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A Semana Santa de Santa Maria da Feira, pela vivência, beleza e originalidade, 
celebra o Mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, que reclama 
memória e desafia a história de cada homem e mulher, em qualquer tempo  
ou lugar, numa envolvência das comunidades eclesiástica e civil.  
 
A história que abarca a tradição, e o dinamismo e diversidade da oferta  
da programação têm vindo a afirmar este evento como referência nacional  
das celebrações mais importantes do calendário cristão. 
 
Nesta 26ª edição, numa atitude de crescimento e aposta, a Semana Santa 
de Santa Maria da Feira amplia os seus horizontes no espaço e no tempo, 
procurando envolver mais o território do Concelho e a Vigararia de Santa Maria 
da Feira, e alargando a vivência a todo o período da Quaresma e Páscoa. 
 
O programa oferece um conjunto de eventos e acontecimentos que levam  
o público a experienciar momentos especiais da história do cristianismo, 
aliando as componentes religiosa, cultural e social. 
 
A articulação de esforços e sinergias dos parceiros da Semana Santa de Santa 
Maria da Feira – Paróquia de S. Nicolau da Feira, Santa Casa da Misericórdia 
da Feira, Município de Santa Maria da Feira e Grupo Gólgota – fazem do 
território, entre 18 de fevereiro e 29 de abril de 2023, o espaço privilegiado  
para viver e sentir estes acontecimentos centrais da história e da fé. 
 
Das celebrações litúrgicas às recriações históricas, do teatro à música,  
da arte à espiritualidade, da tradição à contemporaneidade, o evento envolve 
instituições e público num programa singular e atrativo. 
 
Que a extensão no tempo e no espaço, numa programação diversificada  
e abrangente, conduza a uma vivência com solenidade da Semana Santa,  
quer no dinamismo que o tempo da Quaresma imprime, quer na experiência  
a que o tempo Pascal convida. 
 
 
 
César Costa 
Sacerdote Passionista 
Presidente do Grupo Gólgota 
Coordenador da Semana Santa de Santa Maria da Feira
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18 FEV 
[SÁB.]

Apresentação do programa 
Semana Santa de Santa 
Maria da Feira 2023

21:30 
Igreja dos Passionistas 
 
Duração 30’ aprox.

A apresentação das atividades e celebrações que 
compõem o programa da 26ª edição da Semana 
Santa de Santa Maria da Feira marca o arranque 
oficial do evento, com a presença dos quatro 
parceiros da organização: Grupo Gólgota, Câmara 
Municipal de Santa Maria da Feira, Paróquia  
de S. Nicolau da Feira e Santa Casa da Misericórdia 
da Feira. 

18 FEV 
[SÁB.]

Apresentação do livro 
Ora Com Paixão. Monte  
das Oliveiras: ponto  
de partida e de chegada

“Ora Com Paixão. Monte das Oliveiras: ponto  
de partida e de chegada” é uma coletânea de 
reflexões que começaram, na sua maioria, como 
episódios diários, que deram origem ao nascimento 
do podcast dos Passionistas em Portugal – Ora, 
pois! – iniciado na Quaresma do ano 2020. 
 
Este conjunto de meditações, quer no livro quer 
nos respetivos áudios, foi pensado e concebido 
para permitir fazer um caminho diário, passo  
a passo, ao longo de cada Quaresma, desde  
a Quarta-Feira de Cinzas até ao II Domingo  
de Páscoa. No entanto, poderá ser percorrido  
em qualquer altura ou tempo, seguindo a mesma 
dinâmica, o mesmo ritmo da Paixão. 

22:00 
Igreja dos Passionistas 
 
Duração 60’ aprox. 
 
Autor 
César Costa 
Sacerdote Passionista 
 
Oradores 
Paulo Correia, Sacerdote 
Passionista, Consultor 
Provincial da Província 
Passionista MAPRAES.
Luís Miguel Figueiredo 
Rodrigues, Sacerdote,  
Vice-Diretor e Coordenador 
da Faculdade de Teologia 
da Universidade Católica 
de Braga 
 
Animação 
Grupo Coral Contratempo
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Eucaristia e Imposição 
das Cinzas

22 FEV 
[QUA.]

Com a celebração da Quarta-Feira de Cinzas  
inicia-se o Tempo da Quaresma. A imposição  
das Cinzas reveste-se de um grande significado 
para os cristãos, pois marca o início da Quaresma, 
tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. 
 
Após a homilia, o celebrante abençoa as cinzas, 
que provêm da queima dos ramos abençoados  
no Domingo de Ramos do ano anterior, e com elas 
marca a testa ou a cabeça de cada fiel, convidan-
do à conversão: “Arrependei-vos e acreditai no 
Evangelho”.

