06 › 29 janeiro 2016

santa maria da feira

VAMOS AO MUSEU FAZER
UMA FOGAÇA?! VISITA

serviço educativo

| OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
PÚBLICO ESCOLAR | SENIORES
| FAMÍLIAS | 3 EUR.
marcação prévia obrigatória
04 › 29 JAN · 10h00 › 12h00 | 14h30 › 16h30
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS
org. Museu de Santa Maria de Lamas
info. 916 647 685 | 227 447 468
| geral@museudelamas.pt

Vamos ao Museu fazer uma fogaça?!
O desafio consiste em trocar a massa pela
cortiça e o amassar pela colagem…

CUMPRINDO A TRADIÇÃO

serviço educativo

PRÉ-ESCOLAR › 3.º CEB | GRATUITA
possibilidade de adaptação a outros grupos
| [ min.10 | máx. 25 ] | marcação prévia obrigatória
05 › 22 JAN · 09h30 › 16h45 [3ª a 6ª]
MUSEU CONVENTO DOS LÓIOS,
SANTA MARIA DA FEIRA
No mês em que se realiza a tradicional Festa
das Fogaceiras, visite o Museu Convento dos
Loiós e fique a conhecer a história, as
memórias e os símbolos da mais importante
festividade do Concelho. No final, os visitantes
vão poder construir alguns desses objetos e
criar outros, de acordo com a sua inspiração.

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

FOGACEIRAS:
CONSTRUINDO MEMÓRIAS

oficinas & workshops

SENIORES | GRATUITA | marcação prévia
obrigatória | [mín. 10 | máx. 25]
05 › 22 JAN · 09h30 › 16h45 [3ª a 6ª]
MUSEU CONVENTO DOS LÓIOS | MUSEU
DO PAPEL | BIBLIOTECA MUNICIPAL
“Fogaceiras: Construindo Memórias” é um
projeto em rede entre três equipamentos
municipais – Museu do Papel, Biblioteca
Municipal e Museu Convento dos Lóios –
alusivo, desta vez, à Festa das Fogaceiras.
Como era vivida antigamente a Festa das
Fogaceiras? Venha reviver as memórias e
partilhar as suas histórias.

org. Rede Municipal de Museus | Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira
info. 256 331 070 | 256 370 850
| 256 377 030
| museuconventodosloios@cm-feira.pt
| geral@museudopapel.org
| biblioteca@cm-feira.pt
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THESE ARE A FEW OF MY
FAVOURITE SONGS
CONCERTO JAZZ
DE JORGE DA ROCHA

música

GRATUITA

Jorge da Rocha apresenta-se no À4há num
formato intimista de voz e contrabaixo. ‘These
Are a Few of My Favourite Songs’ é um
espetáculo de cunho pessoal, com um
repertório variado, numa curiosa viagem pelas
canções de Bob Marley, Radiohead, Amy
Winhouse ou mesmo White Stripes. Jorge da
Rocha, num exercício de arte e criatividade,
influenciado pela sonoridade do jazz,
reinterpreta os temas e as canções que
marcaram a sua juventude em Santa Maria
da Feira, algures entre Santa Maria de Lamas
e Paços de Brandão.

06 JAN · 21h30 · FOYER DO CINETEATRO
ANTÓNIO LAMOSO
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
info. cineteatro@cm-feira.pt
| http://cineteatro.cm-feira.pt
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DIFUSÃO DA TRADIÇÃO

serviço educativo

1.º CEB
07 › 15 JAN · EB1 DO CONCELHO
Numa abordagem direta a toda a comunidade
escolar do Concelho, técnicos da autarquia
apresentam a tradição às crianças, através
de registos de vídeo e fotográficos.
Esta informação resulta numa conversa
informal, onde todos podem partilhar as
experiências vividas em anos anteriores e
esclarecer curiosidades.
As meninas interessadas podem inscrever-se
para ocupar o lugar de destaque desta festa:
a procissão.

