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Feira Franca até 17 de setembro

A 19 de agosto é Dia do Jornal do Centro
e noite de Paula Fernandes
CONCURSO DOS VESTIDOS DE CHITA E CAVALHADAS DE VILDEMOINHOS FAZEM A SEMANA NA
FEIRA DE S. MATEUS

E

stá cumprida a primeira semana da Feira de S.
Mateus. Os dias foram marcados por vários momentos intensos entre eles a noite de inauguração,
assim como o concerto de Seu Jorge. As reportagens
podem ser vistas nas próximas páginas. Foi também no
dia de inauguração que foi já batido o recorde de entradas no recinto. Segundo a organização, a Viseu Marca,
nesse noite estiveram na Feira 56 mil 882 pessoas. Nos
três primeiros dias, que incluiram o primeiro domingo
franco, a organização já tinha registado a entrada de 128
mil 707 pessoas.
“A Feira de S. Mateus está outra vez na moda e reconquistou uma influência nacional”, considera o presidente
da Câmara de Viseu, Almeida Henriques. “A aposta na
revitalização da guardiã das feiras populares e o esforço
pela sua continuada renovação refletem-se numa atrati-

Textos Mónica Figueiredo e Sandra Rodrigues | Fotos Igor Ferreira
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vidade para todos os públicos”, sublinha, por seu lado, o
presidente da Viseu Marca, João Cotta.
A próxima semana também promete momentos altos,
entre eles o concurso dos Vestidos de Chita, uma iniciativa que durante 32 anos esteve arredada da Feira e que
acontece a 20 de agosto. Antes, no dia 18, o palco é de
Diogo Piçarra.
A 19 de agosto é Dia do Jornal do Centro e noite de
Paula Fernandes, a cantora brasileira que afirma estar
com expetativas para conhecer a plateia viseense. Neste
espetáculo, o Jornal do Centro vai oferecer “clappers”
insufláveis para animar a noite.
Matias Damásio, Mara Pedro e o Coro Mozart também vão pisar o palco da Feira, numa semana em que
pelas avenidas do recinto vão desfilar as Cavalhadas de
Vildemoinhos.
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História

Primeiros dias da Feira Franca eram
dedicados ao mercado do Gado

A

HISTÓRIA E AS HISTÓRIAS DA FEIRA FRANCA DE S. MATEUS ESTÃO A SER DESCOBERTAS,
CERTIFICADAS E DADAS A CONHECER AO PÚBLICO. UMA EQUIPA DE INVESTIGADORES E
HISTORIADORES REABILITAM MEMÓRIAS, ALGUMAS DELAS PARTILHADAS NO JORNAL DO
CENTRO PELO PROFESSOR LUÍS FERNANDES