19:00 
Igreja dos Passionistas  
 
19:30 
Igreja Matriz

Concerto 
Banda da Paróquia

24 FEV 
[SEX.]

A banda que teve o privilégio de idealizar, junta-
mente com o Pe. João Paulo Vaz, o hino oficial da 
Jornada Mundial da Juventude 2023 traz a Santa 
Maria da Feira música de inspiração cristã, numa 
vertente mais pop e entusiasmante. 
 
Os concertos da Banda da Paróquia combinam 
animação, reflexão, oração e emoção, envolvendo 
o público num espetáculo dinâmico, que é muito 
mais do que música. 

21:30 
Cripta da Igreja 
dos Passionistas 
 
Entrada gratuita 
 
Duração120’ aprox. 
 
Concerto 
Banda da Paróquia 
 
Promotor 
Grupo Gólgota 
e Juventude Passionista
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Exposição de Arte Sacra 
Da Paixão ao Calvário: 
Percurso interpretativo 
da ‘Paixão de Cristo’ pela 
Coleção de Arte Sacra 
do Museu de Lamas

26 FEV  
≥ 08 ABR

Num percurso interpretativo de iconografia cristoló-
gica, o público é convidado a percorrer, sala a sala, 
pormenores de talha dourada, pintura ou gravura 
da coleção de Arte Sacra do Museu. Um inusitado 
roteiro que expõe e interpreta os caminhos, a evo-
lução das representações e os símbolos da Paixão 
de Cristo, da “via dolorosa” que o dito “Salvador” 
percorreu até ao Calvário, local onde se sacrifica 
para remissão do “pecado original”.  
 
Entre muitas obras, saltam à vista um tríptico 
medieval, do século XIII; uma Cruz processional do 
século XVI; um “Ecce Homo” do século XVIII; três 
“Crucificações simbólicas/dramas do calvário” dos 
séculos XVII e XVIII; e catorze painéis de uma “Via 
Sacra” setecentista.

Museu de Santa Maria 
de Lamas 
 
Sessão de Abertura  
16:00 | 26 fevereiro 
 
Horário 
09:30 › 12:30 | 14:00  › 17:30 
 
Entrada Adulto 4€ 
Seniores 3€ | Estudantes 3€ 
 
Duração 45’ a 60’ aprox. 
 
Visitas orientadas 
marcação prévia 
 
Promotor 
Museu de Santa Maria 
de Lamas

Workshop de Teatro 
Preparar o Ator 
da Semana Santa

03 MAR 
[SEX.]

Sendo o teatro uma aposta da Semana Santa,  
o evento oferece a todos os aficionados pela arte 
de representar o workshop “Preparar o Ator da 
Semana Santa”, tendo como convidada a atriz  
e encenadora Linda Rodrigues. 
 
Licenciada em Teatro na ESMAE em 2007 e mestre 
em Estudos de Teatro na FLUP em 2015, Linda 
Rodrigues começou a trabalhar como atriz  
em 1998 e como encenadora em 2009. Publicou  
o conto “Amor em 3 Capítulos” no livro Textos  
de Amor (2011) e o teatro Mortos de Fome (2013). 
Foi a vencedora do Grande Prémio de Teatro –  
Fundação Inatel 2013.

21:30 
Sede do Grupo Gólgota 
 
Participação gratuita 
[ inscrição prévia 
grupogolgota@gmail.com ] 
 
Duração 75’ aprox. 
 
Workshop 
Linda Rodrigues 
 
Promotor 
Grupo Gólgota
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Exposição de Arte Sacra  
Quaresma – Tempo de Fé  
na Cidade

04 MAR  
≥ 16 ABR

Desde há muitos séculos que a vila da Feira, atual 
cidade de Santa Maria da Feira, celebra os rituais 
cristãos que lembram a Paixão de Cristo. 
 
Os Condes Pereira promoviam a vivência da Paixão 
de Jesus com a recriação do “lava-pés” a doze po-
bres, a quem era oferecido “pão alvo e meio tostão 
a cada um” e a Procissão das Endoenças. Já no 
século XX, várias instituições revitalizaram a vivência 
da Semana Santa. 
 
Nesta exposição temporária, o Museu Convento 
dos Loios apresenta algumas das alfaias religiosas 
e paramentaria dos vários locais de culto da cidade, 
associadas à Quaresma e à Paixão de Cristo.

Museu Convento dos Loios 
 
Sessão de Abertura  
15:00 | 4 março 
 
Horário  
ter. a sex. 09:30 › 17:00 |  
sáb. e dom. 14:30 › 17:30 
[ encerra às seg. e feriados ] 
 
Entrada gratuita 
 
Duração 45’ aprox. 
 
