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

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

9h30‑12h30 e 14h00‑17h00 Museu de Santa
Maria de Lamas · € 3 (Adulto) · € 2 (seniores,
estudantes e portadores de cartão jovem)
Entrada livre (menores de 5 anos)
marcação prévia · Destinatários Todas
as idades · Info 227 447 468, 916 647 685,
geral@museudelamas.pt e www.museudelamas.pt
Org. Museu de Santa Maria de Lamas
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SERVIÇO EDUCATIVO

Difusão da Tradição
4‑17 JAN
Numa abordagem direta a toda
a comunidade escolar do Concelho,
através da deslocação de técnicos
da autarquia às escolas, é apresentada
a tradição às crianças, quer em registos
de vídeo, quer em registos fotográficos.
Esta informação resulta numa conversa
informal, onde todos podem partilhar
as experiências vividas em anos
anteriores e esclarecer curiosidades.
Será ainda proporcionada uma atividade
pedagógica e lúdica alusiva ao tema –
Jogo das Fogaceiras.
As meninas interessadas podem
inscrever‑se para ocupar o lugar de
destaque desta festa: a procissão.
EB1 do Concelho · Destinatários alunos do 1º
CEB · Info 256 370 800, educacao@cm‑feira.pt
e www.cm‑feira.pt · Org. CM SM Feira

S E R V I Ç O E D U C AT I VO

Amassa, amassa –
diz a Fogaça
Projeto Era uma vez
4‑18 JAN
“A história começa no sótão dos avós, onde
uma menina encontra um pequeno caderninho
em pele e com um fio a enrolar. Claro que não
demorou muito até o caderninho ser aberto,
mas não havia nada escrito. Desenhos, tinha
desenhos. Só desenhos. A menina, desce
a escadas do sótão e vai mostrar à avó, que
lhe diz: ‑ Ah! Encontraste o meu livrinho de
receitas. Só tem aí uma receita. É a receita
da fogaça que a minha avó me deu quando eu
tinha a tua idade. Como eu não sabia escrever,
desenhei tudo o que ela me disse.”
A partir da leitura animada do texto original
“Amassa, amassa – diz a fogaça”, as crianças
vão poder folhear o caderninho gigante
e observar a receita de Fogaça desenhada pela
Avó, descobrindo, ao mesmo tempo, o som da
cozinha e dos movimentos que compõem
a receita – onomatopeias, barulhinhos – e
cantando, em forma de lengalenga, a música
“Amassa, amassa, amassa – diz a Fogaça!”.
Encenação:
Projeto Era uma vez – educação literária, artística e musical
Interpretação/manipulação:
Projeto Era uma vez – educação literária, artística e musical:
Virgínia Millefiori e Hélder David Duarte
Dramaturgia, Cenografia, Figurinos e Produção:
Projeto Era uma vez – educação literária, artística e musical
Jardins de Infância do Concelho · Destinatários Crianças
do pré‑escolar a frequentar as atividades de animação
e de apoio à família (AAAF) · Info 256 370 800
e educacao@cm‑feira.pt · Org. CM SM Feira
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Visita e Oficina de Expressão Plástica

9‑19 JAN

Fogaça ou Fogaceira?!
4‑31 JAN.

Após a visita ao núcleo temático “São Sebastião:
O Voto, A Identidade e A Arte”, os participantes vão,
de forma simbólica, cumprir o voto e a tradição,
através da elaboração de fogaças, com recurso
à sobreposição de camadas de aglomerado
de cortiça, ou meninas fogaceiras, sob a forma
de marcador de livro ou magnético.
10h00‑12h00 e 14h30‑16h30 · Museu de Santa Maria
de Lamas · € 3 (Marcação prévia) · Destinatários Todas
as idades · Info 227 447 468, 916 647 685,
geral@museudelamas.pt e www.museudelamas.pt
Org. Museu de Santa Maria de Lamas

MÚSICA

Cumprindo a Tradição
“Cumprindo a Tradição” procura transmitir
o saber da história, costumes e tradições
da Festa das Fogaceiras, bem como o fazer,
através da construção de alguns objetos mais
emblemáticos da festa.
3ª a 6ª 09h30‑16h45 · Museu Convento dos Loios
– SM Feira · Entrada livre (marcação prévia
obrigatória) · Entre 10 e 25 participantes
Destinatários todas as idades · Info 256 331 070 ou
museuconventodosloios@cm‑feira.pt · Org. CM SM Feira