Há quase quatro anos que estão a descobrir a Feira de S.Mateus. Que projeto é este?
Este projeto de investigação histórica sobre a Feira existe
porque começou-se a perceber que boa parte do que sabíamos eram histórias recorrentemente repetidas desde há
longas décadas sem acrescentar nada de novo. Nós fomos
às fontes certificar muitas dessas histórias conhecidas.
A Feira é muito curiosa e tem dinâmicas que têm a ver
com as contingências de cada época. A própria priorização da feira, os momentos de crise ou de dinamismo não
estavam sequer elencados naquilo que se contava. O que
havia de mais rigoroso era aquilo que todos sabemos: a
carta de D. João I e depois uma série de cartas de vários
reis. Mas, a partir daí a documentação que existe, nomeadamente os jornais, as atas de câmara... isso não estava
nada trabalhado.
A ideia da Câmara foi que, se estávamos num processo
de revitalização da Feira, então era preciso um trabalho
de investigação com profundidade, nomeadamente para
trazer ao de cima a sua marca e a sua identidade.
É um projeto de investigação mas que tem esta vertente
de comunicação e divulgação para a própria comunidade.
Até agora as histórias que se conheciam da Feira eram as
que passavam de boca em boca?
Eram as da nossa memória sim. O que nós fizemos foi
tentar escavar directamente nos arquivos aquilo que são
as memórias mais antigas. O projeto tem duas vertentes
principais. Uma que está a meu cargo e da Liliana Castilho que é no fundo recuperar através da análise de toda a
documentação disponível a história que vai desde a carta
de D. João I em 1322 até ao século XVIII e depois daí até
ao século XX, até um passado recente possível com algum
distanciamento histórico. A outra vertente, que é a que
o Rui Macário tem estado a explorar, é a vertente das
imagens que foram produzidas pela Feira ou a propósito
da Feira e as memórias mais recentes. Se é certo que
temos memórias mais recentes, elas também não estavam
sistematizadas. E há pessoas com histórias fantásticas que
nós não conhecemos.
Que surpresas já tiveram?
Muitas. Neste momento já conseguimos ter uma priorização, uma evolução, da Feira, principalmente na parte
contemporânea em que já definimos os principais pontos
de mudança. Se este ano estamos a assinalar os 625 anos,
uma data redonda, há outra que também é fundamental
que são os 90 anos da sua modernização que aconteceu
em 1927. Não estaríamos aqui a falar da Feira se não
fosse este momento porque entre o final da Monarquia e
a República, a Feira tornou-se num certame muito menos
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dinâmico e economicamente menos relevante, em crise
constante. Com algumas atrações, como o circo, mas de
quem efetivamente arrisacava vir à Feira assumindo o seu
próprio risco. Praticamente não se notavam novidades e a
própria imprensa da época questionava se não seria “este
ano que a Feira vai acabar”... aquilo que conhecíamos
como Feira de S. Mateus quase que se arrastou até à sua
extinção.
Em 1927 quebrou-se este ciclo com o capitão Almeida
Moreira que avançou com um processo de modernização.
Foi ele que atribuiu uma espécie de nova certidão de
nascimento. A partir daqui, a Feira passou a ter uma
programação oficial em que as vertentes culturais e
lúdicas foram claramente assumidas. Uma das coisas que
apareceram foram os festivais dos ranchos folclóricos,
por exemplo. As outras novidades foram a iluminação
e a criação da ideia de uma cidade-feira de acordo com
as mais modernas visões de outros certames da Europa.
Passaram-se a rasgar avenidas, passou-se a definir o tipo
de abarracamento que deveria haver, definiu-se uma
iluminação e pórticos de entrada.
Mesmo os cartazes da Feira foram claramente inspirado
num tipo de imagem que apareciam nos cartazes de feiras
europeias, nomeadamente de Sevilha.
Depois dessa altura a Feira voltou a ter outros momentos
altos e baixos?
Sim, nós sabemos que a próprio ambiente melhor ou pior
da economia nacional ou regional afetava a Feira. Temos
de nos lembrar que ela até aos anos 40 tinha os primeiros
dias dedicados ao mercado do gado, logo quando havia
crise a esse nível refletia-se na Feira, nas taxas (dinheiro
que se fazia) e na atratividade.
Também percebemos que a Feira de S. Mateus foi,a partir
de certa altura, um certame de propaganda do regime.
Houve anos - 1934, 1936 e 1940 - em que a Feira teve orçamentos renovados porque as próprias organizações governamentais apoiavam mais. Nos outros anos, a Câmara
tinha algumas dificuldades... de referir que o investimento que a câmara fazia era, à epoca, muito grande, aliás, já
em 1936 a câmara era criticada pelo dinheiro que gastava
na Feira … Foi para fazer face a anos de crise e aproveitar
todas as mais valias que a ideia de associar o feriado do dia
21 de setembro à Feira foi assumido em 1941. Na altura, o
então presidente da Câmara teve de assumir duas coisas:
que a feira é fundamental para a cidade e que a câmara
tinha cada vez mais dificuldades em organizar o certame.
(até ao final da Feira de S. Mateus, neste suplemento há
muitas outras histórias sobre a evento que vai ficar a
conhecer)

PUB

22

Moda

Concurso de Vestidos de Chita é o Viseu
Fashion da Feira de S. Mateus
CONCURSO DOS VESTIDOS DE CHITA E CAVALHADAS DE VILDEMOINHOS FAZEM A SEMANA NA
FEIRA DE S. MATEUS

