Programação Cultural
agosto | setembro

www.cm-feira.pt

PROGRAMA · CULTUR#ACT

AGOSTO

15

TEATRO AQUAE RENOVATAE Elisabete Sousa
18h00 · Centro Histórico (Chafarizes) | Santa Maria da Feira

16

MÚSICA COLOURBLIND Daniel Padrão
18h00 · Parque das Termas | Caldas de S. Jorge

MÚSICA COLOURBLIND Daniel Padrão
21h00 · Praça Gaspar Moreira | Santa Maria da Feira

TEATRO AQUAE RENOVATAE Elisabete Sousa
18h00 · Centro Histórico (Chafarizes) | Santa Maria da Feira

21

TEATRO AS CORES DO MEU CORAÇÃO Jeanneth Vieira
18h00 · Quinta do Castelo | Santa Maria da Feira

22

TEATRO AS CORES DO MEU CORAÇÃO Jeanneth Vieira
17h00 · Jardim Voltado a Poente | Romariz

MÚSICA SUSANA CASTRO SANTOS CONVIDA ANTÓNIO LARANJEIRA
22h00 · Claustros | Museu Convento dos Lóios | Santa Maria da Feira

MAGIA AS GARGALHADAS DO TROLARÓ Luís Santos
18h00 · Jardim Voltado a Poente | Romariz
MÚSICA SUSANA CASTRO SANTOS CONVIDA ANTÓNIO LARANJEIRA
22h00 · Claustros | Museu Convento dos Lóios | Santa Maria da Feira

23

MAGIA AS GARGALHADAS DO TROLARÓ Luís Santos
11h00 · Parque Ornitológico | Lourosa

28

MULTIDISCIPLINAR SILVESTRE, O SÓ Daniel Padrão
18h00 · Porto Carvoeiro | Canedo

29

MULTIDISCIPLINAR SILVESTRE, O SÓ Daniel Padrão
17h00 · Largo D. Rosália Reis | Escapães

MÚSICA FIRGUN Lécio Dias
21h00 · Praça da República | Santa Maria da Feira

TEATRO DE PEQUENÓRIA SE TORCE A HISTÓRIA Joana Vilar
18h00 · Largo D. Rosália Reis | Escapães
MÚSICA DO YOU SEE THE SOUND OF THE SAXOPHONE?
Ana Filipa Sousa
21h30 · Mercado Municipal | Santa Maria da Feira

30

TEATRO DE PEQUENÓRIA SE TORCE A HISTÓRIA Joana Vilar
17h00 · Parque de Lazer da Azenha | Arrifana
MÚSICA FIRGUN Lécio Dias
18h00 · Parque de Lazer da Azenha | Arrifana
MÚSICA DO YOU SEE THE SOUND OF THE SAXOPHONE?
Ana Filipa Sousa
21h30 · Mercado Municipal | Santa Maria da Feira
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SETEMBRO

04

TEATRO A VERDADEIRA HISTÓRIA DA CAROCHINHA Ana Carlos Fonseca
18h00 · Parque das Ribeiras do Uíma | Fiães

05

TEATRO A VERDADEIRA HISTÓRIA DA CAROCHINHA Ana Carlos Fonseca
11h00 · Largo da Igreja Paroquial | Nogueira da Regedoura

06

MÚSICA CAS’ONCERTOS Blue & White Strings Due
18h00 · Parque de Lazer | Gião

11

POESIA DIVAGAR CONCÊNTRICO Diogo Divagações
17h00 · Jardins da Biblioteca Municipal | Santa Maria da Feira

MÚSICA
SUSANA CASTRO SANTOS CONVIDA FADO INVERSO
22h00 · Museu do Papel Terras Santa Maria | Paços de Brandão

MÚSICA
SUSANA CASTRO SANTOS CONVIDA FADO INVERSO
22h00 · Museu do Papel de Terras de Santa Maria | Paços de Brandão