Sonya Bach &
ConcentusPerTempora
‑Ensemble
6 JAN

Internacionalmente premiada, a pianista Sonya Bach
apresenta, juntamente com os músicos Concentus
PerTempora – Ensemble, um momento musical
único, revelado pela cor e o peso que um piano de
cauda moderno pode imprimir na criação. Sonya
Bach tem conquistado corações do público e críticos
apresentando‑se nos mais prestigiados palcos de
concerto da Europa, América do Norte e Ásia.
Concentus PerTempora – Ensemble já atuou em
salas consagradas como o Salão Árabe do Palácio
da Bolsa no Porto ou o Convento de São Bento da
Vitória (Porto) entre inúmeras salas de Museus do
centro e norte de Portugal.
21h30 Biblioteca Municipal de SM Feira · Entrada livre
(limitado à lotação do auditório) · Destinatários Todas
as idades · Info 256 370 820 e pelouroctbm@cm‑feira.pt
Org. CM SM Feira
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Fogaça com Arte
12‑28 JAN
S. Sebastião livrou o povo da peste.
E, em reconhecimento, o burgo medieval
criou a fogaça, harmonizando o seu
sabor único com a expressão estética
do castelo, e ofertou‑a a S. Sebastião.
Fogaça com Arte é uma exposição
que retrata a “Fogaceira” através de
diversas linguagens artísticas adotadas
pelos alunos do Agrupamento de
Escolas de Santa Maria da Feira.
Em cada uma delas, encontramos
uma figura que conta uma história
para públicos diversos. A simplificação
formal, a simbologia da cor, os materiais
e as técnicas utilizadas faz de cada
representação visual, mais do que um
estudo, uma pintura por si só.
Cineteatro António Lamoso
Destinatários todas as idades
Info 256 370 800,educacao@cm-feira.pt
e www.cm-feira.pt Org. CM SM Feira

MÚSICA

Filarmonia
no Fado
13 JAN

GASTRONOMIA

XXII Capítulo
da Confraria
da Fogaça da Feira
13 JAN
O Capítulo da Confraria da Fogaça
da Feira é uma das cerimónias mais
marcantes desta Confraria, tendo por
missão promover, estudar e defender
a Fogaça, considerando o seu valor
histórico, bem como divulgar e preservar
as características específicas da
genuína Fogaça da Feira.
9h30 Castelo da Feira · Entrada por convite
Destinatários Confrades e Confrarias Convidadas
Org. Confraria da Fogaça da Feira

A primeira vez que ouvimos a Sandra Correia ficamos
“incomodados”. Não sabemos bem o que estamos a sentir,
que força é aquela que nos leva às lágrimas, que nos toca
tão fundo. Apenas sabemos que o queremos voltar a sentir.
(Portal do Fado)
FADO FILARMÓNICO proporciona um novo enquadramento
para a música filarmónica, colocando‑a em contacto
e contraste com a linguagem do Fado. O espetáculo,
que reunirá cerca de 250 músicos em palco, é o resultado
do trabalho colaborativo desenvolvido entre 4 maestros,
4 bandas filarmónicas de Santa Maria da Feira,
a fadista Sandra Correia e Luís Cardoso, responsável
pela transcriação e arranjos das obras.
Ao palco sobem a Banda de Música de Arrifana, a Banda
Musical de S. Tiago de Lobão, a Banda Marcial do Vale
e a Banda Musical de Souto, representantes de uma matriz
cultural filarmónica tão evidente no país.
Mais que um concerto, uma celebração da harmonia.
21h45 Grande auditório do Europarque · € 10 (1ª Plateia Central); € 8
(1ª Plateia Lateral e 2ª Plateia Central); € 6 (2.ª Plateia Lateral)
Info 256 370 820, pelouroctbm@cm‑feira.pt, www.visitfeira.travel
Org. CM SM Feira
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A minha família vai
ao Museu! E a tua?!

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

O F I C I N A S & W O R KS H O P S

Domingo da Família
14+28 JAN.
Reúna a sua família e venha ao Museu
cumprir a tradição. Participe nas
diferentes atividades que o Museu
Convento dos Lóios propõe para
assinalar a mais importante festividade
religiosa do Concelho – Festa
das Fogaceiras.
15h00‑16h30 · Museu Convento dos Loios –
SM Feira · Entrada livre (marcação prévia
obrigatória) · Entre 10 e 25 participantes
Destinatários todas as idades · Info 256 331 070
ou museuconventodosloios@cm‑feira.pt
Org. CM SM Feira

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

19+20 JAN

XV Encontro
de Grupos de
Cantadores de
Janeiras e de Reis
14 JAN
O cantar das Janeiras e dos Reis é
uma tradição muito antiga, enraizada
no nosso povo, que, embora em moldes
bastantes diferentes, perdura até aos
nossos dias.
Neste sentido, o Encontro de Grupos
de Cantadores de Janeiras e de Reis vai
recriar essas mesmas tradições numa
casa de família de lavradores, encenada
para o efeito.
15h30 Cineteatro António Lamoso – SM Feira
Entrada livre · Destinatários Todas as idades
Info 967 076 906 ou gdcr_feira@sapo.pt
Org. Grupo de Danças e Cantares Regionais da Feira

Reinventar o Traje
das Fogaceiras
Jardins de Infância, EB1 e IPSS do
concelho expõem os vestidos produzidos
no âmbito do concurso “Reinventar o
Traje das Fogaceiras”. Este concurso
consiste na recriação artística do
vestido branco das Fogaceiras com
diversos materiais, permitindo assim
aos participantes viver a tradição das
Fogaceiras numa vertente lúdica e de
intervenção.
10h00‑18h00 Praça Gaspar Moreira, SM Feira
Entrada livre · DestinatáriosTodas as idades
Info 256 918 770, centroderecursos@gmail.com
e www.crem.pt.vu · Org. CM SM Feira
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Festa das
Fogaceiras
20 JAN