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

O MAGO DAS GUIMBRAS E A
HISTÓRIA DAS FOGACEIRAS

serviço educativo

PRÉ-ESCOLAR [a frequentar as atividades
de animação e de apoio à família – AAAF]
07 › 15 JAN
JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO
“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.

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

dança

TODAS AS IDADES | 3 EUR.

09 JAN · 22h00
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO

MACHA valoriza a interação sensorial com o
público, recorrendo a inspirações tribais na
procura por um inconsciente coletivo oculto,
induzindo, no percurso, uma viagem transdimensional, um ritual cósmico, uma romaria
experimental movida por forças do sublime.
MACHA confrontará o natural observável com
o saber oculto, criando um espaço de tensão
onde a Dança™, em vez de disciplina, será
culto, magia e sublimação.
org. Ballet Contemporâneo do Norte
info. 963 916 977 | 914 164 437
| bcnproducao@gmail.com
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XIII ENCONTRO DE GRUPOS
DE CANTADORES DE
JANEIRAS E DE REIS

música

TODAS AS IDADES | GRATUITA
09 JAN · 21h30
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
O Cantar das Janeiras e dos Reis é uma
tradição popular com raízes ancestrais em
Terras da Feira e de Santa Maria, assim como
noutras regiões do país. O Encontro de Grupos
e Cantadores de Janeiras e Reis pretende
recriar em palco essas mesmas tradições,
bem como o património etnográfico e cultural
de cada uma das regiões portuguesas, através
dos seus cânticos de Boas Festas e de
Adoração ao Menino.
Para o XIII Encontro de Grupos e Cantadores
de Janeiras e Reis foram convidados grupos
representantes das várias regiões de Portugal,
para que o público possa usufruir da grandiosidade do património imaterial português,
traduzido e experimentado nas vivências
pitorescas de cada território e suas gentes.

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

X MOSTRA DE FABRICO
DA FOGAÇA DA FEIRA

gastronomia

ENTRADA [reservada aos produtores de fogaça
do agrupamento e provadores convidados]
11 JAN · 10h30 · SALÃO NOBRE DO
CASTELO DE SANTA MARIA DA FEIRA
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

DREAMERS

música

CONCERTO INDIE/ELETRÓNICA
GRATUITA

DREAMERS é o produto da ligação entre indie
e eletrónico. Constituída em 2014, a banda
portuguesa é o resultado da ligação entre
Mike Pestana e Jou Maia. Deste cruzamento
surgiu uma linguagem muito peculiar, marcada
pela forte influência de Depeche Mode, 30
Seconds to Mars, the 1975 ou the Killers, que
culminou com o lançamento de “LIGHT”,
álbum que nos transporta para uma realidade
paralela.

13 JAN · 21h30 · FOYER DO CINETEATRO
ANTÓNIO LAMOSO
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
info. cineteatro@cm-feira.pt
| http://cineteatro.cm-feira.pt
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70 CAVAQUINHOS
70 ARTISTAS

exposição
GRATUITA

Transformar 70 cavaquinhos em 70 obras de
arte foi o desafio lançado pela Associação
Cultural do Cavaquinho a vários criadores
portugueses que, através da pintura e técnicas
mistas, reinventaram a personalidade deste
instrumento vincadamente português,
conferindo-lhe cor e expressividade.
Através desta exposição de caráter itinerante,
o público visitante fica a conhecer o
cavaquinho, as suas potencialidades e, acima
de tudo, a forma como este instrumento e
sua prática musical se espalhou pelo mundo.

15 JAN › 06 FEV · 15h00 › 19h00 [4ª › dom.]
FOYER DO CINETEATRO ANTÓNIO
LAMOSO
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
| Associação Cultural Museu do Cavaquinho
info. cineteatro@cm-feira.pt
| http://cineteatro.cm-feira.pt
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MUSICORBA
PIANO A 4 MÃOS