TEATRO | CIRCO ZACARIAS O GRANDE Companhia Jenus
18h00 · Jardins da Biblioteca Municipal | Santa Maria da Feira
TEATRO | MÚSICA
SOMBRAS DE UM SERÃO DE VERÃO Figuras Espontâneas
21h00 · Mercado Municipal | Santa Maria da Feira

12

POESIA
DIVAGAR CONCÊNTRICO Diogo Divagações
17h00 · Quinta da Torre | S. João de Ver
TEATRO | CIRCO
ZACARIAS O GRANDE Companhia Jenus
18h00 · Quinta da Torre | S. João de Ver
MÚSICA FUCK YOU BRASS BAND Élson Pinho
21h30 · Praça Gaspar Moreira | Santa Maria da Feira

13

PERFORMANCE O BAILE LOUCO DE JÁCOME E CONCÓRDIA MD5
17h00 · Largo da Igreja Matriz | Milheirós de Poiares

25

MULTIDISCIPLINAR POESIA NO CORPO Soraia Sousa
17h00 · Parque Manuel S. Pinto (Mota) | Fornos

26

MULTIDISCIPLINAR POESIA NO CORPO Soraia Sousa
17h00 · Europarque | Santa Maria da Feira

27

PERFORMANCE O BAILE LOUCO DE JÁCOME E CONCÓRDIA MD5
19h00 · Rua José dos Santos Cardoso | Mozelos

MÚSICA CAS’ONCERTOS Blue & White Strings Due
18h00 · Largo da Igreja Matriz | Milheirós de Poiares

PERFORMANCE OPEN FEIRA Companhia Jenus + Diogo Divagações
18h00 · Parque Manuel S. Pinto (Mota) | Fornos

PERFORMANCE OPEN FEIRA Companhia Jenus + Diogo Divagações
18h00 · Europarque | Santa Maria da Feira
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15

AGO

16

AGO

04/12

TEATRO

MÚSICA

AQUAE RENOVATAE Elisabete Sousa
18h00 · Centro Histórico (Chafarizes)
Santa Maria da Feira

COLOURBLIND Daniel Padrão
21h00 · Praça Gaspar Moreira
Santa Maria da Feira

Aquae Renovatae desconstrói em cena a mais
antiga tradição feirense – a Festa das Fogaceiras
– com o intuito de questionar a transformação
deste ritual e a sua evolução, fundindo o êxtase
e a solenidade da festividade, confrontando a
memória coletiva com outras possibilidades de
dogmas reinventados.

Através de simples arranjos musicais, os
Colourblind partem em busca de novos palcos
com ambiente propício às suas atuações
intimistas. O projeto acústico, composto pelas
vozes de Inês Vieira e Daniel Padrão, existe
desde 2014, trazendo na bagagem, além da
guitarra, várias atuações em locais públicos e
festivais internacionais.

MÚSICA

MÚSICA

COLOURBLIND Daniel Padrão
18h00 · Parque das Termas | Caldas de S. Jorge

AQUAE RENOVATAE Elisabete Sousa
18h00 · Centro Histórico (Chafarizes)
Santa Maria da Feira

Através de simples arranjos musicais, os
Colourblind partem em busca de novos palcos
com ambiente propício às suas atuações
intimistas. O projeto acústico, composto pelas
vozes de Inês Vieira e Daniel Padrão, existe
desde 2014, trazendo na bagagem, além da
guitarra, várias atuações em locais públicos e
festivais internacionais.

Aquae Renovatae desconstrói em cena a mais
antiga tradição feirense – a Festa das Fogaceiras
– com o intuito de questionar a transformação
deste ritual e a sua evolução, fundindo o êxtase
e a solenidade da festividade, confrontando a
memória coletiva com outras possibilidades de
dogmas reinventados.
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21

AGO

22

AGO

05/12

TEATRO

MÚSICA

AS CORES DO MEU CORAÇÃO
Jeanneth Vieira
18h00 · Quinta do Castelo | Santa Maria da Feira

SUSANA CASTRO SANTOS
CONVIDA ANTÓNIO LARANJEIRA
22h00 · Claustros | Museu Convento dos Lóios
Santa Maria da Feira

Para cada cor há uma emoção associada. Assim
diz a Maria, que nos ensina sobre o significado
das cores e como reage a cada uma delas. Entre
o amarelo, o azul, o laranja e tantas outras,
aprende-se sobre a alegria, a tristeza, o medo, a
surpresa… A contadora de histórias tem muito
para partilhar!

