02 › 31 janeiro 2017

santa maria da feira

1, 2, 3, UMA FOGACINHA
DE CADA VEZ!
VISITA E OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
Após a visita à exposição “São Sebastião:
O Voto, A Identidade e a Arte. Processos
de conservação e restauro de um núcleo
temático”, o Museu de Lamas vai, de forma
simbólica, cumprir o voto e a tradição, através
da elaboração de fogacinhas com recurso à
sobreposição de camadas de aglomerado
de cortiça.
info. 227 447 468 / 916 647 685
geral@museudelamas.pt
org. Museu de Santa Maria de Lamas

PRÉ-ESCOLAR › UNIVERSITÁRIO
| SENIORES | FAMÍLIAS | 3 EUR.
[possibilidade de adaptação a outros grupos]
02 › 31 JAN · 10h00 › 12h00 | 14h30 › 16h30
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS

CUMPRINDO A TRADIÇÃO
ENSINO BÁSICO [pré-escolar › 3.º ciclo]
possibilidade de adaptação a outros grupos
GRATUITA | marcação prévia obrigatória
[mín. 10 | máx. 25]
03 › 27 JAN · 09h30 › 16h45 [3ª a 6ª]
MUSEU CONVENTO DOS LÓIOS

02

DIFUSÃO DA TRADIÇÃO
05 › 13 JAN · EB1 DO CONCELHO

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 inscreverse para ocupar o lugar de destaque desta
festa: a procissão.

Destinatários: alunos do 1º CEB
info. 256 370 800 | educacao@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

O MAGO DAS GUIMBRAS E A
HISTÓRIA DAS FOGACEIRAS
PRÉ-ESCOLAR [a frequentar as atividades
de animação e de apoio à família – AAAF]

“Diz a história que, em 1505, que é como
quem diz há muito, muito tempo, a nossa
região sofreu um ataque de peste. A peste
era uma coisa negra que quando tocava nas
pessoas… Arghn!....Drrr!… Elas assustavamse com tão grande negrume que caíam para
trás e ali ficavam!
O povo assustado tentou compreender o que
passava, até que chegaram à conclusão que
devia haver um santo protetor com fome. Mas
qual seria o que teria fome? Era a pergunta.
Claro, S. Sebastião! Ele estava magrinho,
portanto era natural que aceitasse umas fatias
de fogaça para o lanche.
Desde então, todos os dias 20 de Janeiro, as
meninas do Concelho lhe vão entregar as
fatias de fogaça para que o incrível S. Sebastião
tenha uma boa fonte de hidratos de carbono
e fibras para combater a terrível peste,
horrivelmente negra.” por Teatro em Caixa.

05 › 18 JAN
JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO
FICHA TÉCNICA
dramaturgia coletiva
Teatro em Caixa
encenação, marionetas e cenografia
Diogo Bastos Pinho
interpretação/manipulação
Diogo Bastos Pinho e Sara Vitália
figurinos e produção
Sara Vitália
colaboradores
Ruca Batista e Rui Quintela

info. 256 370 800 | educacao@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

03

CONCERTO DE ANO NOVO
ORQUESTRA FILARMÓNICA PORTUGUESA EM SANTA MARIA DA FEIRA
08 JAN · 17h00
GRANDE AUDITÓRIO DO EUROPARQUE

TODAS AS IDADES | 8 EUR. [1ª plateia central]
| 6 EUR. [1ª plateia lateral] | 6 EUR. [2ª plateia
central] | 5 EUR. [2ª plateia lateral]

1ª PARTE
Johann Strauss Strauss (1825-1899)
Abertura da Opereta Fledermaus
A. Vivaldi (1678-1741)
Concerto em G major Rv151 “Alla Rustica”
E. Grieg (1843-1907)
Peer Gynt, Suite n.° 1
Johann Strauss (1825-1899)
Marcha Radetzky

O melhor da música clássica num grande
concerto que promete marcar a abertura do
novo ano.
A Orquestra Filarmónica Portuguesa celebra,
a 8 de janeiro, os grandes compositores e as
suas obras no Grande Concerto de Ano Novo,
pelas mãos de 60 músicos de excelência,
dirigidos pelo maestro Osvaldo Ferreira,
atualmente um dos mais representativos
maestros nacionais.
Fundada em maio de 2016 por Osvaldo
Ferreira e Augusto Trindade, a Orquestra
Filarmónica Portuguesa – projeto de dimensão
nacional – integra um conjunto de músicos
de elevado padrão técnico e artístico. Músicos
premiados em concursos nacionais e
internacionais, ex-integrantes da Orquestra
Jovem da União Europeia e músicos
estrangeiros residentes em Portugal reúnemse neste projeto com o obetivo de criar uma
orquestra que seja uma referência e símbolo
de qualidade, com atuações em todo o
território nacional.