Promotor 
Museu Convento dos Loios
 
Colaboradores 
Paróquia de S. Nicolau  
da Feira, Santa Casa  
da Misericórdia da Feira, 
Missionários Passionistas  
de Santa Maria da Feira

À conversa com Pe. Rui 
Santiago, cssr
A Páscoa de Jesus  
e a nossa Páscoa

15 MAR 
[QUA.]

Rui Santiago, sacerdote redentorista, é o convidado 
da Semana Santa de Santa Maria da Feira para 
este momento “À conversa com...”, que tem como 
tema “A Páscoa de Jesus e a nossa Páscoa”. 
Aberto a todo o público que queira entrar numa 
conversa simples e profunda em ambiente familiar, 
este diálogo abordará como terá vivido Jesus a 
Páscoa no seu tempo e como viveu a sua última 
Páscoa. Ao mesmo tempo, colocará em evidência 
a Páscoa nos dias de hoje, desde a espiritualidade 
e as tradições, recuperando o essencial da vivência 
do momento alto do calendário cristão.

21:30 
Sede do Grupo Gólgota 
 
Entrada gratuita 
 
Duração 90’ aprox. 
 
Promotor 
Grupo Gólgota
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Exibição de filme
A Paixão de Cristo 
de Mel Gibson

17 MAR 
[SEX.]

Filme bíblico de 2004, “A Paixão de Cristo”  
é um drama épico, dirigido por Mel Gibson, com 
o ator Jim Caviezel no papel de Jesus Cristo. Esta 
película retrata a Paixão de Jesus, em grande  
medida de acordo com os Evangelhos, inspirando-
-se também em outros escritos devocionais, como 
os atribuídos à mística e visionária Beata Anna 
Catarina Emmerich. 
 
“A Paixão de Cristo” abrange, principalmente, as 
últimas 12 horas da vida terrena de Jesus, desde  
a Agonia no Jardim de Getsémani, cujo diálogo 
é inteiramente reconstruído em aramaico, latim  
e hebraico, com legendas em vernáculo.

21:30 
Sede do Grupo Gólgota 
 
Entrada gratuita 
[ limitada à lotação da sala ] 
 
Duração 120’ aprox. 
 
Promotor 
Grupo Gólgota

24 Horas para o Senhor 
Jornada Mundial de Oração

17 ≥ 18 MAR 
[SEX. ≥ SÁB.]

Na sexta-feira e sábado que precedem o IV Domin-
go da Quaresma de cada ano, tem lugar a iniciativa 
“24 Horas para o Senhor”, uma jornada de oração 
iniciada pelo Papa Francisco, em 2013, que se ca-
rateriza pela Adoração Eucarística e a Celebração 
do Sacramento da Reconciliação. 
 
Em Santa Maria da Feira, esta iniciativa tem lugar 
na Igreja dos Passionistas, começando com a 
Eucaristia às 19:00 de sexta-feira e terminando 
com a eucaristia às 16:30 de sábado. São vários os 
grupos laicais que animam a Adoração Eucarística, 
ao mesmo tempo que sacerdotes estão disponíveis 
para o Sacramento da Reconciliação.

19:00 › 16:30 

Igreja dos Passionistas 

 

Promotor 

Missionários Passionistas



[ 16 ] [ 17 ]

Visita guiada noturna 
Conhecer a Igreja 
Matriz da Feira  
e Convento dos Loios 

24 MAR 
[SEX.]

A Igreja de S. Nicolau ou do Espírito Santo faz parte 
do imponente conjunto arquitetónico constituído 
pela Igreja e Convento, onde se albergou a Congre-
gação de S. João Evangelista, também designada 
frades Loios ou Cónegos Azuis. 
 
É esta igreja, com a sua história e curiosidades,  
que se dará a conhecer numa visita guiada noturna 
por Pedro Vilas Boas Tavares, Investigador Integra-
do do CITCEM e autor do livro “Os Loios em Terras 
de Santa Maria”, e pelo pároco da cidade de Santa 
Maria da Feira, Eleutério Pais. 

21:30 
Igreja Matriz da Feira 
 
Entrada gratuita 
 
Duração 45’ aprox. 
 
Promotor 
Paróquia de S. Nicolau  
da Feira 

Visita de bicicleta pelo 
património religioso  
e histórico
Bike Tour – Correr  
as Capelinhas

25 MAR 
[SÁB.]

Com o regresso desta iniciativa renova-se o desafio 
de dar a conhecer aos participantes, numa visita  
de bicicleta, o património religioso e histórico, mate-
rial e imaterial, de quatro freguesias do Concelho: 
 
Arrifana Monumento aos Mártires de Arrifana, 
Igreja Matriz [Altar da Rainha Santa e Túmulo da 
Santinha], Casa da Santinha e Capela de Santo 
Estêvão; 
Mosteirô Capela da Casa da Murtosa e Cemitério 
Paroquial;  
Fornos Capela de Santo António; 
Santa Maria da Feira Capela de Monserrate, 
Capela de Campos, Igreja da Misericórdia  
e Igreja Matriz. 
 