Voz e violoncelo são cúmplices nesta viagem,
passeando-se em melodias conhecidas e
eternizadas por duas vozes do Fado: Susana
Santos e António Laranjeira. Os músicos têm
dado asas ao Fado, juntos, desde que os seus
caminhos se cruzaram, numa interpretação sui
generis dos grandes clássicos, explorando a
versatilidade do violoncelo.

TEATRO

MAGIA

MÚSICA

AS CORES DO MEU CORAÇÃO
Jeanneth Vieira
17h00 · Jardim Voltado a Poente | Romariz

AS GARGALHADAS DO TROLARÓ
Luís Santos
18h00 · Jardim Voltado a Poente | Romariz

SUSANA CASTRO SANTOS
CONVIDA ANTÓNIO LARANJEIRA
22h00 · Claustros | Museu Convento dos Lóios
Santa Maria da Feira

Para cada cor há uma emoção associada. Assim
diz a Maria, que nos ensina sobre o significado
das cores e como reage a cada uma delas. Entre
o amarelo, o azul, o laranja e tantas outras,
aprende-se sobre a alegria, a tristeza, o medo, a
surpresa… A contadora de histórias tem muito
para partilhar!

O Palhaço Trolaró anima quem por ele passa,
com a sua dinâmica, alegria e jovialidade
caraterísticas, proporcionando verdadeiros
momentos de fazer doer as bochechas de tanto
rir. Ou, se preferirem, contemplar o que a magia
tem de melhor: a surpresa, a emoção do que
virá, o incógnito, o sonho!

Voz e violoncelo são cúmplices nesta viagem,
passeando-se em melodias conhecidas e
eternizadas por duas vozes do Fado: Susana
Santos e António Laranjeira. Os músicos têm
dado asas ao Fado, juntos, desde que os seus
caminhos se cruzaram, numa interpretação sui
generis dos grandes clássicos, explorando a
versatilidade do violoncelo.
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23

AGO

MAGIA

AS GARGALHADAS DO TROLARÓ
Luís Santos
11h00 · Parque Ornitológico | Lourosa

O Palhaço Trolaró anima quem por ele passa,
com a sua dinâmica, alegria e jovialidade
caraterísticas, proporcionando verdadeiros
momentos de fazer doer as bochechas de tanto
rir. Ou, se preferirem, contemplar o que a magia
tem de melhor: a surpresa, a emoção do que
virá, o incógnito, o sonho!

28

AGO

MULTIDISCIPLINAR

MÚSICA

SILVESTRE, O SÓ Daniel Padrão
18h00 · Porto Carvoeiro | Canedo

FIRGUN Lécio Dias
21h00 · Praça da República | Santa Maria da Feira

Dois viajantes do tempo partem à descoberta
das novas emoções do Ser Humano. Pelo
caminho, deparam-se com uma importante
questão: ‘O que nos faz feliz?’. Com possibilidades desde brincar na rua, cantar uma canção,
comer um gelado, há uma história que surge
naturalmente e merece ser contada.

Traduzida do dicionário israelita, Firgun nomeia o
sentimento puro e desprovido de inveja e
orgulho de satisfação pelas conquistas de
outrem. Lécio Dias, jovem músico feirense de 21
anos, propõe-se a concretizar através da sua
voz, em palco ou pelos auscultadores de quem o
ouve, este conceito que ainda não está presente
na língua portuguesa.
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29

AGO

30

AGO

MULTIDISCIPLINAR

TEATRO

MÚSICA

SILVESTRE, O SÓ Daniel Padrão
17h00 · Largo D. Rosália Reis | Escapães

DE PEQUENÓRIA SE TORCE A HISTÓRIA
Joana Vilar
18h00 · Largo D. Rosália Reis | Escapães

DO YOU SEE THE SOUND
OF THE SAXOPHONE? Ana Filipa Sousa
21h30 · Mercado Municipal | Santa Maria da Feira

Dois viajantes do tempo partem à descoberta
das novas emoções do Ser Humano. Pelo
caminho, deparam-se com uma importante
questão: ‘O que nos faz feliz?’. Com possibilidades desde brincar na rua, cantar uma canção,
comer um gelado, há uma história que surge
naturalmente e merece ser contada.