O

Concurso dos Vestidos de Chita da Feira de S.
Mateus está de regresso e acontece a 20 de agosto,
domingo franco. Este é mais um acontecimento
que faz parte da memória e do passado da Feira.
Esta tradição surgiu em Viseu nos anos 40 do século passado, mas foi só em
1970
que o12:27
concurso chegou à Feira
PUBLICIDADE J CENTRO.pdf
1
16/12/14
de S. Mateus. Nos anos seguintes, o concurso tornou-se

um evento obrigatório no programa da Feira, até 1984.
Regressou em 2016, 32 anos depois.
Esta é uma das apostas da Feira que para este ano decidiu
“jogar em grande”.
O desfile, feito por costureiras e modelos da região, vai
estar “quase ao nível de um Portugal Fashion”, promete a
organização.
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SEMPRE
NO NOSSO CORAÇÃO

PARA SI,
PELA SUA
CONFIANÇA
VISITE-NOS

PORTUGUESES

RESIDENTES NO ESTRANGEIRO
Informe-se em santandertotta.pt

Incremente o seu património financeiro, em valor igual ou superior a
10.000€ e utilize o NetBanco ou app Santander Totta, entre 1 de julho e
30 de setembro de 2017 e receba a nossa caixa de produtos tradicionais
portugueses. Oferta limitada ao stock existente. Os produtos apresentados
poderão ser substituídos por outros equivalentes. A qualidade dos produtos é
da exclusiva responsabilidade dos fornecedores.
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Novidades

Feirar é divertido

CONSIDERADO UM DOS ESPAÇOS QUE FAZ AS
DELÍCIAS DE MIÚDOS E GRAÚDOS NA FEIRA DE
S. MATEUS, AS DIVERSÕES PROMETEM MUITA
ANIMAÇÃO E NOVIDADES

E

ste ano a aposta recaiu não só nos habituais carrinhos de choque para adultos e crianças, ou nos
saltitantes bancos do canguru. O recinto da Feira
de S. Mateus abriu portas à inovação e modernização
e agora os viseenses e visitantes vão puder usufruir de
verdadeiras aventuras, como a montanha russa e as
ilusões óticas e em 3D.

diver
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Uma viagem arrepiante
A única montanha russa de Portugal assentou durante 38 dias no
recinto de diversões da Feira e promete uma viagem hilariante e
recheada de aventura. “Wild Mouse” é uma das grandes estreias
deste ano, com um itinerário que permite deslumbrar a cidade
de Viriato.
A realizar a sua terceira festa, depois de ter passado por Matosinhos e Porto, o espaço apresenta um “circuito diferente” e pensado para famílias, uma vez que “cada cadeira leva quatro pessoas”
e como “é uma viagem tranquila, as famílias até repetem”.
Oriundo da Irlanda, “Wild Mouse” demorou apenas dois dias a
ser montado, com a ajuda de quatro semi-reboques e uma grua.
Para Nélson Anunciação, o facto desta ser a única montanha
russa que existe em Portugal deve-se ao facto de ser uma diversão que acarreta elevadas despesas, “nomeadamente com a
manutenção”.
“Wild Mouse” cativa, ainda, os seus visitantes pela oportunidade
de estes puderem levar uma recordação de uma viagem arrepiante e divertida. O espaço tem à venda fotografias das pessoas
durante a corrida na montanha russa e que podem ser levadas
num bloco de neve, em porta chaves, magnéticos ou não.
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Uma “experiência
enervante”