A iniciativa encerra com uma prova da tradicional 
Regueifa Doce da Feira, acompanhada de “Vinho 
Fino”.

09:30 
Ponto de Partida 
Monumento aos Mártires 

de Arrifana 
 
Inscrição até 22 março  
(3€, inclui seguro) |  
www.semanasanta.pt 
 
Participantes 
máx. 30 pessoas 
 
Duração 180’ aprox. 
 
Guia 
Roberto Carlos Reis, 
investigador CEGOT  
da Universidade de Coimbra 
 
Promotor 
Paróquia S. Nicolau da Feira
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Não tardará!
Concerto-Oração 

25 MAR 
[SÁB.]

De uma forma original, juntando a música e a ora-
ção, este concerto-oração oferece a oportunidade 
de viver uma noite única e inesquecível, transpor-
tando o público pela música, pelo silêncio, pela 
oração e pela reflexão em torno do próprio Jesus, 
presente no Pão consagrado. 
 
Intitulado “Não tardará!”, este momento contará 
com um coletivo vocal de jovens que, através das 
suas harmonias e de algumas surpresas, convo-
carão os presentes para o encontro e união com 
Jesus Cristo.

21:30 
Igreja de Rio Meão 
 
Entrada gratuita 
 
Duração 90’ aprox. 
 
Concerto 
Coro de Jovens de Rio Meão  
 
Promotor 
Paróquia S. Tiago de Rio 
Meão

Academia de Música 
de Santa Maria da Feira
Concerto Sacro

26 MAR 
[DOM.]

Referência no ensino da música, pioneira na  
descentralização do ensino artístico em Portugal,  
a Academia de Música de Santa Maria da Feira  
tem promovido, ao longo de mais de seis déca-
das, a divulgação artística através de concertos, 
audições escolares, tardes culturais e palestras, 
versando assuntos literários, artes plásticas,  
história de música. 
 
Este Concerto Sacro, que junta a Orquestra Clássi-
ca e o Coro Juvenil, oferece a todo o público  
a Ópera “A Lenda das Três Árvores”, de Allen Pote, 
além de outras peças de Giuseppe Tartini, Edvard 
Grieg e Mark Hays.

16:30 
Igreja dos Passionistas 
 
Entrada gratuita 
 
Duração 45’ aprox. 
 
Concerto 
Academia de Música  
de Santa Maria da Feira 
 
Direção Coral/Encenação 
Mafalda Campos Leite 
 
Direção Orquestral 
António Fernando Silva 
 
Direção Pedagógica 
Ana Maria Teixeira,  
Ângela Lopes e José Silva 
 
Promotor 
Academia de Música  
de Santa Maria da Feira
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Visita guiada noturna 
Conhecer a Igreja 
da Misericórdia

31 MAR 
[SEX.]

Ao certo não se sabe quando foi fundada a Santa 
Casa da Misericórdia da Feira, mas do seu espólio 
escrito consta uma escritura, datada de 1556, na 
qual a Misericórdia se fazia representar pelo Conde 
Dom Diogo Forjaz Pereira, seu Provedor. Até à data, 
é essa a mais antiga referência a esta Misericórdia, 
atestando que a sua fundação foi seguramente 
anterior a 1556. 
 
No local onde agora existe a Igreja da Santa Casa 
da Misericórdia da Feira existiu a antiga Igreja 
Paroquial de S. Nicolau que, em 1566, se transferiu 
para a atual Igreja Matriz. Os Irmãos da Santa Casa 
da Misericórdia, cuja Irmandade ficou alojada no 
local da antiga igreja paroquial, foram promovendo 
reparações nesse velho templo. No entanto, o es-
tado de ruína era tal que, por volta de 1690, se deu 
início à construção da igreja que agora existe. Já no 
século XXI, ao abrigo do Programa NORTE2020, 
com o projeto MISERERE, foi possível recuperar  
o templo que oferece esta visita noturna.

21:30 
Igreja da Misericórdia 
 
Entrada gratuita 
 
Duração 45’ aprox. 
 
Guia 
Conceição Alvim Ferraz, 
responsável pela reabilitação 
da Igreja, por delegação da 
Santa Casa da Misericórdia 
da Feira 
 
Promotor 
Santa Casa da Misericórdia 
da Feira

Caminhada pelo Património 
Religioso e Histórico 
Peregrinar pelas Igrejas  
e Capelas da Cidade 
de Santa Maria da Feira

01 ABR 
[SÁB.]

Revisitando património com mais de 700 anos  
de existência, esta caminhada oferece aos partici-
pantes um breve resumo da história de cada monu-
mento religioso da cidade e uma rápida visão sobre 
a importância de cada um na História de Santa 
Maria da Feira. Seguindo um itinerário, valorizando 
o Peregrinar, que significa também confraternizar, 
conhecer e explorar o Património, a visita termina 
com um lanche simbólico, onde a afamada “Re-
gueifa da Páscoa” será rainha. 
 