Os livros são a melhor forma de dar asas à
imaginação. Joana Vilar promete encontrar
personagens e dar-lhes vida, numa dramatização
empolgante e divertida. A história desenrola-se
com um ritmo muito próprio e no final o espectador poderá levar consigo uma das personagens
que ajudou a criar!

Com um repertório eclético e focado na música
das últimas décadas para saxofone solo, ‘Do you
see the sound of the saxophone?’ explora a
dicotomia entre som e imagem. Através da
combinação das duas formas de representação,
Ana Sousa procura estabelecer uma ligação com
o público, criando pontes interpretativas que
permitam uma releitura das obras interpretadas.

TEATRO

MÚSICA

MÚSICA

DE PEQUENÓRIA SE TORCE A HISTÓRIA
Joana Vilar
17h00 · Parque de Lazer da Azenha | Arrifana

FIRGUN Lécio Dias
18h00 · Parque de Lazer da Azenha | Arrifana

DO YOU SEE THE SOUND
OF THE SAXOPHONE? Ana Filipa Sousa
21h30 · Mercado Municipal | Santa Maria da Feira

Os livros são a melhor forma de dar asas à
imaginação. Joana Vilar promete encontrar
personagens e dar-lhes vida, numa dramatização
empolgante e divertida. A história desenrola-se
com um ritmo muito próprio e no final o espectador poderá levar consigo uma das personagens
que ajudou a criar!

Traduzida do dicionário israelita, Firgun nomeia o
sentimento puro e desprovido de inveja e
orgulho de satisfação pelas conquistas de
outrem. Lécio Dias, jovem músico feirense de 21
anos, propõe-se a concretizar através da sua
voz, em palco ou pelos auscultadores de quem o
ouve, este conceito que ainda não está presente
na língua portuguesa.

Com um repertório eclético e focado na música
das últimas décadas para saxofone solo, ‘Do you
see the sound of the saxophone?’ explora a
dicotomia entre som e imagem. Através da
combinação das duas formas de representação,
Ana Sousa procura estabelecer uma ligação com
o público, criando pontes interpretativas que
permitam uma releitura das obras interpretadas.
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04
SET

05
SET

TEATRO

MÚSICA

A VERDADEIRA HISTÓRIA DA CAROCHINHA
18h00 · Parque das Ribeiras do Uíma | Fiães

SUSANA CASTRO SANTOS
CONVIDA FADO INVERSO
22h00 · Museu do Papel Terras de Santa Maria
Paços de Brandão

Uma deliciosa história para famílias que dá voz
ao amor e à amizade, demonstrando a importância do interior de cada um e o valor de um
pedido de desculpa, é esta a verdadeira História
da Carochinha. Depois de encontrar algum
dinheiro perdido, a Carochinha aventura-se na
busca de marido. Mas será que vai encontrar o
seu príncipe encantado? Ou o príncipe encantado de encantado pouco tem?

A voz de Ana Roque e a guitarra de João David
Almeida são os companheiros escolhidos por
Susana Castro Santos para uma viagem cheia
de Lisboa e Tejo. A versatilidade do violoncelo
tem permitido à artista explorar as fronteiras do
fado, território onde se tem movimentado e
conquistado o seu lugar, cruzando agora
caminho com o projeto Fado Inverso, que
partilha com ela esta expedição.