“Space Vortex” é um outro ponto de curiosidade, desenvolvido por uma
viseense, Carla Augusto. A ideia consiste num simulador real onde os
mais curiosos têm de “atravessar uma passadeira enquanto um cilindro
roda e causa uma ilusão de ótica”, onde o “cérebro fica sem referência”.
“Presente em todas as feiras internacionais”, a diversão “apresenta-se
pela primeira vez em Portugal e em Viseu”.
Com um design inspirado no mundo cinematográfico, o espaço é uma
“novidade para toda a família” que surge após Carla Augusto viver uma
experiência semelhante num museu em Edimburgo, onde o “cérebro
reage sem controlo da nossa parte”. Um local que vem ilustrar a renovação da sociedade e dos conceitos base de diversão.
“Space Vortex” promete uma “experiência enervante”, onde a primeira
reação é de medo e de indecisão entre entrar ou não. Um espaço que
desperta a nossa curiosidade pelo seu aspeto exterior, mas que quando
tomada a decisão de entrar cria uma experiência alucinante, que desperta todos os nossos sentidos, involuntariamente.
Todos os anos são vários os pontos de passagem na zona das diversões.
As cores e as luzes deslumbram os mais novos e o brilhos nos olhos
das crianças ao ver carrosséis com princesas e carros com bonecos
despertam a sua atenção.
Com músicas diferentes e adaptadas ao público que pretendem atingir,
as diversões da Feira de S. Mateus são visitadas diariamente por milhares pessoas e provam que visitar uma feira pode ser bem divertido.
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Mais de 200 mil pessoas já passaram
pela Feira na primeira semana

A

fotos Igor Ferreira

primeira semana da Feira de S. Mateus está feita. Desde a noite da inauguração, a 11 de
agosto, que mais de 200 mil pessoas já passaram pelo recinto. O recorde, esse, foi batido logo
na primeira noite. Seu Jorge, AGIR e Marco Paulo foram os nomes maiores que fizeram o
palco e agradaram aos fãs. Mas há muito mais para descobrir na Feira Franca, desde as diversões,
à gastronomia, passando pelo artesanato e pelo Pavilhão Multiusos. Nas próximas páginas, um
apanhado de alguns momentos dos primeiros dias da Feira
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Música

Seu Jorge: “este palco foi muito especial”

O

CANTOR BRASILEIRO, SEU JORGE, ENCANTOU A PLATEIA DA FEIRA DE S. MATEUS, NUM
CONCERTO FEITO A DUAS PARTES. A PRIMEIRA O CONCERTO EM SI, A SEGUNDA A SUA
COMUNHÃO COM O PÚBLICO COMO O PRÓPRIO CANTOR AFIRMOU AOS MICROFONES DA
RÁDIO JORNAL DO CENTRO

Como foi o concerto da Feira de S. Mateus?
O concerto já tinha acabado porque a produção tinha avisado mas as pessoas ficaram e isso foi uma surpresa muito
grata. Quando voltamos para fazer um encore é sempre
bom para o artista, mas é muito melhor quando as pessoas
pedem de verdade para que se volte. Foi o que aconteceu
nessa noite. Foi uma situação especial. Nós voltamos com
muito mais ânimo e energia.
Este palco foi muito especial porque estava a ver uma
plateia ávida por música, por dançar, por felicidade.

seu jorge
Está a ponderar um regresso a Portugal e a Viseu?
Todos os anos eu venho a Portugal. Pretendo trazer coisas
novas até, num futuro breve. Gosto deste país. Esta semana vou buscar a minha mãe ao Brasil e é a primeira vez que
ela sai de lá. Uma das coisas que eu quero fazer é trazê-la
a Viseu para conhecer esta cidade. Ela vai estar fora mas
ao mesmo tempo dentro porque pode ir a uma farmácia e
pedir os medicamentos em português (risos).

Notou o público brasileiro na plateia?
Percebi que havia público brasileiro, mas senti-me bem
conectado com o público português. Estas coisas fazem
com que a gente queira repetir e repetir.
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Rádio Jornal
do Centro
é a companhia
na Feira
de S. Mateus

A

Rádio Jornal do Centro está pela primeira
vez “em força” na Feira Franca de S. Mateus. Pelo stand e microfones da Rádio já
passaram vários artistas e protagonistas desta Feira. O Super-Centro é acarinhado e procurado por
novos e velhos. Os nossos “ardinas” não deixam
ninguém sem informação. Até 17 de setembro, há
muito para ouvir, ler e ver no recinto da Feira com
a Rádio Jornal do Centro.
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Palco

“Gosto de experimentar. Considero-me
uma cantora eclética”

PAULA FERNANDES ATUA NO DIA DO JORNAL DO CENTRO, A 19 DE AGOSTO. UM ESPETÁCULO
QUE VAI MARCAR O PÚBLICO DA FEIRA QUE VAI PODER OUVIR “HIT”, O NOVO SUCESSO DA
CANTORA BRASILEIRA

É muito diferente a recepção do público nos concertos
em Portugal ou no Brasil? Ambos conseguem perceber as
suas letras...
Eu adoro Portugal! Assim como no Brasil, sempre sou
muito bem recebida e o público se diverte. Não temos
problemas para nos entender, a sintonia que criamos é
enorme. Em Portugal sinto que a música não tem fronteiras! É um prazer me apresentar para os portugueses.