música
GRATUITA

MusicOrba é um projeto musical de dois
pianistas residentes em Paris (França), Ricardo
Vieira (Portugal) e Tomohiro Hatta (Japão),
que se juntaram em 2010 para celebrar os
150 anos de cooperação entre Portugal e
Japão, num concerto de “Piano a 4 Mãos”.
Desde então, o duo já pisou os mais
conceituados Festivais do Mundo, tendo
tocado, em França, Alemanha, Portugal,
Japão, Índia, Eslovénia, Cabo Verde,
interpretando obras para “Piano a 4 Mãos”,
numa formação considerada por muitos como
a mais sublime da Música de Câmara.
Nas suas apresentações, para além dos
autores clássicos, os MusicOrba têm-se
destacado no panorama da música
contemporânea, através da interpretação de
obras inéditas, escritas especialmente para
esta formação por compositores da atualidade,
de onde se destacam os nomes de Donald
Yu (Hong Kong), Mark Yeats (Inglaterra) e
Stéphane Blet (França).
Neste concerto, os MusicOrba apresentam
o seu primeiro CD, um trabalho que tem por
base as raízes e nacionalidade de Ricardo
Vieira e Tomohiro Hatta e que procura
representar o imaginário de uma viagem
musical entre Portugal – França – Japão,
percorrendo as obras de compositores como
António Vitorino d’Almeida, Yoshinao Nakada,
Maurice Ravel e Daniel Schvetz.

15 JAN · 21h30
SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DA FEIRA
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
info. 256 370 820 | pelouroctbm@cm-feira.pt
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JÚLIO PEREIRA

música

CAVAQUINHO / MÚSICA
TRADICIONAL PORTUGUESA
[M/ 3] | 8 EUR. [1ª plateia] | 10 EUR. [2ª plateia]
| 6 EUR. [tribuna]

Júlio Pereira, compositor e multi-instrumentista,
propõe-nos um diálogo entre tradição e
contemporaneidade, num espetáculo repleto
de criativas paisagens sonoras. Neste
concerto, o músico, que conta com mais de
30 anos de proximidade com o cavaquinho,
revisita a expressividade do instrumento numa
abordagem acústica de atualização de sons,
modos e formas na persecução contínua de
novos caminhos.
Em palco estarão também os músicos Luís
Peixoto (Bouzuki), Miguel Veras (Guitarra) e
Sandra Martins (Violoncelo).

16 JAN · 22h00
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
info. cineteatro@cm-feira.pt
| http://cineteatro.cm-feira.pt
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XX CAPÍTULO
DA CONFRARIA
DA FOGAÇA DA FEIRA

gastronomia

ENTRADA [por convite]
16 JAN · 09h30
SALÃO NOBRE DO CASTELO DA FEIRA
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.
org. Confraria da Fogaça da Feira

FEIRINHA DA FOGAÇA

gastronomia

GRATUITA
16 › 20 JAN · 13h00 › 19h00
ROSSIO – SANTA MARIA DA FEIRA
A Feirinha da Fogaça pretende evidenciar
a produção e venda da genuína Fogaça da
Feira junto do público que visita esta cidade.
org. Agrupamento de Produtores da Fogaça
da Feira

VI ROTA DA FOGAÇA

etc

PÚBLICO EM GERAL
10 EUR. [sem almoço] | 15 EUR. [com almoço]
17 JAN · 09h30 · CENTRO HISTÓRICO DE
SANTA MARIA DA FEIRA (ponto de partida)
Passeio de BTT com um percurso de 25Km,
destinado à angariação de fundos a favor dos
Bombeiros Voluntários de Lourosa e da
Campanha de Erradicação da Paralisia Infantil
da ROTARY FOUNDATION.
org. Rotary Clube da Feira
info. 962 590 028 | rotary.club.feira@gmail.com
| raidbttfogaca.blogs.sapo.pt
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CATARINA VITA E OPUS
QUATRO
MÚSICA CLÁSSICA E LÍRICA