TEATRO

MÚSICA

A VERDADEIRA HISTÓRIA DA CAROCHINHA
11h00 · Largo da Igreja Paroquial | Nogueira
da Regedoura

SUSANA CASTRO SANTOS
CONVIDA FADO INVERSO
22h00 · Museu do Papel Terras de Santa Maria
Paços de Brandão

Uma deliciosa história para famílias que dá voz
ao amor e à amizade, demonstrando a importância do interior de cada um e o valor de um
pedido de desculpa, é esta a verdadeira História
da Carochinha. Depois de encontrar algum
dinheiro perdido, a Carochinha aventura-se na
busca de marido. Mas será que vai encontrar o
seu príncipe encantado? Ou o príncipe encantado de encantado pouco tem?

A voz de Ana Roque e a guitarra de João David
Almeida são os companheiros escolhidos por
Susana Castro Santos para uma viagem cheia
de Lisboa e Tejo. A versatilidade do violoncelo
tem permitido à artista explorar as fronteiras do
fado, território onde se tem movimentado e
conquistado o seu lugar, cruzando agora
caminho com o projeto Fado Inverso, que
partilha com ela esta expedição.

Ana Carlos Fonseca

Ana Carlos Fonseca
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06
SET

MÚSICA

CAS’ONCERTOS Blue & White Strings Due
18h00 · Parque de Lazer | Gião

Com a nova realidade da pandemia Covid-19,
impõem-se novas ideias e formas de fruir
Cultura. Neste âmbito, os Blue & White Strings
Duet levam a sua música até casa dos ouvintes,
que podem assistir ao concerto a partir das suas
janelas e varandas. A segurança é sinónimo de
distanciamento social, mas o duo garante que a
música chega, ainda assim, perto dos feirenses.

11
SET

POESIA

TEATRO | CIRCO

TEATRO | MÚSICA

DIVAGAR CONCÊNTRICO Diogo Divagações
17h00 · Jardins da Biblioteca Municipal
Santa Maria da Feira

ZACARIAS O GRANDE Companhia Jenus
18h00 · Jardins da Biblioteca Municipal
Santa Maria da Feira

SOMBRAS DE UM SERÃO DE VERÃO
Figuras Espontâneas
21h00 · Mercado Municipal | Santa Maria da Feira

Numa era em que o tempo é um privilégio,
faz-se o convite à observação da contemporaneidade. Recortes de vivência são expostos em
contraluz num rasgo de esperança. Dos projetos
musicais de Diogo Divagações, surge o mote à
leitura dos textos. Sozinhos. A elevação da
poesia como performance artística.

Truques e ilusões é o propõe Zacarias, o Grande,
entertainer de renome que apresentará o seu
espetáculo com a ajuda do divertido e caricato
assistente Ezequiel Mais ou Menos. O assistente
ditará, com mais ou menos perícia e engenho, o
sucesso de toda a apresentação e da surpresa e
satisfação do público.

Um serão, uma recordação, uma lenda, uma
trova, uma cançoneta, uma luz, silhuetas com
alma e o conforto quente do Verão. São estes os
ingredientes para um espetáculo interdisciplinar
destinado a público de todas as idades. Afinal,
quem não gosta de ouvir histórias? Quem não
gosta de aprender com elas?
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SET

13
SET

POESIA

TEATRO | CIRCO

MÚSICA

DIVAGAR CONCÊNTRICO Diogo Divagações
17h00 · Quinta da Torre | S. João de Ver

ZACARIAS O GRANDE Companhia Jenus
18h00 · Quinta da Torre | S. João de Ver

FUCK YOU BRASS BAND Élson Pinho
21h30 · Praça Gaspar Moreira
Santa Maria da Feira

Numa era em que o tempo é um privilégio,
faz-se o convite à observação da contemporaneidade. Recortes de vivência são expostos em
contraluz num rasgo de esperança. Dos projetos
musicais de Diogo Divagações, surge o mote à
leitura dos textos. Sozinhos. A elevação da
poesia como performance artística.

Truques e ilusões é o propõe Zacarias, o Grande,
entertainer de renome que apresentará o seu
espetáculo com a ajuda do divertido e caricato
assistente Ezequiel Mais ou Menos. O assistente
ditará, com mais ou menos perícia e engenho, o
sucesso de toda a apresentação e da surpresa e
satisfação do público.