Não gosta quando lhe dizem que a sua música é sertaneja? Porquê?
Eu tenho muito orgulho das minhas raízes e tenho
meu trabalho apoiado no sertanejo. Mas não gosto de
ficar presa a rótulos porque gosto de experimentar. Sou
uma compositora acima de tudo, então se uma música
pede determinado arranjo, tenho essa liberdade. Me
considero uma cantora eclética.
Qual a explicação para o sucesso da sua carreira? Sente-se
confortável em ter de lidar com milhares de fãs?
Adoro meus fãs, sou muito grata a eles por tudo. Acho
que tudo é reflexo de muito trabalho e dedicação. Faço
tudo com muito carinho, sempre pensando em entregar o melhor para o meu público.
Dois processos diferentes. O de compôr e gravar um
álbum e o de dar concertos ao vivo. Qual a satisfação que
tira de um e outro?
Acho que um complementa o outro! Quando componho coloco nas canções vivências minhas e de pessoas
que me contam suas histórias. Acho que gravar é entregar para o público tudo isso que eu criei.

paula fernandes
Tem letras muito fortes. Pode-se dizer que são biográficas
e a sua forma de expressar os sentimentos?
As músicas que componho são resultado do que vivi ou
do que vejo por aí. Quando a inspiração vem, eu apenas
deixo fluir.
Tem feitos vários duetos na sua carreira. Com músicos
portugueses também. Há alguém em especial com quem
gostasse de trabalhar, português ou não?
Existem muitos artistas talentosos que eu admiro. É
difícil escolher alguém especial e eu gosto dos duetos
justamente por isso, nós conseguimos unir estilos e
línguas diferentes.
A sua vida pessoal cruza-se com a música. Nasceu para
cantar?
Com certeza! A música faz parte da minha vida desde
sempre, o violão é meu companheiro. Este ano completei 25 anos de carreira, passei quase toda a minha vida
cantando.
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O que vamos ouvir no concerto marcado para a Feira de
S. Mateus?
O público pode esperar um show muito especial e
animado, com músicas que marcaram minha trajetória
e claro, meu novo hit Traidor.
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Janelas e portas para obra nova, renovação e
reabilitação
Técnica moderna adaptada ao estilo da sua casa
As janelas e portas transmitem carácter à fachada: são os elementos de design que mais
influenciam no estilo de uma vivenda.
Como empresa líder na execução de janelas, Finstral oferece variantes adequadas para
todas as exigências. Com a nossa ampla seleção de aros fabricados em diversas
combinações de materiais, e com a variedade de modelos, superfícies, cores e
equipamentos adicionais de janelas, cumprimos com todas as exigências de estética e
funcionalidade, tanto para obra nova como na renovação e reabilitação de casas antigas.

Porque a confiança é baseada na transparência.

Solicite um orçamento !!!
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DIOGO PIÇARRA VEM
ROMANCEAR AO CAMPO
DE VIRIATO

ÍNTIMA SERÁ A NOITE DE VISEU
COM PAULA FERNANDES

Depois da estreia em 2016, Diogo Piçarra está de regresso à Feira de São
Mateus a 18 de agosto. Temas como “Dialeto” e “História” prometem
fazer-se ouvir, nessa noite. A entrada custa 3 euros e o concerto começa
a partir das 22h00 no Palco Santander Totta.
Diogo Piçarra foi vencedor da edição de 2012 do “Ídolos Talent Show”
da SIC. Mas a música começou mais cedo, aos 17 anos, quando criou a
banda “Fora da Bóia” que durou até 2011.
O seu álbum de estreia “Espelho” foi lançado em 2015, produzido por
Fred Ferreira, responsável por trabalhos de bandas como Orelha Negra,
Buraka Som Sistema e Banda do Mar. Em 2016 lançou um livro intitulado “Diogo Piçarra em Pessoa”.
O seu segundo álbum, do=s (“dois”), que contém colaborações com os
vocalistas portugueses Valas e April Ivy, foi já lançado este ano. Esse seu
álbum foi escrito e composto pelo próprio Diogo Piçarra. Um dos singles
do álbum, “História”, acabou por tornar-se single de ouro.