2ª PARTE
Gioachino Rossini (1813-1901)
Abertura de Guilherme Tell
Piotr I. Tchaikovsky (1840-1893)
Pequena suite do bailado Quebra-Nozes
Leroy Anderson (1908-1975)
Medley de Natal
info. 256 370 814 | pelouroctbm@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

04

À CONVERSA COM
GUILHERME HENRIQUES
TODAS AS IDADES | GRATUITA

A procura constante de informação e
conhecimentos levou Guilherme Henriques,
licenciado em Comunicação Audiovisual e
Multimédia pela Universidade Lusófona do
Porto, a desenvolver imagens com uma
linguagem bastante requisitada por bandas
dos mais variados géneros de Metal Rock.
Numa conversa informal e relaxada, o
realizador, natural de Santa Maria da Feira,
vai partilhar a sua longa experiencia profissional
na área da produção audiovisual, publicidade
e artes do espetáculo e incentivar a criação.

07 JAN · 22h00
FOYER DO CINETEATRO ANTÓNIO
LAMOSO – SANTA MARIA DA FEIRA
info. 256 370 814 | pelouroctbm@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

XI MOSTRA DE FABRICO
DA FOGAÇA DA FEIRA
RESERVADA AOS PRODUTORES
DE FOGAÇA DO AGRUPAMENTO
E PROVADORES CONVIDADOS

Através deste evento, o Agrupamento de
Produtores de Fogaça da Feira pretende
sensibilizar os produtores da Fogaça, produto
certificado a nível europeu, para a importância
de manter a receita e o processo de fabrico
originais na produção deste pão doce secular.
org. Agrupamento de Produtores da Fogaça
da Feira

09 JAN · 10h30 · SALÃO NOBRE DO
CASTELO DE SANTA MARIA DA FEIRA

05

XXI CAPÍTULO DA CONFRARIA
DA FOGAÇA DA FEIRA
ENTRADA [por convite]

O Capítulo da Confraria da Fogaça da Feira
é uma das cerimónias mais marcantes da
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 de Santa Maria da Feira.

14 JAN · 09h30
SALÃO NOBRE DO CASTELO DA FEIRA
org. Confraria da Fogaça da Feira

SÃO SEBASTIÃO: O VOTO, A
IDENTIDADE E A ARTE. PROCESSOS
DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DE UM NÚCLEO TEMÁTICO
TODAS AS IDADES
3 EUR. [adulto] | 2 EUR. [seniores
| estudantes | portadores de cartão jovem]
GRATUITA [m/ 5]
[marcação prévia obrigatória]

Assinalando a edição de 2017 da “Festa das
Fogaceiras”, o Museu apresenta os resultados
das intervenções de conservação e restauro
desenvolvidas no núcleo “São Sebastião:
O Voto, A Identidade e a Arte”, no âmbito do
programa PEJENE – Programa de Estágios
de Jovens Estudantes do Ensino Superior nas
Empresas, promovido pela Fundação da
Juventude.
info. 227 447 468 / 916 647 685
geral@museudelamas.pt
org. Museu de Santa Maria de Lamas

14 › 31 JAN · 09h30 › 12h30 | 14h00 › 17h00
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS

AS LETRAS E PAPEL SELADO
DE PORTUGAL E ULTRAMAR E
RESPETIVAS MARCAS D’ÁGUA
– 1637-1995 APRESENTAÇÃO
DO LIVRO DE PAULO BARATA
PÚBLICO EM GERAL | ENTRADA [por convite]

Durante 358 anos, vários foram os tipos de
instrumentos financeiros – letras, papel selado,
licenças, entre outros – impressos em papéis
com marcas d’água oficiais, sendo esta uma
das formas de impedir as falsificações.
Este livro, da autoria de Paulo Barata,
apresenta uma série de marcas d’água
retiradas destes papéis, bem como uma
listagem de letras de câmbio e papel selado
desde 1637 até 1995.

14 JAN · 16h00 · MUSEU DO PAPEL
TERRAS DE SANTA MARIA
info. 256 370 850 | geral@museudopapel.org
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

06

RODRIGO LEÃO
E SCOTT MATTHEW
17,50 EUR. [plateia inferior] | 20 EUR. [plateia
central] 15 EUR. [plateia recuada]

Life Is Long é a história de uma parceria
improvável, que provou ser inevitável, entre
um compositor conhecido pelas suas melodias
enlevadas e uma voz que as leva ao patamar
superior de magia. Este é um disco de uma
beleza discreta, mas arrebatadora, como só
Rodrigo Leão e Scott Matthew poderiam fazer
juntos.
info. 256 370 814 | pelouroctbm@cm-feira.pt
www.cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

14 JAN · 22h00
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO

07

A MINHA FAMÍLIA VAI AO
MUSEU! E A TUA?! ESPECIAL
FESTA DAS FOGACEIRAS
FAMÍLIAS | 3 EUR.
[marcação prévia obrigatória]

Reúna a família e os amigos e participe
no programa “A minha família vai ao Museu!
E a tua?!”, dedicado à Festa das Fogaceiras.
Após visita à exposição “São Sebastião:
O Voto, A Identidade e a Arte. Processos
de conservação e restauro de um núcleo
temático”, os participantes vão poder criar
fogacinhas de cortiça, na oficina de expressão
plástica.