música

GRATUITA

Catarina Vita é uma jovem soprano, natural e
residente em Paços de Brandão, Santa Maria
da Feira, que, pela sua qualidade, tem vindo
a destacar-se no panorama do canto lírico
nacional.
Como reconhecimento da sua qualidade, em
2013 Catarina Vita foi laureada no I Projeto
Luísa Todi – Jovens Clássicos. Enquanto
soprano tem-se apresentado a solo, ou
integrando formações corais, em diversos
projetos de canto lírico e ópera, sob a direção
de maestros nacionais e internacionais, tais
como Rui Massena, Ferreira Lobo, António
Vassalo Lourenço, Hélder Tavares, Ernst
Schelle e Eugene Rogers.
O Opus Quatro é um quarteto de cordas
constituído por João Cristóvão e Miguel Gil
(violinos), Susana Magalhães (viola d’arco) e
Gabriela Magalhães (Violoncelo). Este quarteto
conta nas suas apresentações com um
repertório variado na interpretação dos
clássicos, da música ligeira e do fado.
Neste concerto, inebriado pelo ambiente da
Capela do Castelo de Santa Maria da Feira,
Catarina Vita juntará a sua voz à música dos
Opus Quatro, seduzindo o público numa
viagem ao imaginário do canto lírico nacional
e internacional.

17 JAN · 17h00 · CAPELA DO CASTELO
– SANTA MARIA DA FEIRA
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
info. 256 370 820 | pelouroctbm@cm-feira.pt
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A MINHA FAMÍLIA VAI
AO MUSEU! E A TUA?!

serviço educativo

ESPECIAL FESTA DAS FOGACEIRAS
FAMÍLIAS | 3 EUR.
marcação prévia obrigatória]
17 JAN · 15h00
MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS
Visite o Museu de Lamas e a exposição
“São Sebastião: O Voto – A Identidade
– A Arte” e, no final, crie uma fogaça…
em cortiça!

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

SÃO SEBASTIÃO: O VOTO
– A IDENTIDADE – A ARTE

exposição

TODAS AS IDADES | GRATUITO [m/ 5]
| 2 EUR. [SENIORES · ESTUDANTES
· PORTADORES DE CARTÃO JOVEM]
| 3 EUR. [ADULTO] | marcação prévia obrigatória
Assinalando a edição de 2016 da “Festa das
Fogaceiras”, o Museu explora, através de
destaques do seu espólio e do uso de objetos
em cortiça e derivados, 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.

17 › 31 JAN · 09h30 › 12h30 | 14h30 › 17h00
· MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS
org. Museu de Santa Maria de Lamas
info. 227 447 468 | 916 647 685
| geral@museudelamas.pt

REINVENTAR O TRAJE DAS
FOGACEIRAS X EXPOSIÇÃO

exposição

TODAS AS IDADES | GRATUITA
19 › 20 JAN · 10h00 › 18h00
PRAÇA GASPAR MOREIRA, SANTA MARIA
DA FEIRA (pode sofrer alteração em função
das condições climatéricas)
Jardins de Infância, EB1 e IPSS do Concelho
apresentam numa exposição coletiva os trajes
elaborados no âmbito do concurso “Reinventar
o Traje das Fogaceiras”, que consiste na
recriação artística do vestido branco das
fogaceiras com recurso a diversos materiais,
permitindo, assim, aos participantes viver a
tradição das Fogaceiras numa vertente lúdica
e de intervenção.

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
info. 256918770
| centroderecursos@gmail.com/
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FESTA DAS FOGACEIRAS
PROGRAMA OFICIAL

etc

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 511 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.

15h30

TRADICIONAL PROCISSÃO
DAS FOGACEIRAS

org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
info. 256 370 820 | pelouroctbm@cm-feira.pt
| www.cm-feira.pt
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AS FOGACEIRAS NA RUA
CONCURSO DE DESENHO

etc

JOVENS [M/ 15 › m/ 20]
20 JAN · 10h30 › 17h30 · CENTRO
HISTÓRICO DE SANTA MARIA DA FEIRA
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.