�DIA DO JORNAL DO CENTRO�

A cantora e compositora brasileira Paula Fernandes marca presença
na edição 625 da Feira de S. Mateus, em Viseu. Com um estilo musical sertanejo inconfundível, a artista promete um grande concerto no
dia 19 de agosto. Tudo começa a partir das 22h00 e a entrada custa 7,5
euros. Este é, na Feira de S. Mateus, o Dia Jornal do Centro.
Paula Fernandes nasceu em 28 de agosto de 1984 em Sete Lagoas, em
Minas Gerais. Começou a cantar com oito anos e lançou o seu primeiro álbum independente, em disco de vinil, apenas com dez anos.
Durante a sua carreira, Paula Fernandes vendeu 4,5 milhões de
álbuns. Além do Brasil, as digressões também passaram pela Europa,
Estados Unidos e África.
“Amanhecer” é o último álbum da cantora ao vivo. É composto por 24
faixas com sucessos como “Sensações”, “Olhos do Céu” e “Palavra Errada” e que conta ainda com duetos com Sandy, A Paz e Pablo Lopez.
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MATIAS DAMÁSIO VEM CANTAR
RAÍZES DE RITMOS AFRICANOS

“Loucos” e “I Wanna Be Your Hero” são alguns dos hits do cantor e
compositor angolano Matias Damásio. Músicas que fazem parte do seu
mais recente álbum “Por Amor”. O artista sobe ao palco da Feira no dia
22 de agosto. O concerto começa às 22h00 no Palco Santander Totta e o
bilhete para entrar custa quatro euros.
Matias Damásio (nasceu em Benguela, a 9 de maio de 1982) é um músico
angolano que compõe e executa música popular e romântica.
Começou a carreira em 2000, cantando em festivais religiosos e participando pela primeira vez num concurso de televisão “Estrelas no Palco”.
Em 2016, Matias Damásio conseguiu um enorme êxito em Portugal com
o tema “Loucos”, uma colaboração com o vocalista da banda portuguesa
HMB, Héber Marques.
Matias Damásio estreou-se em concerto em Portugal, em Moura (Baixo
Alentejo) a 11 de março de 2017. Recentemente, atuou na edição de 2017
do Festival MEO Sudoeste, no passado dia 2 de agosto.

MARA PEDRO FADISTA DE VISEU
VAI VOLTAR A SEDUZIR A CIDADE
QUE A VIU NASCER
Mara Pedro, fadista viseense, volta a marcar presença na Feira de S. Mateus.
A artista atua a dia 23 de agosto, a partir das 22h00 no Palco Santander
Totta.
Oriunda de uma família sem raízes fadistas, a cantora cedo despertou para
o fado. Hoje, aos 19 anos, é uma das vozes que tem levado a música e a
palavra pelos quatro cantos do mundo. A sua voz, estranhamente madura,
desde tenra idade, surpreende quem a ouve. No palco, a sua simplicidade
e empatia com o público, que gosta de sentir próximo e olhar nos olhos,
expressa o seu canto, através do sorriso que a caracteriza.
Aos quatro anos faz a sua primeira apresentação numa conferência médica,
no auditório da cidade da Guarda, deixando a plateia admirada com a sua
voz e postura descontraída em palco. Aos 10 anos atua no Coliseu do Porto,
canta ao lado de Maria da Fé, no aniversário dos 50 anos de carreira da
fadista.
O primeiro concerto fora de portas foi em Paris.