Itinerário [ aprox. 6 kms ] 
Capela Nossa Senhora de Campos [ponto de en-
contro]; Capela Arcanjo São Miguel; Capela de São 
Bento; Igreja Matriz; Capela de Nossa Senhora 
da Encarnação; Capela de Todos os Santos;  
Capela da Nossa Senhora da Piedade; e Igreja  
da Misericórdia.

09:30 
Ponto de Encontro 
Capela Nossa Senhora 
de Campos 
 
Inscrição até 29 março  
(2€, inclui seguro) |  
www.semanasanta.pt 
 
Participantes 
máx. 30 pessoas 
 
Duração 180’ aprox. 
 
Guia 
Horácio Sá, amante  
da cultura e história feirense 
 
Promotor 
Paróquia de S. Nicolau 
da Feira 
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Concerto  
a Paixão de Cristo

01 ABR 
[SÁB.]

Eucaristia do Domingo 
de Ramos na Paixão 
do Senhor 

02 ABR 
[DOM.]

Com a celebração do “Domingo de Ramos na 
Paixão do Senhor” damos início à Semana Santa, 
onde somos convidados a fixar o olhar na Paixão, 
Morte e Ressurreição de Jesus. Na celebração des-
te Domingo, último do tempo da Quaresma, abre-
-se o caminho da Paixão de Jesus que escutamos  
no Evangelho desta missa, preparando os cristãos 
para a “Semana Santa” ou “Semana Maior”. Não 
porque tenha mais dias, mas pela densidade e 
intensidade de que se reveste e porque nela cele-
bramos o Mistério Pascal, a celebração da Paixão, 
Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

08:00 | 19:00 
Igreja Matriz 

08:00 | 10:00 | 12:00 | 20:00 
Igreja dos Passionistas 

11:30 
Igreja da Misericórdia

Tendo como obra central “A Paixão de Cristo”, do 
compositor Ferrer Ferran, este concerto marcante 
percorre as várias fases da vida de Jesus Cristo 
tal como a Bíblia as descreve. A execução musical 
será acompanhada pela projeção de imagens e le-
gendas descritivas que ajudam a tornar ainda mais 
percetível cada um dos momentos. 

A Banda Sinfónica de Jovens interpretará ainda  
a obra “A Brussles Requiem”, do compositor belga 
Bert Appermont, que presta uma homenagem 
sentida e emotiva às vítimas de ataques terroristas, 
em particular o ocorrido na capital da Bélgica, a 12 
de março de 2016, que provocou 32 mortos e mais 
de 300 feridos.

21:30 
Igreja Matriz de S. João 
de Ver 
 
Entrada gratuita 
 
Duração 60’ aprox. 
 
Concerto 
Banda Sinfónica de Jovens 
de Santa Maria da Feira  
 
Maestro 
Paulo Martins  
 
Promotor 
Associação Orquestra  
e Banda Sinfónica de Jovens  
de Santa Maria da Feira
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02 ABR 
[DOM.]

Santa Maria da Feira vai receber Jesus na recriação da sua “Entrada Triunfal 
em Jerusalém”. Com ramos de oliveira e de outras árvores, benzidos no início 
desta procissão e recriação, assinala-se o dia em que Jesus entrou em Jerusa-
lém montado num jumentinho, com as multidões a saírem para o receber,  
colocando diante dele os seus mantos. A recriação da “Entrada Triunfal  
de Jesus em Jerusalém” está a cargo do Grupo Gólgota, que a divide em  
cinco quadros, desde os Jardins do Convento dos Loios até à Igreja dos  
Passionistas.

15:30 
Percurso 
Igreja Matriz › Passionistas 
 
Duração 120’ aprox. 
 
Recriação 
Grupo Gólgota  
 
Promotor 
Grupo Gólgota

Recriação
Entrada Triunfal 
de Jesus 
em Jerusalém –  
‘na cidade humana’
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Coral Polifónico da Cruz 
Concerto de Semana Santa

03 ABR 
[SEG.]

Com um historial rico e diverso, preenchido pelas 
inúmeras atuações públicas, em Portugal e no 
estrangeiro, o Coral Polifónico da Cruz apresenta 
neste “Concerto de Semana Santa” relevantes  
peças, desde Perosi, Palestrina, Ingegneri,  
M. Garau e Bach.
 
Nascido da fusão de três coros litúrgicos do 
Seminário dos Passionistas da mesma cidade, o 
Coral Polifónico da Cruz de Santa Maria da Feira 
alberga na sua estrutura diversas secções culturais, 
salientando-se de modo muito especial o Coral 
Polifónico, o Mediaevus Chorus, o Coro Exaltabo 
Dominum (coro litúrgico) e a Escola de Música. 