15 JAN · 15h00
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS

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

XIV ENCONTRO DE
GRUPOS DE CANTADORES
DE JANEIRAS E DE REIS
M/ 3 | GRATUITA

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 e
Cantadores de Janeiras e Reis visa recriar
essas mesmas tradições, através dos seus
cânticos de Boas Festas e de Adoração ao
Menino.
info. 967 076 906 | gdcr_feira@sapo.pt
org. Grupo de Danças e Cantares Regionais
da Feira

15 JAN · 15h30
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO

FOGAÇA COM TODOS
10 EUR.

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

16 JAN · 21h30
RESTAURANTE LAGO – EUROPARQUE

info. 962 608 405 | rotary.club.feira@gmail.com
org. Rotary Clube da Feira
08

REINVENTAR O TRAJE DAS
FOGACEIRAS EXPOSIÇÃO
TODAS AS IDADES | GRATUITA

Jardins de Infância, EB1 e IPSS do concelho
apresentam, numa exposição coletiva, os
trajes elaborados 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.
info. 256 918 770 | www.crem.pt.vu
centroderecursos@gmail.com
org. Centro de Recursos Educativos Municipal

19 › 20 JAN · 10h00 › 18h00
PRAÇA GASPAR MOREIRA, SANTA MARIA
DA FEIRA [pode sofrer alteração em função
das condições climatéricas]

AS FOGACEIRAS NA RUA
CONCURSO DE DESENHO
JOVENS [15 › 23 anos]

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.

20 JAN · 10h30 › 17h30 · CENTRO
HISTÓRICO DE SANTA MARIA DA FEIRA

info. 962 608 405 | rotary.club.feira@gmail.com
org. Rotary Clube da Feira
09

FESTA DAS FOGACEIRAS
PROGRAMA OFICIAL
TODAS AS IDADES | GRATUITA

10h30

SAÍDA DO CORTEJO CÍVICO
DOS PAÇOS DO CONCELHO

20 JAN · CENTRO HISTÓRICO DE SANTA
MARIA DA FEIRA

11h00 · IGREJA MATRIZ

MISSA SOLENE

A Festa das Fogaceiras é uma tradição secular
com 512 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.
info. 256 370 820 | pelouroctbm@cm-feira.pt
www.cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

15h30

TRADICIONAL PROCISSÃO
DAS FOGACEIRAS

10

OU FIZESTE OU ESTÁS
PARA FAZER
TEATRO-REVISTA
TODAS AS IDADES | 6 EUR.

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.
“Ou fizeste ou estás para fazer” promete ser
um espetáculo hilariante em que o público
aplaudirá, de pé, entre risos e emoções, a
arte do teatro e os seus artistas.

20 JAN · 21h30
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO
info. cineteatro@cm-feira.pt
http://cineteatro.cm-feira.pt
org. Centro de Cultura e Recreio
do Orfeão da Feira

11

“A DOÇARIA PORTUGUESA
– NORTE”
APRESENTAÇÃO DO LIVRO
PÚBLICO EM GERAL | GRATUITA

Doçaria Portuguesa - Norte é o primeiro
volume da maior coleção de doçaria
portuguesa contemporânea. O livro, da autoria
de Cristina Castro, responsável pelo projeto
No Ponto, faz parte da coleção A Doçaria
Portuguesa, composta por 5 volumes.
Este primeiro volume, Norte, resulta de um
trabalho de 2 anos de investigação
desenvolvido por Cristina Castro, em parceria
com uma equipa multidisciplinar e com a
orientação do gastrónomo Virgílio Nogueiro
Gomes e da historiadora Isabel Fernandes.

21 JAN · 15h30
SALÃO NOBRE DA CÂMARA DA MUNICIPAL
info. 256 370 814 | pelouroctbm@cm-feira.pt
www.noponto.pt/
org. Câmara Municipal de Santa Maria da
Feira | No Ponto

12

MEMÓRIAS FOTOGRÁFICAS
ASSOCIAÇÃO E GRUPO DE DANÇAS
E CANTARES REGIONAIS DA FEIRA
TODAS AS IDADES | GRATUITA

Apresentação do livro “Memórias Fotográficas
da Associação e Grupo de Danças e Cantares
Regionais da Feira”, que surge a convite de
um desafio lançado pelo entusiasta Adélio
Amaro, autor de livros sobre a cultura popular
do povo português, a vários grupos etnográficos.