CORO MOZART
O Coro Mozart foi formado em Viseu, em 2005. Tem atualmente cerca de
70 coralistas. Interpreta todo o seu repertório (orquestrações previamente
gravadas) a quatro, ou mais vozes. O grupo, com espetáculos em Portugal
e fora do país, já tem mais de 600 concertos e 10 dvd’s gravados. A direção
artística é de Dionísio Vila Maior.
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UM
NOVO
SITE

+200.000
visitas por mês
+300.000
páginas por mês

emissão
de RÁDIO
ONLINE

conteúdos

exclusivos para

ASSINANTES

FAÇA HOJE! A SUA ASSINATURA DIGITAL ONLINE
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Todos os dias no stand da Rádio Jornal do Centro
Castings (rádio e lifestyle) | Zona Lounge | Experiências 360º | Reportagens
Entrevistas | Emissões em direto | Passatempos
TERÇAS�FEIRAS

QUINTAS�FEIRAS

Showcases

18

VISEU ARENA

DIOGO PIÇARRA
22h00

ESPETÁCULO
“HIII �PART1�”
COM ZÉ MÁGICO
(Magia)

SEXTAS�FEIRAS

T&T

19

DIA
JORNAL DO CENTRO

PAULA FERNANDES
22h00

ARTESANATO

ARTESANATO

OFICINA “UM
CESTINHO FEITO
COM AMOR”

OFICINA “UM
MIMINHO DE
ALFAZEMA PARA
TI”

Dj Set

20
CONCURSO
DOS VESTIDOS
DE CHITA

VISEU ARENA

PEDRO DUVALLE
(Música)

PASSEIO
E GINCANA
DE AUTOMÓVEIS
ANTIGOS
(Clube Automóvel
de Viseu)

ARTESANATO

OFICINA “DANÇA
DOS BILROS”
Associação de
Farminhão

21
CAVALHADAS
DE
VILDEMOINHOS

ARTESANATO

OFICINA “OLARIA”
Sérgio Amaral

Programa
Cestaria

ARTESANATO

“HÁ MONSTROS
NA FEIRA”
Cem Reis

22

Dia
Solidário
dos Bombeiros
Voluntáriosde Viseu

TUNA
DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS
MATIAS DAMÁSIO
DE VISEU
22h00
ARTESANATO

OFICINA “UM
MIMINHO DE
ALFAZEMA PARA
TI”
Flash
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Flash

ARTESANATO

OFICINA “TEORIA
E PRÁTICA
TRABALHAR A
PEDRA”
Escultura

23
MARA PEDRO
22h00

ARTESANATO

OFICINA “UM
CESTINHO FEITO
COM CARINHO”

SOMA E SEGUE

Cestaria

Visitas Guiadas
a Viseu

“CAMINHAR PELA
HISTÓRIA”

23
CORO MOZART
22h00

ARTESANATO

ARTESANATO

“LAMPARINAS DE
AZEITE”

“LAMPARINAS DE
AZEITE”

Só Sabão

Só Sabão

Visitas Guiadas
a Viseu

“PELOS AMORES
PERDIDOS DE
VISEU”

ARTESANATO

“UM CESTINHO
FEITO COM
CARINHO”
Cestaria

PUB
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summerdrive.peugeot.pt

O VERÃO ESTÁ AÍ.
O SEU NOVO PEUGEOT TAMBÉM.

PEUGEOT 2 0 8

3.000€
DAMOS ATÉ

+

PELO SEU CARRO ANTIGO

SUV PEUGEOT 2 0 0 8

4 ANOS
O FER TA

DE MANUTENÇÃO

OFERTA

NAVEGAÇÃO
CONECTADA 3D

SÓ ATÉ 31 DE AGOSTO
Oferta válida para Clientes particulares nas viaturas 208 Style e 2008 Style, com matrículas até 31/08/2017, e limitada ao stock existente. Inclui 4 anos de Manutenção Programada com limite de 60.000 km (Plano de Revisões).
Visual não contratual. Peugeot 208 e 2008: consumo combinado: 3,4 a 5,4 g/100 km. Emissões de CO2: 90 a 125 g/km.

AUTO MARTINAUTO CONCESSIONÁRIO PEUGEOT
Viseu - Recta do Caçador, Fragosela de Cima. 3505-577 - Tel.: 232 467 650 - geral@martinauto.pt - www.automartinauto.pt
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