21:30 
Igreja da Misericórdia 
 
Entrada gratuita 
 
Duração 60’ aprox. 
 
Concerto 
Coral Polifónico da Cruz 
 
Promotor 
Grupo Gólgota

Celebração Penitencial 
com Confissões

04 ABR 
[TER.]

A Igreja convida a que, pelo menos uma vez ao 
ano, na Páscoa do Senhor, os cristãos se confes-
sem. Para além das diferentes e diversas ocasiões, 
em todas as paróquias, ao longo do tempo da 
Quaresma, nestes últimos dias antes da Páscoa,  
é proposta esta oportunidade de celebrar o Sacra-
mento da Reconciliação, na Igreja dos Passionistas, 
com vários sacerdotes da Vigararia da Feira, para 
assim atenderem em confissão o maior número  
de fiéis.

21:00 
Igreja dos Passionistas
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Recriação
Última Ceia, 
Getsémani 
e Sinédrio
A “Última Ceia, Getsémani e Sinédrio” recria momentos de profunda intimidade 
e interioridade de Jesus com os seus discípulos. Os três quadros desta 
recriação convidam a entrar neste Mistério Pascal: a “Última Ceia com os seus 
discípulos” é o ponto de partida antes do prelúdio da “Agonia no Jardim  
das Oliveiras” e “Prisão de Jesus”, que o conduzirá ao “Tribunal Judaico,  
o Sinédrio”, onde será julgado e declarado culpado de blasfémia.

05 ABR 
[QUA.]

21:30 
Exterior do Museu 
Convento dos Loios 
 
Entrada gratuita 
 
Duração 100’ aprox. 
 
Recriação 
Grupo Gólgota  
 
Promotor 
Grupo Gólgota
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Oração Litúrgica de Laudes 
de Quinta-Feira Santa

06 ABR 
[QUI.]

A Oração Litúrgica de Laudes é o nome que se dá 
à oração eclesial que se faz pela manhã. Em latim, 
laudes significa “louvores”. Em Quinta-Feira Santa, 
com os hinos e os salmos, a Igreja inicia o dia 
contemplando o Mistério da Eucaristia, que Jesus 
institui na Última Ceia com os discípulos.

09:00 
Igreja dos Passionistas

Missa Vespertina 
da Ceia do Senhor

06 ABR 
[QUI.]

É o último dia da Quaresma e, ao mesmo tempo, 
a partir da Missa Vespertina, a inauguração do 
Tríduo Pascal. É o dia em que Cristo, na sua ceia 
de despedida, antes da morte, instituiu a Eucaristia, 
deu a grande lição de humilde serviço, lavando 
os pés aos seus apóstolos e constituindo-os 
sacerdotes mediadores da sua Palavra, dos seus 
sacramentos e da sua salvação.

19:30 
Igreja dos Passionistas 
 
21:00 
Igreja da Misericórdia
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Ecce Homo 

Procissão 
das Endoenças

06 ABR 
[QUI.]

Também designada por Procissão do Triunfo ou do Ecce Homo, a Procissão 
das Endoenças constitui um dos pontos altos das celebrações litúrgicas da 
Semana Santa. A expressão “Endoenças”, que significa perdão, dá o mote a 
esta procissão de profunda religiosidade popular, cujo percurso é feito com in-
trospeção e respeito pela simbologia que carregam os andores e pela tradição 
centenária. A cargo da Santa Casa da Misericórdia, a Procissão das Endoen-
ças acontece na noite de Quinta-Feira Santa, logo após a Celebração da Missa 
Vespertina da Ceia do Senhor.

22:00 
Procissão  
Igreja da Misericórdia  
› Igreja Matriz › regresso 
 
Promotor 
Santa Casa da Misericórdia
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Oração Litúrgica de Laudes 
de Sexta-Feira Santa

07 ABR 
[SEX.]

Em Sexta-Feira Santa, com os hinos e os salmos 
próprios, a Igreja inicia o dia na continuidade  
da adoração eucarística, mas antecipando já, 
neste dia, a morte de Jesus. A Oração Litúrgica 
de Laudes é o nome que se dá à oração eclesial 
que se faz pela manhã. Em latim, laudes significa 
“louvores”. 

09:00 
Igreja dos Passionistas

Celebração da Paixão 
do Senhor

07 ABR 
[SEX.]

A Sexta-Feira Santa não é um dia de luto, mas sim 
o dia que a comunidade cristã consagra à medi-
tação adorante da cruz de Cristo, fonte da nossa 
salvação. É o único dia do ano em que não há 
Eucaristia, mas sim celebração da Palavra seguida 
da Oração Universal, da Adoração da Cruz, central 
nesta celebração, e a comunhão do Pão consagra-
do no dia anterior, na Quinta-Feira Santa.