A Festa das Fogaceiras é uma tradição secular com
513 anos de história, marcados pela devoção do
povo das Terras de Santa Maria. É a mais simbólica
e antiga festividade do concelho de Santa Maria
da Feira.
Destinatários Todas as idades · Info 256 370 820,
pelouroctbm@cm‑feira.pt ou www.cm‑feira.pt
Org. CM de SM Feira

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

Concurso de Desenho
20 JAN
Concurso de desenho que visa motivar os
jovens a olhar e registar o centro histórico
da cidade, o seu património e os recantos
desse espaço urbano, mas também
as pessoas, a procissão das Fogaceiras
e o ambiente que nesse dia se vive.
10h30‑17h30 Centro Histórico de SM Feira
Destinatários Jovens dos 15 aos 23 anos
Info 966 057 964 e rotary.club.feira@gmail.com
Org. Rotary Clube da Feira

T E AT R O

Tradicional Teatro‑Revista
das Fogaceiras
Pra Pior…Basta Assim!!!
20 JAN
O Teatro Revista do Centro de Cultura e Recreio do
Orfeão da Feira está de volta ao palco do Cineteatro
para uma noite de teatro muito especial. A noite das
fogaceiras serve sempre como mote para sair à rua
e soltar umas gargalhadas. A revista apresentada
promete uma crítica perspicaz, divertida e irónica à
sociedade feirense. Um espetáculo em cheio que revive
o humor e a arte, muitas vezes engenhosa, de se ser
feirense. Entre momentos de comédia, música e teatro
haverá espaço para reconhecer personagens ilustres
da vida feirense. Ao longo da noite, o público é convidado
a envolver‑se nos afazeres e peripécias da cidade
e dos seus principais protagonistas.
21h30 Cineteatro António Lamoso – SM Feira · € 6 (plateia
inferior), € 7 (plateia central) e € 5 (plateia recuada)
Destinatários Todas as idades · Info 256 363 430,
orfeaodafeira@gmail.com e www.orfeaodafeira.pt
Org. Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira
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22 JAN

Concerto de Encerramento
da programação da Festa
das Fogaceiras

Fogaça com todos
Degustação de Fogaça, queijo e várias outras
iguariasacompanhadas por néctares vínicos, em
“casamentos” perfeitos com um enólogo convidado
e declamação de poesia.
21h30 Escola Secundária de SM Feira · € 10
Info 919 413 005 e rotary.club.feira@gmail.com
Org. Rotary Clube da Feira

GASTRONOMIA

Castelo e Fogaça
em Festim ao Jantar
26 JAN
Neste segundo grande festim, que revisitará sons
e sabores da tradição feirense, o Castelo será Rei
e a Fogaça Rainha. Será em homenagem à Fogaça e
à Festa das Fogaceiras, que o Castelo de Santa Maria
da Feira abrirá as suas portas, convidando toda
a comunidade feirense e visitantes a participar
num grandioso jantar de tributo à tradição.
Todos os participantes serão bem acolhidos no
ex‑libris da cidade, ao som da Trova da Vila da Feira
e outras melodias da nossa história. Um mestre
‑de‑cerimónias guiará os convivas relembrando
especialmente Afonso do Couto que em 1905 foi
o primeiro feirense a pugnar pela conservação do
nosso castelo. As lareiras estarão acesas no Salão
Nobre, onde os sabores dos janeiros tradicionais
feirenses serão servidos ao jantar, com fogaças
à sobremesa, que por mão de fogaceiras virão
do forno do Castelo diretamente para as mesas
dos convivas. Mostrar‑se‑á como se faz fogaça
e haverá poesia e mais música ao jantar, acabando
‑se com a Canção da Fogaceira para todos os
convivas cantarem.
Atividade no âmbito do Programa de Apoio a Projetos
Culturais.
19h30 Castelo de Santa Maria da Feira · 35€
(marcação prévia obrigatória – mínimo de 60 convivas)
Destinatários Todas as idades · Info 912 342 835 ou
castelosantamariafeira@gmail.com · Org. Comissão de
Vigilância do Castelo de SM Feira em parceria com
a Sociedade de Turismo de SM Feira, CM SM Feira
e o envolvimento de diversas instituições feirenses.

Canções Feirenses

28 JAN
Neste concerto terá lugar a
apresentação pública de um trabalho
de pesquisa, estudo e criação musical
baseado numa recolha de canções
de raiz popular do século passado,
em torno de temáticas que remontam
à “Vila da Feira”. Este projeto da
Academia de Música de Santa Maria
da Feira procura revivificar um
património musical feirense através
da comunhão entre as fontes do passado
e a criação erudita contemporânea,
abrindo espaço para a constituição
de um espólio essencial.
17h00 Cineteatro António Lamoso – SM Feira
Entrada livre · Destinatários Todas as idades
Info acadmusicasmf.pedagogico@gmail.com
Org. Academia de Música de SM da Feira
e CM SM Feira