A divertida viagem vai começar com uma das
bandas itinerantes mais conceituadas do país.
Fuck You Brass Brand transmitem uma energia
sem igual, contagiante, através dos seus
instrumentos de sopro e percussão. Prepare os
pés e deixe-se levar ao som do ritmo alucinante
de uma banda que promete muita animação.

PERFORMANCE

MÚSICA

O BAILE LOUCO DE JÁCOME E CONCÓRDIA MD5
17h00 · Largo da Igreja Matriz | Milheirós de Poiares

CAS’ONCERTOS Blue & White Strings Due
18h00 · Largo da Igreja Matriz | Milheirós de Poiares

Jácome e Concórdia trazem consigo uma mala
misteriosa que lhes permite viajar no tempo e
contar histórias. Desta vez, viajam pela evolução
da dança, desde o século XVIII até aos dias de
hoje, convidando todos a entrar nesta viagem…
mexendo as ancas! O Balé Louco é uma
experiência imperdível até para quem tem os
dois pés esquerdos

Com a nova realidade da pandemia Covid-19,
impõem-se novas ideias e formas de fruir
Cultura. Neste âmbito, os Blue & White Strings
Duet levam a sua música até casa dos ouvintes,
que podem assistir ao concerto a partir das suas
janelas e varandas. A segurança é sinónimo de
distanciamento social, mas o duo garante que a
música chega, ainda assim, perto dos feirenses.
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25
SET

26
SET

MULTIDISCIPLINAR

PERFORMANCE

POESIA NO CORPO Soraia Sousa
17h00 · Parque Manuel S. Pinto (Mota) | Fornos

OPEN FEIRA
Companhia Jenus + Diogo Divagações
18h00 · Parque Manuel S. Pinto (Mota) | Fornos

Mulher e homem. Poesia e corpo. Sentimento
frágil, forte, suave, violento. Fragilidade das
palavras que se fortificam com o tempo. Corpos
sendo um só e, ao mesmo tempo, tão
individuais. Corpos que se equilibram e desequilibram em cada texto da poetisa Florbela
Espanca, base para o espetáculo que vivencia
cada palavra com o corpo e a voz.

Uma partida de ténis fora de série, com árbitro e
regras rígidas, mas que tem lugar em plena
praça. O espetáculo cómico inclui todo o tipo de
adversidades, incluindo um distraído transeunte
que, sem se aperceber, entra diretamente no
meio do jogo, tentando levar avante a sua rotina
diária naquele espaço.

MULTIDISCIPLINAR

PERFORMANCE

POESIA NO CORPO Soraia Sousa
17h00 · Europarque | Santa Maria da Feira

OPEN FEIRA
Companhia Jenus + Diogo Divagações
18h00 · Europarque | Santa Maria da Feira

Mulher e homem. Poesia e corpo. Sentimento
frágil, forte, suave, violento. Fragilidade das
palavras que se fortificam com o tempo. Corpos
sendo um só e, ao mesmo tempo, tão
individuais. Corpos que se equilibram e desequilibram em cada texto da poetisa Florbela
Espanca, base para o espetáculo que vivencia
cada palavra com o corpo e a voz.

Uma partida de ténis fora de série, com árbitro e
regras rígidas, mas que tem lugar em plena
praça. O espetáculo cómico inclui todo o tipo de
adversidades, incluindo um distraído transeunte
que, sem se aperceber, entra diretamente no
meio do jogo, tentando levar avante a sua rotina
diária naquele espaço.
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27
SET

PERFORMANCE

O BAILE LOUCO DE JÁCOME E CONCÓRDIA MD5
19h00 · Rua José dos Santos Cardoso | Mozelos

Jácome e Concórdia trazem consigo uma mala
misteriosa que lhes permite viajar no tempo e
contar histórias. Desta vez, viajam pela evolução
da dança, desde o século XVIII até aos dias de
hoje, convidando todos a entrar nesta viagem…
mexendo as ancas! O Balé Louco é uma
experiência imperdível até para quem tem os
dois pés esquerdos

12/12