19:00 
Igreja Matriz  
 
19:00 
Igreja dos Passionistas
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Recriação 
Via Sacra

07 ABR 
[SEX.]

A caminhada de Jesus, do Pretório de Pilatos até ao Monte Calvário, é um  
dos momentos marcantes da vivência da Semana Santa, particularmente  
da Semana Santa de Santa Maria da Feira, recriada pelo Grupo Gólgota,  
em Sexta-Feira Santa. Na escadaria do Palácio da Justiça, com o “Julgamento 
e Condenação de Jesus”, inicia-se o caminho, que se antecipa íngreme,  
de subida para o Castelo, ponto alto da cidade e da história, onde é recriada  
a “Crucifixão e Morte de Jesus” e consequente “Ressurreição”. 

21:30 
Palácio da Justiça 
› Castelo 
 
Duração 180’ aprox. 
 
Recriação 
Grupo Gólgota  
 
Promotor 
Grupo Gólgota
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Oração Litúrgica 
de Laudes de Sábado Santo

08 ABR 
[SÁB.]

Durante todo o dia de Sábado Santo não há nenhu-
ma celebração sacramental prevista. A comunidade 
cristã só celebra a Oração Litúrgica de Laudes, pois 
todo o dia tem um tom de silêncio contemplativo 
do mistério de Cristo que baixou “ao lugar dos 
mortos”, ao “descanso” do sepulcro. Contemplan-
do Jesus morto, a Igreja vive expectante a noite 
pascal e começa o dia com as Laudes que significa 
“louvores”.

09:00 
Igreja dos Passionistas

Vigília Pascal08 ABR 
[SÁB.]

Na história, a Vigília Pascal foi a primeira a ser 
organizada pela comunidade cristã como uma noite 
de vela, em oração e escuta da Palavra, concluindo 
com a celebração da Eucaristia. Depois de várias 
transformações ao longo dos séculos, a Vigília Pas-
cal, na noite de Sábado de Páscoa, é a celebração 
cristã principal de todo o ano, na qual se condensa 
todo o Mistério da Salvação em Cristo e a nossa 
participação nele. Nela, a Igreja se mantém de vigia, 
à espera da Ressurreição do Senhor, e a celebra 
com os sacramentos da iniciação cristã.

20:30 
Igreja Matriz  
 
21:30 
Igreja dos Passionistas
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Eucaristia 
Dia de Páscoa

09 ABR 
[DOM.]

A Páscoa ocupa o lugar central de todo o ano: 
“Em cada semana, no dia a que foi dado o nome 
de ‘domingo’ comemora a Ressurreição do Senhor, 
que é celebrada também em cada ano, juntamen-
te com a sua bem-aventurada Paixão, na grande 
solenidade da Páscoa”. É a Festa das festas, a 
Solenidade das solenidades: a Igreja celebra o dia 
da Páscoa, prolongando-se, antes de mais, numa 
oitava solene, que termina no Domingo in albis,  
ou Domingo de Pascoela, e, depois, em outras seis 
semanas, até completar o número de cinquenta, 
com a festa do Pentecostes.

08:00 | 19:00 
Igreja Matriz 
 
08:00 | 10:00 | 12:00 | 20:00 
Igreja dos Passionistas 
 
09:30 
Igreja da Misericórdia

Compasso Pascal09 ABR 
[DOM.]

A Visita Pascal, anúncio festivo da Ressurreição 
do Senhor, fortemente arreigada na tradição cristã 
do nosso país, representa um dos momentos mais 
esperados e festejados da celebração da Páscoa. 
O compasso é constituído por um conjunto de pes-
soas vestidas de opa vermelha, com a Cruz Pascal 
magnificamente engalanada, a caldeirinha de água 
benta com o respetivo hissope e a indispensável 
campainha que anuncia a chegada da Cruz. O 
toque festivo dos sinos e as descargas de foguetes 
anunciam a toda a saída das Cruzes.

Durante o dia 
Ruas da cidade 
 
Itinerários e Juízes  
da Cruz disponíveis em  
www.semanasanta.pt 
 
 
Nota: 
Este ano será feito um esforço 
adicional para a congregação 
de todos os compassos no 
Domingo de Páscoa. Caso tal 
não seja possível, manter-se-á 
uma parte na Segunda-Feira 
de Páscoa, à semelhança  
de anos anteriores.
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Teatro Musical
O Nazareno

15 ABR 
[SÁB.]

Apresentada em dois atos, a peça de teatro musical 
“O Nazareno” procura transportar para o palco  
a representação cénica dos poemas cantados nes-
ta obra inspirada no Evangelho, editada em 1978 
por Frei Hermano da Câmara com a colaboração 
de vários poetas portugueses. Esta foi a primeira 
obra de grande fôlego da nossa música ligeira e a 
envergadura deste trabalho deixou espantados críti-
cos e público.

21:30 
Europarque 
 
Entrada 
plateia central 12€  
outros lugares 10€ 
 
Duração 130’ aprox. 
 
