Feira 10h00  
Escola do Concelho
Destinatários Público Escolar

Uma Lágrima  
no Oceano
Historioscópio

Num futuro distópico em que as reservas de 
água esgotaram, uma menina e o seu avô fazem 
os possíveis para sobreviver como nómadas 
recolectores. Escondidos nas entranhas deste 
mundo árido e seco, vivem também os guardiões 
das águas, à espera da extinção dos homens  
para restabelecer o equilíbrio do planeta.  
Uma história que nos fará refletir sobre a 
importância dos pequenos gestos, para consertar 
os grandes estragos da ganância humana.  
Com pouca palavra, o espetáculo é conduzido  
pela banda sonora, interpretado ao vivo,  
com inspiração nos 24 prelúdios para piano  
do compositor francês Claude Debussy.

4ª Feira 14h00 
Escola do Concelho
Destinatários Público Escolar

PROGRAMA

Ciclo de 
Marionetas
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21 MAR

Segredo do Rio
Chão de Oliva

Um espetáculo de marionetas de luva  
cheio de beleza e sensibilidade, eclético, 
onde a plasticidade está presente e o 
respeito pelo LIVRO é palavra ‑chave.
É a história de uma bela amizade entre  
um peixe e um rapaz, “O Segredo do Rio” 
que Miguel Sousa Tavares escreveu,  
e que agora se apresenta em forma  
de espetáculo de marionetas de luva.
Uma história pedagógica que pode ser lida 
como uma parábola protagonizada pela 
humanidade e a natureza: se a humanidade 
(rapaz) tratar a natureza (peixe) com amor, 
fidelidade e respeito – no fundo como 
merece – a natureza é generosa.
A adaptação do livro – que tem ilustrações 
da artista plástica Fernanda Fragateiro, 
numa associação feliz que nos consegue 
transportar para /por uma alegria poética, 
contagiante, expressa com simplicidade – 
pretende ser fiel ao texto e às ilustrações. 
As marionetas executadas por Jorge 
Cerqueira, seguindo o traço da ilustração, 
e ainda as novas ilustrações feitas, 
propositadamente, pela artista plástica 
para este espetáculo, não desvirtuam  
o objetivo enunciado, fidelidade ao texto  
e à linha gráfica, e concorrem para refinar 
a plasticidade, assim como o jogo de 
sentimentos e emoções, que se pretende 
transmitir através do espetáculo.

EXPERIÊNCIA EM PALCO
5ª Feira 10h00 + 14h00  
Cineteatro António Lamoso
Destinatários Público Escolar
Entrada por convite

22 MAR

Variações com 
Marionetas  
de Fios
Marionetas da Feira

6ª Feira 10h00+14h00 
Escolas do Concelho
Destinatários Público Escolar

Retrete Cabaret
El Retret de Dorian Grey
Um espetáculo que nunca dorme. Muda  
a cada pedacinho de tempo. Um artista entra, 
outro sai…o cenário varia quase em cada 
representação. Dança, música, objetos… 
Neste formato mutante apresentam  
novas experiências e números curtos 
clássicos. Dez anos de experimentação  
condensam ‑se em cinquenta minutos  
sem palavras.

EXPERIÊNCIA EM PALCO
6ª Feira 21h30 
Cineteatro António Lamoso
Destinatários M/6

Encontro  
de Marionetas  
de Portugal  
e Galiza
6ª Feira 22h30 
Foyer Cineteatro António Lamoso
Destinatários M/6

23 MAR 

Workshop de 
Manipulação  
de Marionetas  
+ Visita Guiada
Workshop de manipulação de cenas da 
companhia com especial incidência no 
movimento e na expressão na ausência 
de texto.

10h00 Destinatários M/12

Retrete Cabaret
El Retret de Dorian Grey 
(Galiza) + Visita Guiada

EXPERIÊNCIA EM PALCO
Sábado 16h00  
Cineteatro António Lamoso
Destinatários M/3

24 MAR 

Variações com 
Marionetas de 
Fios
Marionetas da Feira
Domingo 11h00  
Praça da República
Destinatários M/3

Trogloditas
Tanxarina (Galiza)

Três trogloditas convidam ‑nos a entrar  
no primeiro teatro pré ‑história: a Caverna.  
Lá assistimos a um espetáculo cómico cheio 
de humor e tolices. Dá ‑se ao homem duas 
marionetas e habilidades super ‑primitivas 
para representar o singular modo de vida  
dos nossos mais divertidos antepassados. 
Uma linguagem única e uma excelente 
cenografia pré ‑histórica que fará o espetador 
imergir numa viagem única às cavernas.

EXPERIÊNCIA EM PALCO
Domingo 16h00 
Cineteatro António Lamoso
Destinatários Famílias
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EXPOSIÇÃO

Acordo  
Fotográfico
23 MAR

A mostra é composta por 60 
fotografias captadas em cinco anos, 
em nove viagens, em vinte e dois 
países e refletidas em 420 posts de 
401 leitores de 46 nacionalidades com 
mais de quatrocentas referências a 
títulos de livros e respetivos autores.

