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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

 FESTA DAS FOGACEIRAS · SANTA MARIA DA FEIRA · JAN/MAR’19 — 11



12 — SANTA MARIA DA FEIRA ·JAN/MAR’19 · FESTA DAS FOGACEIRAS

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