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

PARAvariar
TEATRO-REVISTA

teatro
[M/ 8] | 6 EUR. [1ª plateia] | 7 EUR. [2ª plateia]
| 5 EUR. [tribuna]

Mais uma vez, por ocasião da Festa das
Fogaceiras, o grupo de Teatro Amador do
Orfeão da Feira leva a palco a tradicional
revista das Fogaceira. ‘PARAvariar’ é uma
crítica bem-disposta e mordaz ao panorama
social dos nossos tempos. Por entre
momentos de teatro, música, bailado e muita
comédia, o público é convidado a satirizar
as peripécias do quotidiano e os seus principais
protagonistas. Os assuntos da atualidade local
e nacional são o mote para uma noite
imperdível de humor.

20 JAN · 21h30
CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO
org. Centro de Cultura e Recreio do Orfeão
da Feira | Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira
info. cineteatro@cm-feira.pt
| http://cineteatro.cm-feira.pt
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música
TODAS AS IDADES | 5 EUR.
‘Symphonic Clapton’ mais do que um concerto
pretende ser uma viagem à história da música
rock, tendo por pano de fundo um tributo ao
virtuoso guitarrista, compositor e intérprete
britânico, Eric Clapton.
Este tributo é o resultado do trabalho
colaborativo desenvolvido pela única banda
portuguesa de tributo a Eric Clapton –
Clatpon’s Addiction – conjuntamente com
quatro bandas filarmónicas de Santa Maria
da Feira – Banda Musical de Lobão; Banda
Marcial do Vale; Banda de Música de Arrifana;
e Banda Musical do Souto – num concerto
verdadeiramente inédito, tanto a nível nacional,
como internacional.
Durante o concerto, o público é convidado
a viajar sob os clássicos de Eric Clapton, tais

como: Layla, Change the World, Tears on
Even, Cocaine ou Sunshine of Your Love.
O mote desta viagem será dado por uma
nova interpretação destes temas, sob os
arranjos inéditos e absolutos do Maestro Luís
Cardoso, que procurou a melhor harmonia
de combinação entre o rock e a música
sinfónica.
Symphonic Clapton é um concerto de
revivalismo para uma Wonderful Night
intergeracional.
org. Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira | Associação Orquestra e Banda
Sinfónica de Jovens de Santa Maria da Feira
info. 256 370 820 | pelouroctbm@cm-feira.pt
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FOGAÇA COM TODOS

gastronomia

ENTRADA [10 EUR.]
25 JAN · 21h30
RESTAURANTE LAGO – EUROPARQUE
Degustação de Fogaça, Queijo e várias outras
iguarias acompanhadas por néctares vínicos,
em “casamentos” perfeitos com um enólogo
convidado e declamação de poesia.
org. Rotary Clube da Feira
info. 962 608 405
| rotary.club.feira@gmail.com

SHARED FILES

música
GRATUITA

Shared files proporciona uma viagem entre o
orgânico e o eletrónico, na qual Rita, Sid e
Simão conjugam as memórias do que ouviam
no passado com as sonoridades dos tempos
atuais. É um estar entre tempos, sem
dissolução de identidades, um acréscimo que
apenas a partilha pode proporcionar.
A proposta de Shared Files transmite essa
coexistência, entre a essência e a
materialidade, dentro de uma pasta de ficheiros
compartilhados.

27 JAN · 21h30 · FOYER DO CINETEATRO
ANTÓNIO LAMOSO
org. Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
info. cineteatro@cm-feira.pt
| http://cineteatro.cm-feira.pt
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OS AURORA

música

TODAS AS IDADES | 8 EUR.
29 JAN · 21h30 · FOYER DO CINETEATRO
ANTÓNIO LAMOSO
Os Aurora formaram-se em 2014 no decorrer
do programa televisivo Factor X. Depois de
muitos concertos e muita estrada, em 2016,
David Silva, Eduardo Monteiro, João
Carrasqueira e Tiago Araújo irão apresentar
o seu primeiro EP. Este concerto é o reflexo
do trabalho desenvolvido ao longo deste
tempo, do diálogo entre os estilos e referências
de cada elemento que culminou nos 8 singles
do EP.
Este é um dos 4 concertos que compõem a
primeira tournée.
org. Metropolitana – edições discográficas, lda
info. cineteatro@cm-feira.pt
| http://cineteatro.cm-feira.pt
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