Espetáculo 
Grupo de Teatro Amador  
e Coro do Orfeão da Feira 
 
Promotor 
Centro de Cultura e Recreio 
do Orfeão da Feira

Eucaristia do Domingo 11 
da Páscoa ou da Divina 
Misericórdia 

16 ABR 
[DOM.]

Domingo in albis porque os recém-batizados na 
Vigília Pascal vinham, neste domingo, revestidos 
de túnicas brancas. Domingo de Pascoela, quer 
dizer, ainda da Páscoa, porque a grandeza desta 
festa se estende por toda a semana e neste domin-
go, o segundo da Páscoa, é como se estivéssemos 
a retomar o que celebrámos há oito dias. Domin-
go da Divina Misericórdia, instituído por S. João 
Paulo II para sublinhar o grande amor de Deus pela 
humanidade.

08:00 | 19:00 
Igreja Matriz 
 
08:00 | 10:00 | 12:00 | 20:00 
Igreja dos Passionistas 
 
11:30 
Igreja da Misericórdia* 
 
 
* Missa pelos Irmãos da Santa 
Casa da Misericórdia e pelos 
Irmãos da extinta Confraria 
Nossa Senhora dos Prazeres, 
também designada de Nossa 
Senhora de Campo(s) ou 
Nossa Senhora dos Campos.
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Mesa-redonda 
A Páscoa Judaica 
e a Páscoa Cristã

21 ABR 
[SEX.]

Judeus e Cristãos, de forma diferente, comemoram 
anualmente a solenidade da Páscoa. Ainda hoje,  
os judeus se referem à festa da Páscoa pelo seu 
nome original: Pessach, palavra hebraica, que quer 
dizer “passagem” e deu origem à palavra “páscoa” 
em português. Para os judeus, é a festa que come-
mora a passagem do povo de Israel da escravidão 
do Egito para a Terra Prometida, centrando-se na 
figura de Moisés. Para os cristãos, a Páscoa, tam-
bém associada à ideia de “passagem”, comemora 
a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. 
 
Partindo destas diferenças, mas acima de tudo dos 
pontos comuns e da Tradição, esta mesa-redonda 
visa colocar em diálogo estas duas celebrações 
que se tocam e coincidem, numa abordagem séria  
e de comunhão.

21:30 
Sede do Grupo Gólgota 
 
Entrada gratuita 
 
Duração 90’ aprox. 
 
Promotor 
Grupo Gólgota

Peça de Teatro 
O Processo de Jesus

29 ABR 
[SÁB.]

“O Processo de Jesus”, peça dividida em dois 
atos, retrata um grupo familiar judaico que encena, 
em repetidas sessões, o julgamento de Jesus. Ao 
debate de interpretação dos dados apresentados 
pelos juízes, segue-se a segunda parte, com várias 
personagens que, desde a plateia, se vão inserindo 
no processo, transpondo-o para a atualidade. Ao 
drama original vão-se somando dramas pessoais 
e interiores dos próprios juízes e intervenientes, es-
pelho dos argumentos e acusações que reclamam 
remissão. 
 
Este drama, escrito por Diego Fabbri e estreado 
a meados do século XX, reflete os sentimentos 
e vivências de uma Europa pós Segunda Guerra 
Mundial, onde ainda se experimenta a polémica  
em torno dos judeus e o relacionamento entre  
o cristianismo e o judaísmo.

21:30 
Cineteatro António Lamoso 
 
Entrada 5€ 
 
Duração 180’ aprox. 
 
Espetáculo 
Grupo Gólgota 
 
Promotor 
Grupo Gólgota
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Organização

Parceiros

PARÓQUIA DE SANTA MARIA DA FEIRA
* DIOCESE DO PORTO * 
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Apoio e Participação

Paróquia de Arrifana 
 
Paróquia de Fornos 
 
Paróquia de Mosteirô

Informações e Inscrições

CONTACTOS ÚTEIS

Programa detalhado em www.semanasanta.pt

Grupo Gólgota 
912 537 725 | grupogolgota@gmail.com 
 
Loja Interativa de Turismo de Santa Maria da Feira 
256 370 802 |  gab.turismo@cm-feira.pt 
 
Paróquia de São Nicolau da Feira 
256 372 328 | matrizfeira@sapo.pt 
 
Santa Casa da Misericórdia da Feira 
256 331 050 | misericordiadafeira@gmail.com 
 
Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira 
256 363 430 | orfeaodafeira@gmail.com 
 
Museu Convento dos Loios 
256 331 070 | museuconventodosloios@cm-feira.pt 
 
Museu de Santa Maria de Lamas 
227 447 468 | geral@museudelamas.pt
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PARÓQUIA DE SANTA MARIA DA FEIRA

* DIOCESE DO PORTO * 