Orientado por Sandra Barão Nobre

9h30 ‑19h00 Foyer da Biblioteca Municipal  
de Santa Maria da Feira · Entrada gratuita
Destinatários todas as idades
Info 256 377 030, nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+D

APRESENTAÇÃO DE L IVRO

Uma Volta ao  
Mundo com Leitores
23 MAR

Esta viagem de Sandra Barão Nobre 
começa em abril de 2013, quando chega  
a casa depois de um dia de trabalho  
e abre o mapa mundo no chão da sua sala.
A intenção inicial da criadora do site 
Acordo Fotográfico (uma homenagem ao 
ato de ler) era visitar os países de língua 
portuguesa ou as regiões do mundo onde 
ela ainda sobrevive, como Malaca, Macau 
e Goa. Os textos que fazem parte deste 
livro, fragmentos do diário, entrevistas 
e narrativas de viagem, foram escritos 
a propósito dos leitores que a autora 
conheceu durante este longo périplo e dos 
lugares onde esses encontros ocorreram.

Orientado por Sandra Barão Nobre

15h00 Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira
Entrada gratuita
Destinatários todas as idades
Info 256 377 030, nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+D

Remédios 
Literários
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OFICINA

Ler para  
Viver Melhor
25 MAR

No decorrer da oficina abordar ‑se ‑ão  
os seguintes pontos:

• Evolução histórica da Biblioterapia
• Definições de Biblioterapia
• Como funciona a biblioterapia
• Benefícios da Biblioterapia
 • Exemplos de aplicação da Biblioterapia  

em Portugal e noutros países
• Como criar e implementar um projeto  

de Biblioterapia
• Brainstorming / debate de ideias  

de projetos com os participantes
 
14h00 ‑18h00 Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira 
Entrada gratuita, com inscrição prévia
Destinatários professores, técnicos de biblioteca, 
técnicos de lares e centros
Info 256 377 030, nucleopedagogico@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+D

WORKSHOP · OFICINAS

Jardim  
do Visitante
24 MAR

Chegada a primavera, o Zoo abre  
as suas portas a todos aqueles  
que queiram fazer deste espaço  
o seu jardim. Sendo esta a estação 
mais alegre e colorida do ano, 
celebraremos a sua chegada de 
uma forma muito especial, com um 
“Conceito de flores e cores!”. Com 
esta peculiar orquestra, e através 
de um conjunto harmonioso de tons 
e sons, pretende ‑se que o nosso 
jardim fique mais encantador que 
nunca. Mas, para dar mais vida 
a este projeto, convidam ‑se os 
Jardins de Infância a juntarem ‑se a 
nós, sendo que cada uma das salas 
participantes terá a divertida tarefa 
de adornar um canteiro enquadrado 
com o tema da edição deste ano. 

14h00 ‑18h00 Zoo de Lourosa
Atividade incluída no custo  
de entrada no parque 
Destinatários Todas as idades
Info 227 459 822, 938 781 078,  
info@zoolourosa.com
Org. Zoo de Lourosa
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MÚSICA

Four  
to Six
À4HÁ
27 MAR

Os Four to Six são uma banda do Porto, 
fundada em 2017, que explora uma  
grande pluralidade de caminhos, como  
o rock alternativo, o indie e até mesmo  
o grunge. O quarteto composto por 
Guilherme Rodriguez (voz), Fernando 
Serrão (guitarra), Mário Marques (baixo)  
e Pedro Almeida (bateria) lançou, em maio 
de 2018, o seu primeiro conjunto de  
demos, intitulado ‘One to Three’, que 
propõe um improvável, mas vibrante, 
cruzamento entre o rock clássico  
e moderno.

22h00 Foyer Cineteatro António Lamoso 
€ 2,5 · Destinatários M/6
Info cineteatro@cm‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
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OFICINAS · WORKSHOPS

Domingo  
da Família
31 MAR

A pintura é um dos mais antigos 
meios de comunicação. Venha 
trabalhar a pintura e perceber  
o que podemos dizer com ela.

Marcação prévia obrigatória até 28 de março; 
mínimo de 10 participantes e máximo de 25

15h00 ‑16h30 Museu Convento dos Lóios
Entrada Gratuita
Destinatários Famílias
Info 256 331 070, 
museuconventodosloios@cm ‑feira.pt
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+B+C+D

MÚSICA

Sinfoniónicos
concertos comentados para famílias
31 MAR

A música sinfónica é um universo sonoro 
maravilhoso e complexo. Descobrir os 
instrumentos e como funciona a música que 
tocam é uma experiência rica e divertida, 
que está ao alcance de todos. Os concertos 
comentados para famílias proporcionam  
esta descoberta através de explicações 
simples sobre a música tocada ao vivo, num 
ambiente descontraído, complementados  
por conteúdos multimédia e interações  
com o público. Os programas são pensados 
para todas as idades, desenhados a partir  
de obras centrais do património musical  
da cultura ocidental, cuja audição é fonte  
de prazer. Descobrir a música é uma 
experiência divertida!

Concerto pela Orquestra e Banda Sinfónica de Jovens 
de Santa Maria da Feira, dirigido pelo Maestro Paulo 
Martins e comentado por Jorge Castro Ribeiro

11h30 Cineteatro António Lamoso
€ 2,5 · Destinatários todas as idades
Info cineteatro@cm ‑feira.pt,
www.cineteatro.cm ‑feira.pt 
Org. CM Santa Maria da Feira
Acessibilidades A+D



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



Para mais informações sobre 
as condições específicas de 
acessibilidades disponíveis, 
consultar www.tur4all.pt

Acessibilidades

D 

WC adaptado

C 

estacionamento

B 

elevador

A 
entrada 
acessível