22 JAN · 16h00 · BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DA FEIRA

info. 967 076 906 | gdcr_feira@sapo.pt
org. Grupo de Danças e Cantares Regionais
da Feira

VISITA ORIENTADA
À IGREJA MATRIZ
DE SANTA MARIA DA FEIRA
TODAS AS IDADES
GRATUITA [mediante inscrição prévia]

Em tempo de Fogaceiras e da celebração
dos 450 anos da nova Igreja Paroquial, os
visitantes são convidados a visitar um dos
espaços religiosos mais bonitos do País, que
até 1834 foi ocupado pelos Lóios.
Ao longo da visita haverá a possibilidade de
contactar a 1.ª imagem do Mártir S. Sebastião,
que durante séculos saiu na Procissão, entre
outras curiosidades.

22 JAN · 15h30 · IGREJA MATRIZ DE SANTA
MARIA DA FEIRA

info. 256 370 814 | pelouroctbm@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

VII ROTA DA FOGAÇA
TODAS AS IDADES | 10 EUR.

Passeio de BTT com um percurso de 30Km,
destinado à angariação de fundos a favor dos
Bombeiros Voluntários de Lourosa e da
Campanha de Erradicação da Paralisia Infantil
da ROTARY FOUNDATION.

22 JAN · 09h30 · CENTRO HISTÓRICO DE
SANTA MARIA DA FEIRA [ponto de partida]

info. 962 608 405 | rotary.club.feira@gmail.com
org. Rotary Clube da Feira

13

PIANO BACH
M/3 | GRATUITA

Piano Bach é um espetáculo multidisciplinar
que combina a interpretação de composições
de Bach, pela pianista Lúcia Rodrigues, e uma
intervenção de arte performativa com projeção
de vídeomapping, pela coreógrafa e encenadora
Lígia Lebreiro.
O programa musical mistura momentos mais
contemplativos, deambulantes e abstratos,
com momentos mais claros, divertidos e até
dançáveis.

25 JAN · 22h00 · FOYER DO
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO
info. 256 370 814 | pelouroctbm@cm-feira.pt
www.cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

CUMPRINDO A TRADIÇÃO
DOMINGO DA FAMÍLIA
Reúna a sua família e venha ao Museu cumprir
a tradição. Pai, mãe, avós, filhos, tios e
sobrinhos podem participar nas diferentes
atividades que o Museu Convento dos Lóios
oferece para assinalar a mais importante
festividade do Concelho – Festa das
Fogaceiras.

29 JAN · 15h00 › 16h30
MUSEU CONVENTO DOS LÓIOS
FAMÍLIAS | GRATUITA
[marcação prévia obrigatória até à quinta-feira
anterior à realização da atividade]
[mín. 10 | máx. 25]

info. 256 331 070
museuconventodosloios@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
14

A harmonia é o conceito! A harmonia possível,
a harmonia criada e recriada entre estilos, entre
formatos, entre pessoas. Harmonic 4 Concept
proporciona um novo enquadramento para a música
filarmónica, colocando-a em contacto e contraste
com a linguagem do Pop Rock, possibilitando o
aparecimento de uma expressão singular.

PÚBLICO EM GERAL

O espetáculo é o resultado do trabalho colaborativo
desenvolvido entre 4 maestros, 4 bandas
filarmónicas de Santa Maria da Feira e 4 projetos
Pop Rock de dimensão nacional com carimbo local.
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
desta matriz cultural tão evidente no país. Também
nacionalmente evidente, com discos editados e
apreciados, é o trabalho dos artistas Dr1ve, Joana
Andrade, Ricardo Azevedo e The Loyd. A direção
do concerto cabe aos quatro distintos maestros,
Bruno Azevedo, Diamantino Monteiro, Manuel Luís
e Ricardo Resende. Sob o seu olhar, tradição e
vanguarda, filarmonia e pop-rock harmonizam-se
para um concerto único.

A segunda edição do concerto de
encerramento da Festa da Fogaceiras
no Europaque, não deixando de ser
uma expressão cultural de dimensão
nacional, apresenta uma proposta
artística que relaciona intrinsecamente
identidade e território. Mais que um
concerto, uma celebração da harmonia.

15

8 EUR. [1ª plateia central]
6 EUR. [1ª plateia lateral]
6 EUR. [2ª plateia central]
5 EUR. [2ª plateia lateral]

info. 256 370 814
pelouroctbm@cm-feira.pt
org. Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira

