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EDITORIAL

A grande Feira dos Reencontros está de regresso e, 
apesar dos seus 627 anos, está mais jovem do que 
nunca. De 8 de agosto a 15 de setembro, sejam 
bem-vindos!
Só no ano passado me foi confiada a importante 
responsabilidade de fazer parte desta equipa. Hoje, 
a aposta em dar continuidade ao longo processo de 
revitalização do certame, desenvolvido nos últimos 
anos, não se esgota, mas renova-se.
É esta a nossa missão: afirmar a Feira no mapa dos 
grandes eventos culturais do país. Em 2018, intro-
duzimos uma série de inovações que a valorizam 
enquanto evento popular de referência no país. O 
novo Bairro da Restauração, medidas de sustenta-
bilidade ambiental como a introdução dos copos 
reutilizáveis, um cartaz que continuou a surpreender, 
novos expositores e a identidade de Viseu, da região 
e do país sempre presente fizeram de 2018 um ano 
memorável para feirar.
Mais novidades estarão à vista de todos nesta edi-
ção. A iluminação festiva responde ao mote da gas-
tronomia que a cidade abraça em 2019, as farturas 
terão esplanadas que vão dar que falar, há diverti-
mentos novos e um cartaz para todos, com grandes 
nomes nacionais e internacionais. Tudo bons moti-
vos para feirar em Viseu.
Nada disto seria possível sem a estreita colabora-
ção com o Município de Viseu, que delega na VISEU 
MARCA a organização executiva deste seu even-
to. A VISEU MARCA e eu, no desempenho destas 

funções, não poderia deixar aqui de agradecer de 
forma particular ao Presidente da Câmara, Almeida 
Henriques, e ao Vereador da Cultura e também Ges-
tor da Feira, Jorge Sobrado. É um gosto contar com 
a cumplicidade de ambos.
Aos parceiros e patrocinadores da iniciativa, deixo 
uma palavra de apreço por acreditarem no imenso 
potencial da Feira de São Mateus. Têm sido teste-
munhos da nossa evolução e partilham connosco a 
vontade de arriscar e  continuar a surpreender.
Aos visitantes que nos visitam vindos de várias ci-
dades e países e aos emigrantes que não faltam à 
chamada, o nosso bem-haja. Esperamos que en-
contrem aqui as tradições que tanto valorizam, mas 
também novidades que criem novos laços e motivos 
para nos visitarem todos os verões.
Aos expositores que colocam toda a sua energia para 
dar o melhor de si aos visitantes, o meu bem-haja. O 
espírito empreendedor que leva muitos a arriscar é 
de louvar. Precisamos muito da vossa energia e visão.
E claro, aos viseenses e amigos de Viseu que fazem 
desta uma segunda morada no verão, fazemos vo-
tos de que desfrutem muito destes 39 dias. 
A organização assumiu o compromisso de valorizar 
aquele que é o grande palco das noites de verão em 
Viseu. Aliás, vencemos pelo segundo ano consecuti-
vo o “Prémio Cinco Estrelas Regiões” e esse não dei-
xa de ser um alento e incentivo neste caminho.  
Por estas e outras razões, convido todos os viseenses, 
visitantes e amigos de Viseu a renderem-se às delí-
cias deste nosso certame, que, este ano, celebra 627 
edições, mas continua mais jovem do que nunca. Ve-
nham desfrutar de uma montra de sabores, tradições, 
memórias, diversões, história e música para todos.

Contamos consigo para feirar em Viseu! Bem-haja. 

Caros viseenses, visitantes e 
amigos da Feira de São Mateus,
Agosto marca o arranque do evento mais aguardado pela bela cidade 
de Viseu. A Feira de São Mateus continua a defender o seu legado de 
Guardiã das Feiras Populares do país, neste que é o quarto ano sob a 
organização da VISEU MARCA.

Cristina Paula Gomes
Presidente Direção Viseu Marca
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Almeida Henriques
Presidente Câmara Municipal de Viseu

Viseu é hoje, no contexto nacional, 
um farol do interior do país

ENTREVISTA

Quais são as grandes conquistas da revitalização 
da Feira de São Mateus (FSM)?
A FSM é a guardiã das feiras populares e é o terceiro 
evento mais conhecido do país — segundo dados do 
Prémio Portugal Cinco Estrelas — a seguir ao Santo 
António em Lisboa e ao São João do Porto.
Isso denota bem o percurso da FSM fez. Não é a 
mesma feira de há seis anos. Ganhou notoriedade, 
ganhou espaço, passou de 800 mil para um milhão 
e 200 mil visitas e o orçamento agora ultrapassa os 
dois milhões de euros.

Entrevista por Paulo Ferreira - Jornalista
Este artigo é redigido ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.

A Feira de São Mateus vai cumprir a sua edição 627 e é o maior cartaz da cidade de Viseu. 
Oportunidade para falar com António Almeida Henriques, presidente do município que quer provar que 

o declínio do interior não tem de ser uma fatalidade e pode ser até o futuro para as novas gerações.
Como cenário desta conversa, Almeida Henriques escolheu o Jardim de Santo António, ao lado da Escola 

Emídio Navarro e do Teatro Viriato. “É um espaço emblemático porque é também nas pequenas obras que 
se melhora a qualidade de vida. Estes bancos têm uma azulejaria centenária que foi reabilitada e não 

substituída. O jardim foi devolvido às pessoas com a construção deste pequeno largo”, justifica.

O valor económico 
da feira passou de 
44 milhões em 2014 
para 82 milhões de 
euros em 2018

A FSM paga-se a si própria?
A FSM dá lucro, paga-se a si própria. No ano passa-
do deu 300 mil euros de lucro que é aplicado nou-
tros eventos, nomeadamente alguns relacionados 
com vinhos que vamos fazendo ao longo do ano. 
É bom recordar a evolução. O novo layout recuperou 
o picadeiro, a colocação do palco passou a ter a ci-
dade como pano de fundo, todas as infraestruturas 
elétricas foram enterradas, tornando-a mais segura, 
a pavimentação tornou-a acessível a pessoas em 
cadeira de rodas ou a carrinhos de bebés, há novas 
instalações sanitárias, foi feito investimento na ilha 
da restauração e nas esplanadas, que é uma novi-
dade este ano. A guardiã das Feiras populares do 
país está mudada, mais confortável para quem a 
visita e cada vez mais dinâmica. 

De onde vem o crescimento de visitantes da FSM?
Pedimos um estudo ao Instituto Politécnico de Viseu 
para conhecer a evolução de 2014 para 2018. Há um 
aumento de 5,7% de estrangeiros e um crescimento 
de 16% de pessoas do Norte do país. Eram pessoas 
que não vinham e passaram a vir. 
O valor económico da Feira passou de 44 milhões em 
2014 para 82 milhões de euros em 2018. Este é o im-
pacto em dormidas, restauração, emprego, comércio.
São quase 300 empregos permanentes, mas na al-
tura da sua realização chega a ter quase 900 pes-
soas a trabalhar. Até para alguns jovens poderem 
ter a sua primeira atividade profissional é útil. Por-
tanto, a Feira franca de São Mateus na sua edição 
627 está mais dinâmica do que quando o nosso In-
fante Dom Henrique a fundou.

Quanto foi investido nos últimos seis anos?
Já passou os quatro milhões de euros de investimento, 
mas já tivemos o retorno. O retorno acontece no pró-
prio ano em que é feito. A feira tem uma ótima pro-
gramação, infraestruturas de qualidade, um disposi-
tivo de segurança de topo e orgulha-se de ser para 

todos. Aliás, recuperámos os domingos francos, em 
que as famílias podem feirar gratuitamente. Cumpri-
mos já o programa que nos tínhamos proposto.

Não há mais nada para fazer?
Para o ano há o desígnio final, que é desenvolver o 
Viseu Arena para que exista ali um espaço devida-
mente qualificado, não só para apoiar a Feira, mas 
para servir Viseu durante os 12 meses do ano do pon-
to de vista cultural e do entretenimento.
Estamos a criar a maior sala de espetáculos da re-
gião Centro, com capacidade para 5.500 pessoas, 
para acolher concertos e espetáculos ou congressos 
até 3.000 pessoas. 

Há mercado para um equipamento dessa 
dimensão?
Há, seguramente. Há uma sobrecarga de Lisboa e 
Porto e há outros destinos que estão a ser descober-
tos. Já temos exemplos disso, como o congresso da 
Ordem dos Advogados ou o Congresso da Ortope-
dia, que se realizaram em Viseu. Será mais um fator 
muito importante para a economia da região, sobre-
tudo para os equipamentos turísticos, onde o salto 
também é notório: há 5 anos tínhamos pouco mais 
de 100 mil dormidas por ano e este ano chegaremos 
às 350 mil dormidas. Aumentou também o número 
de hotéis e alojamentos. Viseu tem hoje mais 570 ca-
mas no Turismo e Alojamento Local de qualidade. É 
um sector importante para a região, que tem sido 
desenvolvido com uma série de eventos e uma boa 
programação cultural. Todos estes eventos, que al-
guns procuram diminuir dizendo que são “festas e 
festinhas”, são hoje um suporte económico impor-
tante, não é só para usufruto de quem aqui vive.

Essa é uma crítica que se ouve. Como lhe 
responde? O que é que há mais além de “festas e 
festinhas”?
Reajo com humor, costumo dizer que gosto de 
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ambas. Mais a sério, digo que as “festas e festinhas” 
que alguns gostam de ridicularizar são, por exemplo, 
a dinâmica cultural que hoje o nosso conservatório 
musical tem, são os mais de mil jovens que hoje têm 
ensino de dança em Viseu, é a introdução da mú-
sica obrigatória no pré-escolar e ensino básico que 
hoje está disseminada por todas as nossas escolas, 
é o facto de grande parte da produção cultural no 
concelho hoje derivar do Viseu Cultura e hoje temos 
mais de 300 pessoas que vivem da cultura na cida-
de... Essa é a política das “festas e festinhas”. 
Olhe, para além disso há todo um concelho que foi 
crescendo. A dinâmica económica é das grandes 
conquistas destes seis anos. Veja-se, por exemplo, o 
cluster das tecnologias de informação.

O que é que está a ser feito para atrair mais 
empresas e criar emprego qualificado?
Temos já provas dadas. Nestes anos através do Vi-
seu Investe temos 62 projetos apoiados e que estão 
a ser já concretizados ou desenvolvidos. Estamos a 
falar de mais de 200 milhões de euros de investi-
mento e mais de 3000 postos de trabalho criados. 
Há diversificação de sectores, mas destaco as tec-
nologias de informação, um cluster onde já temos 14 
empresas em Viseu, sobretudo na área da inteligên-
cia urbana. Desde a IBM, à Bizdirect, a Critical Soft-
ware, a Deloitte, a Altice Labs, só para citar algumas. 
Tudo marcas fortes que hoje cá estão.
Em dois anos e meio fixámos mais de 300 enge-
nheiros em Viseu, empregos qualificados que se-
guramente ganharão mais de dois ou três salários 
mínimos. São jovens que estavam no Politécnico e 
deixaram de ter que sair de Viseu para fazer a sua 

carreira. Outros têm vindo de fora para Viseu.
A perspetiva que temos neste momento neste clus-
ter é que num ano e meio podemos chegar a mais 
700 pessoas qualificadas, de engenharia, fixadas 
aqui em Viseu.

A desertificação do interior é um dos fenómenos 
mais dramáticos do país. Viseu está a conseguir 
resistir ou inverter essa tendência?
Viseu tem uma variação de população idêntica à da 
média do país, uma redução de 1,5%. Por isso não 
estamos a acelerar esse processo. Temos já cerca de 
3.500 estrangeiros a viver no concelho, numa popu-
lação de 100 mil pessoas.
E cremos que a incubadora tecnológica, a Vissaium 
XXI, vai contribuir para trazer mais pessoas de fora.
Eu diria mesmo que Viseu hoje, num contexto na-
cional, é claramente o farol do interior do país. Se 
olharmos para os 80% do território nacional que es-
tão a despovoar-se e até a desertificar-se, o que é 
acentuado pelos incêndios, há uma cidade que so-
bressai pela sua dinâmica, que consegue captar e 
fixar novas pessoas. Aumentámos a população em 
20 mil pessoas nas últimas duas décadas.
Este é o resultado de um ecossistema de qualida-
de de vida que está a ser desenvolvido por toda a 
sociedade.
Isso passa também pelo sistema de ensino que é uma 
referência - e basta ver os rankings nacionais -, o ensi-
no superior ou a captação de empresas de nova ge-
ração. Viseu tem um peso de 40% na economia distri-
tal e isso também é bom para toda a região, há uma 
contaminação positiva com os concelhos vizinhos.

Isso significa que o interior não está condenado à 
decadência e à desertificação?
Eu diria que este é o tempo do interior porque as no-
vas gerações que estamos a conseguir captar para 
estes novos investimentos em Viseu são gerações 
muito qualificadas e não tão viciadas do trabalho 
como as nossas. Gostam de educar os filhos em bom 
ambiente, gostam de ter acesso a uma vida cultu-
ral intensa, gostam de ter acesso ao desporto e, so-
bretudo, não querem perder muito tempo nas suas 
deslocações. Cidades como Viseu são as cidades do 
presente do futuro. Com a aposta neste ecossistema 
de qualidade de vida, do ensino, acesso desporto - 
mais de 30% dos nossos jovens praticam desporto 
federado, temos 4.700 atletas federados – e uma 
atenção dada a todo o ciclo de vida que passa pelo 
envelhecimento ativo.

As smart cities e a mobilidade estão hoje no centro 
das políticas urbanas. O que está a fazer Viseu?
O MUV é a aposta mais importante nesta área, 
com a criação de transporte para deslocações den-
tro da cidade, que não existia. Tínhamos transpor-
te públicos para as deslocações pendulares, entre 
o centro da cidade e as outras freguesias contíguas, 
e também esse foi reforçado. Para freguesias mais 
distantes estamos a lançar o transporte a pedido. 
Tudo com passes compatíveis com as necessidades 
e possibilidades das pessoas.
Temos que estimular o transporte público. Também 
na chamada mobilidade suave – trotinetas, bicicle-
tas – vamos avançar aprendendo já com os erros dos 
outros para melhorar a convivência com os peões. 
Vamos obrigar à instalação de dispositivos eletróni-
cos para impedir que elas funcionem nalgumas áreas 
como o Rossio, Rua Formosa ou Rua da Paz.
E estamos a modernizar o Centro de Mobilidade e Trans-
portes, a antiga central de camionagem rodoviária.
Tudo ficará mais fácil com o MUV na palma da mão, 
uma aplicação onde as pessoas poderão comprar 
passes, bilhetes e saber a cada momento quantos 
minutos faltam para o autocarro chegar. Também 
já temos autorização do Tribunal de Contas para o 
estacionamento sensorizado.

Está a fazer investimentos importantes no 
aeródromo. São sustentáveis?
É uma grande aposta. Acabamos de inaugurar o novo 
quartel dos Bombeiros Municipais e temos criadas to-
das as condições para que funcione lá um verdadeiro 
centro de proteção civil para toda a região. No pico da 
operação estarão lá a trabalhar cerca de 200 pessoas.
Hoje temos iluminação noturna, a pista e os hanga-
res foram melhorados. Investimos cerca de dois mi-
lhões de euros e está certificado para os próximos 
cinco anos.

E como estão as contas do município?
Essa é uma das grandes vantagens. Conseguimos em 
seis anos fazer uma série de investimentos que estão 
à vista – e não falámos da habitação e do investimen-
to de 105 milhões nas freguesias, sobretudo no rede 
de abastecimento de água e de saneamento, para 
fixar lá populações – e reduzir o endividamento em 
12 milhões de euros. A receita de alguns impostos tem 
subido, como a derrama de IRC e o IMT, mas noutros 
temos reduzido, como o IMI para apoiar a reabilita-
ção urbana. Isto faz-se com boa gestão, com rigor. 

Viseu tem um peso 
de 40% na economia 
distrital e isso 
também é bom para 
toda a região, há 
uma contaminação 
positiva com os 
concelhos vizinhos.
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A GUARDIÃ

Surpreender é uma tarefa muito difícil. Sabemo-lo 
por experiência própria. Arrancar um “uau” e fazer 
cair os queixos é uma conquista rara. Repeti-los con-
tinuadamente uma quase improbabilidade.
Mesmo sabendo disso, ano após ano, uma peque-
na-grande equipa faz das tripas coração, pratica 
o pino, puxa pela cabeça (e às vezes os cabelos), 
exercita meditação transcendental, desafia a sorte 
e – claro – trabalha diária e intensamente ao lon-
go dos 12 meses que antecede este momento mais 
aguardado, em Viseu. Ainda uma Feira não virou a 
página, e já se sonha e prepara a do ano seguinte. 
Para voltar a surpreendê-la/o.
2019 não é exceção. Queremos que para si seja, 
sempre e sempre, “de feirar por mais”!
Nesta revista pode descobrir algumas das novida-
des que temos para si. Surpresas que são um resga-
te do imenso baú da Feira; outras que se insinuam 
como as tradições do futuro.
Da maior roda gigante na Cidade de Viriato aos 
primeiros Noivos de São Mateus; da nova arquite-
tura das esplanadas das farturas aos 10 cabeças-

-de-cartaz que se estreiam no palco Santander; da 
Feira mais “verde” de sempre (com a erradicação 
do plástico descartável) à 1ª Sobremesa Oficial; do 
regresso (tão aguardado) dos sabores da Sumol ao 
primeiro restaurante vegetariano; da nova ilumina-
ção inspirada na gastronomia regional à completa 
renovação da Porta do Sol Posto; de uma viajante no 
tempo com acento brasileiro que aterra na cidade – 
a “Fisca” – aos novíssimos videojogos made in Viseu…
Este ano, em que se completam 90 anos sobre a pri-
meira gincana automóvel da Feira de São Mateus 

(organizada em 1929!), reeditamos ainda a paixão 
pela perícia ao volante, numa prova com automó-
veis históricos, organizada em parceria com o Clube 
Automóvel de Viseu.
A estas propostas juntamos aquelas novidades que 
têm colhido a sua preferência nos últimos anos, e 
das quais já não abrimos mão: o melhor “Bairro da 
Restauração” do país e as tasquinhas das enguias 
da Murtosa, o desfile do Concurso dos Vestidos de 
Chita, “o Dia de Viriato” para toda a família, a rua 
do Artesanato, o folclore beiraltino na Praça de Vi-
riato, o mais completo cartaz musical da Lusofonia 
e a grande montra dos talentos populares viseenses, 
o serviço educativo do Oceanário de Lisboa, os fu-
rinhos de chocolate da Regina, entre vários outros.
É esse permanente vaivém – da tradição à inovação 

–  que define este grande Reencontro em Viseu. (A 
Feira de São Mateus é a Delorean Time Machine dos 
eventos.)
De modo desassombrado, ao longo da sua história, 
uma comunidade inteira elegeu a ambição de fazer 
do mais importante certame histórico nacional a fei-
ra popular de referência em Portugal. Simply the best.
A “Guardiã das Feiras Populares” respira Viseu, a sua 
identidade e qualidade de vida, por todos os poros, 
mas é também uma montra genuína da portugali-
dade, dos seus ícones e marcas, e da convivialidade 
intergeracional e intercultural que faz de nós pes-
soas felizes.
Seja bem-vinda/o.

Dedico este texto à memória do João Conde e, por 
ele, aos jovens talentos de Viseu.

É de feirar por mais.  
Outra vez.

Jorge Sobrado
Gestor da Feira de São Mateus
Vereador da Cultura, Património, Turismo e 
Marketing Territorial da Câmara Municipal de Viseu

A “Guardiã das Feiras Populares” respira 
Viseu, a sua identidade e qualidade de 
vida, por todos os poros, mas é também 
uma montra genuína da “portugalidade”
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NOVIDADES 2019

10 

NOVOS MOTIVOS 
PARA FEIRAR

Em 2019, a Feira de São Mateus regressa mais 
bela, mais atrativa e mais moderna do que 

nunca! 10 novidades de feirar por mais. 

NOVA “CASA” PARA  
AS FARTURAS 

Depois do sucesso do Bairro da Restauração de 
2018, é a vez da grande iguaria da Feira de São Ma-
teus ganhar outro brilho e conforto. As esplanadas 
das farturas da Feira têm uma casa nova. Mais bo-
nita, atrativa e confortável. As novas estruturas de 
sombreamento trazem toldos tipo sevilhana, novo 
mobiliário, com o modelo de cadeira portuguesa, e 
floreiras, para conquistar todos os visitantes. 

CASAR A FEIRAR 
É PARA ETERNIZAR!

A Natércia e o Rodrigo são os primeiros Noivos de 
São Mateus, o casal que irá selar a sua relação es-
pecial com Viseu e com o certame no feriado de 15 
de agosto. Toda a cerimónia, festa e copo d’água 
são celebrados no recinto, numa iniciativa inédita 
da VISEU MARCA, que conta com o apoio de vários 
parceiros e patrocinadores.

90 NOVOS STANDS 
PARA OS EXPOSITORES 

Condições de trabalho melhoradas e mais conforto, 
higiene e segurança pautam os novos stands dos 
expositores do certame. Um novo passo na qualifi-
cação da melhor feira para fazer negócio no centro 
do país! 

NOVA RUA PADRE COSTA 
/ PORTA DO SOL POSTO

Alvo de intervenções por parte do Município de Vi-
seu, nos últimos meses, a Rua Padre Costa tem “cara 
lavada”, com mais espaço para peões, nova ilumi-
nação pública, mobiliário urbano e estacionamento 
mais disciplinado. O acesso através da “Porta do Sol 
Posto” é, agora, mais amigável!

A GASTRONOMIA  
É A RAINHA DESTA EDIÇÃO

Viseu declara-se, em 2019, “Destino Nacional de 
Gastronomia”, e o grande certame de Viseu cele-
bra a cozinha da região com a promoção da sua 
primeira sobremesa oficial. “São Mateus” é a desig-
nação do doce com a assinatura do Chef do “Mesa 
de Lemos” Diogo Rocha, confecionado com base em 
produtos típicos, como as avelãs, as tílias do Rossio 
e a maçã Bravo-de-Esmolfe. A Nutriva, patrocina-
dora oficial da Feira, irá assegurar a reprodução e 
distribuição aos vários espaços de restauração e ao 
público.
Também os imponentes pórticos de entrada e a ilu-
minação decorativa serão totalmente dedicados a 
alguns dos principais ícones da nossa gastronomia.

Só 10?
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A FISCA “ATERRA” NA FEIRA EM 2019

Uma viajante do século passado chega, magica-
mente, à Feira de São Mateus, este ano! A Fisca e a 
sua companheira, Maria Tata, querem tornar-se nas 
novas mascotes da Feira Franca, décadas depois de 
a vivenciarem noutros tempos. Agora, vêm descobrir 
um certame mais modernizado, conhecer e interagir 
com todos os visitantes e dar a conhecer como era 
feirar antigamente. 

UMA FEIRA QUE DECLARA 
GUERRA AO PLÁSTICO

Em 2018, combatemos o des-
perdício e eliminámos mais de 
260 mil copos de plástico, com a 
introdução do copo reutilizável 
em PVC. Este ano, vamos (ainda) 
mais longe, com a abolição de 
outros objetos de plástico - ta-
lheres, pratos, sacos e palhinhas. 
Todas as alternativas serão bio-
degradáveis ou reutilizáveis! Se-
rão eliminadas mais de 100 mil 
palhinhas de plástico e de 100 mil 
pratos e talheres.

UMA RODA “MEGA” GIGANTE

Na zona das diversões, a já icónica roda gigante 
transfigura-se e é, em 2019, ainda mais imponente! 
Com 30 metros de altura e 18 cabines semi-fecha-
das, promete um belo cenário de fotografias e, claro, 
vista privilegiada sob a Feira de São Mateus e o Cen-
tro Histórico. Para os aventureiros e não só.

90 ANOS DA PRIMEIRA GINCANA E 30 
ANOS DO CAV – Clube Automóvel de Viseu

Em 2019, celebramos uma tradição quase centená-
ria da Feira de São Mateus, a gincana, e três déca-
das de existência do Clube Automóvel de Viseu. Os 
aniversários dão o mote a um percurso de automó-
veis antigos históricos, pela Avenida da Europa, no 
dia 25 de agosto. 

MAIS UMA TRADIÇÃO RECUPERADA:
O CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

A Guardiã das Feiras Populares do país serve de te-
mática à revitalização da tradição do Concurso de 
Fotografia, que irá pôr à prova os criativos da cidade 
e lançar o desafio de registar os melhores cenários 
e momentos da edição de 2019. Os trabalhos terão 
direito à sua própria exposição no recinto e os ven-
cedores serão galardoados com belos prémios! De-
corre entre 8 e 31 de agosto.
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PATROCINADOR PATROCINADOR
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REGRESSOS

No corredor do Pavilhão Multiusos, os 
mais pequenos entre os 4 e os 12 anos 
e suas famílias poderão participar em 
ações educativas que visam a sensi-
bilização para a problemática das 
populações ameaçadas de cavalos-

-marinhos na ria Formosa, no Algarve.

A carrinha Flor de Lis da Delta Cafés 
é, à semelhança de anos anteriores, 
orgulhosamente solidária! A totali-
dade das receitas revertem a favor 
de uma instituição de solidariedade 
social da região — Lar de Stª. Teresi-
nha , através de um cheque que será 
entregue pessoalmente pelo Comen-
dador Rui Nabeiro, no Dia Delta de 7 

de setembro.

Em 2019, uma das combinações mais 
aguardadas da Feira de São Mateus 
volta a Viseu: os visitantes já poderão 
desfrutar de uma típica fartura com 

um Sumol de ananás. 
O regresso de uma grande tradição 

que veio para ficar!

ESPAÇO OCEANÁRIO
DE LISBOA VOLTA COM 

“O XERIFE DA RIA 
FORMOSA”

O TÃO DESEJADO 
REENCONTRO COM A 

SUMOL

DELTA CAFÉS, 
UM PARCEIRO SOLIDÁRIO

AMORES ANTIGOS 
REENCONTR ADOS

HORÁRIOS 
“Hora do Conto” e jogo “O Xerife da Ria Formosa”:

- Dias de entrada paga, domingos e feriados: 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30;

- Dias úteis entrada gratuita: 
17h30, 18h30, 19h30, 20h30 e 21h30.
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Rio Douro

Rio Mondego

Rio Zêzere

Rio 
Te

jo

Santarém

Torres Novas

Aveiro

Oliveira do
Hospital

Próxima
de si.

Coimbra Centro
Coimbra
Figueira da Foz
Cantanhede
Oliveira Hospital
Viseu
Covilhã
Castelo Branco
Torres Novas
Santarém

Coimbra Sul
Oliveira Hospital
Castelo Branco

Guarda
Covilhã
Sta. Maria da Feira

Sta. Maria da Feira

Coimbra
Viseu
Castelo Branco

Santarém

Santarém
Coimbra Sul
Coimbra
Figueira da Foz
Cantanhede
Oliveira Hospital
Viseu
Guarda
Covilhã
Castelo Branco

Coimbra Sul
Coimbra
Figueira da Foz
Viseu
Guarda
Castelo Branco

Guarda
Castelo Branco

Coimbra Sul
Viseu
Sta. Maria da Feira
Santarém
Guarda
Castelo Branco

Brevemente:

    Aveiro

fidelidade.pt

Os seguros são produtos da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., comercializados através do/a (Nome Mediador), doravante mediador. O mediador com endereço na (Morada 
Mediador), encontra-se inscrito desde (data inscrição), na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões na categoria de (Categoria De Agente, sob o número XXXXXXXXXX). 
Os dados do mediador estão disponíveis e podem ser consultados no sítio da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (www.asf.com.pt). A (Nome Mediador), enquanto 
mediador, não tem poderes para celebrar contratos de seguro em nome do Segurador, salvo quando para o efeito expressamente autorizado pela Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.,  
nem assume a cobertura dos riscos. O Mediador, enquanto Agente de seguros, tem poderes de cobrança.

A FIDELIDADE 
CONTINUA 
NO INTERIOR
DE VISEU

PARA QUE A VIDA NÃO PARE

Há 211 anos que demos o nosso primeiro passo em Portugal, e desde então não parámos. 
A Fidelidade continua de norte a sul com o sol do Algarve, a cantar com o Alentejo, e pelas sete colinas de Lisboa. 
Continua com mais encanto em Coimbra, no berço da nação, com a alma do Douro e no coração de Viana.
Com uma rede de mais de 3500 agentes e 480 lojas e agências, a Fidelidade está sempre próxima das famílias  
e empresas portuguesas. 
Em Viseu, a Fidelidade continua com (nome e morada do mediador).

PATROCINADOR PATROCINADOR



Este programa pode estar sujeito a alterações.

QUI 08 AGO / 21:30 / Gratuito

FOGO DE ARTIFÍCIO
MARA PEDRO • GALO CANT’ÀS DUAS

ABERTURA PRO
GRA

MA

QUI 22 AGO / 22:00 / Gratuito

CHEFE SILVA

QUI 12 SET / 22:00 / Gratuito

CASSETE PIRATA

QUI 29 AGO / 22:00 / Gratuito

PER7UME

QUI 05 SET / 22:00 / Gratuito

ORQUESTRA ACADÉMICA
FILARMÓNICA

QUI 15 AGO / Gratuito

NOIVOS DE 
SÃO MATEUS

14:00
BAILE FUNK

22:00

NOITE DE VISEU

QUA 21 AGO / 22:00 / Gratuito

PEDRO CRUZ

QUA 11 SET / 22:00 / Gratuito

PAIÃO

NOITE DE VISEU

QUA 28 AGO / 22:00 / Gratuito

ARY

QUA 14 AGO / 22:00 / 3€

FERNANDO DANIEL

BLUE AND WHITE

QUA 04 SET / 22:00 / Gratuito

PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ

SEG 19 AGO / 22:00 / Gratuito

MARIA LISBOA

NOITE DE VISEU

 SEG 09 SET / 22:00 / Gratuito

DESFILE DE TRAJES

SEG 26 AGO / Gratuito

CAVALHADAS DE 
VILDEMOINHOS

HI-FI
22:00

SEG 02 SET / Gratuito

CAVALHADAS 
DE TEIVAS

GRUPO TZ 
22:00

SEG 12 AGO / 21:30 / Gratuito

WILSON P BÁRBARA 
BANDEIRA

CANAIS DE VENDA
www.feirasaomateus.pt
www.blueticket.pt

REDE BLUETICKET
FNAC / Worten / El Corte Inglés / 
Turismo de Lisboa / ABEP / Rede 
Pagaqui / ACP / Phone House

EVITE AS FILAS!
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DIA DOS BOMBEIROS

TER 20 AGO / 22:00 / 5€

ÁTOA

TER 10 SET / 22:00 / Gratuito

CONCERTINAS 
SONS DO MINHO

TER 27 AGO / 22:00 / 5€

DAVID CARREIRA

NOITE DE VISEU

TER 03 SET / 22:00 / Gratuito

CORO VOX VISIO

TER 13 AGO / 22:00 / Gratuito

11 LIT3S

SÁB 10 AGO / 22:00 / 7,5€

MARIZA

SÁB 24 AGO / 22:00 / 10€

NATIRUTS

SÁB 14 SET / 22:00 / 5€

GIPSY KINGS
FEAT. ANDRE REYES

SÁB 17 AGO / 22:00 / 5€

PEDRO ABRUNHOSA

SÁB 07 SET / 22:00 / 3€

UHF

SÁB 31 AGO / 22:00 / 7,5€

XUTOS & PONTAPÉS

SEX 09 AGO / 22:00 / 3€

CAROLINA DESLANDES

SEX 23 AGO / 22:00 / 3€

BADOXA

SEX 13 SET / 22:00 / 3€

TOP GENIUS
ESCOLHA DO VISITANTE 1 MILHÃO

SEX 06 SET / 22:00 / 5€

RICHIE CAMPBELL

SEX 30 AGO / 22:00 / 3€

PIRUKA E JIMMY P

SEX 16 AGO / 22:00 / 5€

LUDMILLA

ESPAÇO OCEANÁRIO

SABORES DE VISEU

O Oceanário de Lisboa 
regressa à Feira com 

a exposição “O Xerife 
da Ria Formosa”, 
para mobilizar os 

mais pequenos sobre 
a importância da 
preservação dos 

oceanos e das espécies 
que nele habitam.

Esta exposição nasce 
como um tributo aos 
sabores da Feira de 

São Mateus e da 
região, em ano de 
“Viseu, Destino de 

Gastronomia”

PAVILHÃO MULTIUSOS

LOUNGE  
VISIT VISEU

Um espaço verde 
e ajardinado para 

viver e experienciar a 
qualidade de vida de 

Viseu.

MUSEU EDP

DOM 11 AGO / 21:30 / Gratuito

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE FOLCLORE

ENCERRAMENTO

DOM 15 SET / 21:00 / Gratuito

ORQUESTRA 
JUVENIL RETIMBRAR

DOM 18 AGO / 21:30 / Gratuito

CONCURSO VESTIDOS 
DE CHITA • CATARINA ROCHA

DOM 08 SET / Gratuito

CARNAVAL DE 
OVAR • LATIN 
CUBA  21:30

DJ RISCAS
18:00

DIA DO LINHO

DIA DE VIRIATO

DOM 25 AGO / Gratuito

REAL TUNEL • 
INFANTUNA • 

TUNADÃO  21:30

PASSEIO DE 
CARROS ANTIGOS 

DO CAV  12:30

ASSEMBLEIA DE 
DEUS DE VISEU

DOM 01 SET / Gratuito

GRUPO GOSPEL 
ADITUDE

22:00

GINCANA DE 
MOTAS ANTIGAS

16:30
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Praça Viriato / palco Farmácia Viriato

09 AGO SEX 19h00 Grupo de Cantares da ASSOREB de Rebordinho
10 AGO SÁB 19h00 Rancho Folclórico dos Trabalhadores da Saúde e da Segurança Social
12 AGO SEG 18h00 Grupo de Cavaquinhos da Associação Recreativa Passilgueirense

19h00 Apresentação Livro #VISEUFOLK 
19h30 Grupo Folclórico de Moure de  Madalena

13 AGO TER 19h00 Grupo de Cantares da ACDRSS de São Pedro de France
14 AGO QUA 19h00 Grupo Folclórico de Leões da Beira de Rio de Loba
15 AGO QUI 15h30 Noivos de São Mateus
16 AGO SEX 19h00 Grupo de Cantares da Associção Cultural Recreativa e Social de Pascoal
17 AGO SÁB 18h00 Grupo de Cantares de Boa Aldeia

19h00 Grupo Típico Regional Infantil "Os Pauliteiritos de Abraveses"
18 AGO DOM 19h00 Rancho Folclórico de Cepões
19 AGO SEG 16h00 às 20h00 Gravação programa RR

20h15 Núcleo Musical Amigus Tuna
20 AGO TER 18h00 Tuna da Associação Viseense de Bombeiros Voluntários
21 AGO QUA 19h00 Grupo de Cantares de Farminhão
22 AGO QUI 19h00 Rancho Folclórico de Mundão
23 AGO SEX 19h00 Rancho Folclórico da Casa do Povo de Abraveses
24 AGO SÁB 16h00 - 20h00 Gravação programa RFM

20h15 Rancho Folclórico de Pereiras de Bodiosa
25 AGO DOM 18h00 Rancho Folclórico de Torredeita

19h00 Rancho Folclórico de Orgens
27 AGO TER 19h00 Grupo de Cantares da Associação "Os Amigos" de Fragosela
28 AGO QUA 19h00 Grupo de Cantares Pedra Moura
29 AGO QUI 19h00 Rancho Folclórico Verde Gaio de Lordosa
30 AGO SEX 19h00 Grupo de Cantares de Figueiró
31 AGO SÁB 18h00 Musicando

19h00 Tunanova de Passos de Silgueiros
03 SET TER 19h00 Rancho Folclórico "As Costureirinhas de Cavernães"
04 SET QUA 19h00 Grupo Musical M.C. Tuna
05 SET QUI 19h00 Grupo Flamiam - Grupo de Cantares da ASS de Farminhão
06 SET SEX 19h00 Banda Habilus da Associação “Lexvis”
07 SET SÁB 19h00 Tuna do Rancho Danças e Cantares de Carragoso
08 SET DOM 18h00 DJ Riscas - Espetáculo infantil 
10 SET TER 19h00 Rancho Folclórico do Caçador
11 SET QUA 18h00 Tuna da Confraria "Saberes e Sabores"

19h00 Teletuna
13 SET SEX 19h00 GIRAFOLES - Grupo Feminino de Gaitas de Foles de Vila Nova do Campo
14 SET SÁB 18h00 Grupo Beirão de Concertinas

19h00 Tuna de Cantares de Pindelo de Silgueiros

Programa sujeito a alterações.
Programação sempre atualizada em www.feirasaomateus.pt

PUB
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Segunda a Sábado das 8h30 às 23h00
Domingos e Feriados das 9h00 às 20h00

Agora Novo Horário Aberto Todos os dias 

Novo Logotipo

Nova Imagem

Mesmo Conceito

Mesma Dinâmica
SOMOS

MUITO MAIS

DO QUE
MEDICAMENTOS

Avenida da Bélgica Lote 150 R/C

3510-159 Viseu
PARCEIRO PARCEIRO
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Procura-se meu mozão

NOIVOS DE SÃO MATEUS

O que é que vos levou a candidatarem-se aos 
“Noivos de São Mateus”?
Já sonhávamos casar há algum tempo. Quando vimos 
a publicação nas redes sociais da Feira, decidimos logo 
fazer a inscrição, porque nos pareceu a “desculpa” 
perfeita para realizar este sonho de uma forma espe-
cial e única. Para além disso, poderíamos usufruir de 
alguns apoios com os custos do casamento.

Vivem juntos em Viseu há 3 anos. O que é que a 
cidade simboliza na vossa relação e porque é que 
a elegeram para viver e trabalhar?
Foi a nossa área de formação que nos trouxe a Viseu. 
Tirámos os cursos de cabeleireiro e barbeiro e aqui co-
meçámos a nossa vida a dois e fortalecemos a nossa 
relação. Escolhemos ficar a viver por cá, porque é uma 
cidade fantástica, bonita, calma e segura. Ao longo 
destes anos, criámos grandes memórias e momen-
tos inesquecíveis para os dois, e é aqui que queremos 
crescer profissionalmente e construir a nossa família. 

Como é que a Feira de São Mateus surgiu nas 
vossas vidas?
Quando ainda vivíamos fora do concelho, já conhe-
cíamos a Feira de São Mateus. É uma tradição que 
se estende a todo o distrito e nessa altura, vínhamos 
com a nossa família e amigos, todos os anos. 

O que é que o certame simboliza para vocês e 
quais são os momentos que guardam com mais 
carinho?
Temos família que vem de fora e que aproveita a 
Feira de São Mateus para se reunir. É um excelen-
te local de convívio para todos. Agora que estamos 
em Viseu, vimos feirar (quase) todos os dias, que seja 
para passear a nossa cadelinha, ou para jantar e 
passar bons momentos nas diversões e nos vários 
concertos. Apesar de a Feira ser uma tradição histó-
rica, representa, também, o nosso futuro enquanto 
casal.  

Qual foi a fase que mais vos marcou no processo 
de organização do casamento? 
A escolha e gravação das alianças foi o momento 
mais importante para nós, dado que é algo que te-
remos em comum, para sempre. São o símbolo da 
nossa união. 

E o que é que aguardam com mais ansiedade no 
dia da cerimónia?
O nosso encontro no altar, sem dúvida. Sonhamos 
com este momento há algum tempo e acreditamos 
que vai ser mágico.

RODRIGO & NATÉRCIA

QUEM SÃO OS PRIMEIROS NOIVOS DE SÃO MATEUS?

Ela tem 23 anos e ele 24. Vivem a sua história de amor há 7 anos, desde os tempos de 
escola, e, em 2019, vão selar a sua relação com Viseu na Feira de São Mateus. A cerimónia 

de casamento irá decorrer no feriado de 15 de agosto e promete muitas surpresas. Conheça 
a Natércia e o Rodrigo, os primeiros Noivos de São Mateus!

by

Concerto a não perder, este ano? Ludmilla Carolina Deslandes

Melhor iguaria para um jantar na Feira?Kebab Enguias

Diversão favorita?Ice Canguru

Fartura simples ou recheada?Simples Recheada

Cenário de eleição para fotografias?Picadeiro Museu da EDP

ELE ELA
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ESPAÇO DE TRADIÇÃO

As feiras são, desde as suas origens, um espaço 
de encontros e reencontros. Para além da função 
comercial, as feiras sempre proporcionaram um 
espaço público de sociabilidade, onde gentes com 
diferentes origens sociais e geográficas se mistura-
vam, usufruindo de uma pausa no ritmo e contenção 
da vida quotidiana. 
A alegria e o ruído tomavam conta do recinto, num 
rodopio entre bailes, espetáculos circenses e tantos 
outros divertimentos, autênticos livre trânsitos para 
um convívio mais distendido que incluía os prazeres 
da gastronomia nas barracas de comes e bebes.
E se a Feira de São Mateus conheceu já na época 
contemporânea muitas alterações ao seu papel 
histórico como espaço de trocas, a convivialidade à 
mesa permaneceu como um elemento essencial. A 
cada ano, amigos e familiares combinam ainda hoje 
a tradicional incursão às enguias ou às farturas, en-
tre outras iguarias.
Façamos então uma visita à feira de outros tempos, 
através dos seus sabores mais icónicos. Em 1958, 
Correia Beirão mencionava as principais atrações 
gastronómicas da Feira de São Mateus, «das barra-
cas de farturas e das enguias de escabeche, aos res-
taurantes bem providos onde se serve a apreciada 
vitela de Lafões e o afamado vinho do Dão» (Jornal 
da Beira, 12.09.1958). 
Se vitela espetada na brasa não é, hoje, a iguaria 
da Feira de São Mateus que ocorre de imediato à 
maioria dos visitantes, outrora era uma atração cen-
tral nesses momentos de convívio ansiosamente es-
perados, como nos conta o Notícias de Viseu, em 20 
de Setembro de 1919: 
«A Feira Franca! Quantos, sob esse pretexto, não 
fazem a Viseu a romaria saudosa pra desafogo do 
coração mirrado de nossa nostalgia e consolo do 
estomago… a atafulhar da famosa vitela no espeto!».

Luís Silva Fernandes
Assessoria Histórica

Viviam-se então tempos de crise profunda da Feira 
de São Mateus que remontava já aos finais do sécu-
lo XIX. Henrique Luso, numa crónica de 1895, revela-

-nos com alguma ironia uma feira em agonia, mas 
sempre procurada para reencontros gastronómicos:
«Ainda não está provado, felizmente, que a nossa 
feira franca tirasse a vontade de comer aos fortes 
estômagos dos nossos gastrónomos. É, de facto, o 
prazer mais apreciável e mais geralmente seguido. 
Comer uma dose de vitela assada no espeto, coroa-
da por cebola crua, ali, no pavimento térreo d’um 
gabinete limitado» por quatro taboas, illuminado 
por um candieiro de petróleo, pegado n’um barrote 
de pinheiro onde sobre a mesa improvisada (…) se 
estende uma toalha salpicada de nodoas de vinho 
tem um encanto fora do vulgar, o truc d’um atrac-
tivo que se não descreve nem se explica. E consola-

-nos aquelle sabor aperitivo de petisco, delicia-nos 
aquelle cozinhado fumegante e odorífero que nos 
aguça o apetite e que, n’aquelle momento, preferi-
ríamos ao melhor foie-gras da arte culinária france-
za». (Comércio de Viseu, 26.09.1895).

Sabores de ontem e de hoje 
na Feira de São Mateus

E à noite, ninguém 
dispensava «o 
famosíssimo caldo verde 
com a broa fresca de 
Vildemoinhos», no Salão 
de Chá do Pavilhão dos 
Bombeiros Voluntários

Enguias de escabeche
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Efetivamente, durante o século XIX, a vitela assada 
no espeto era o grande ícone dos sabores da Feira 
Franca, devidamente acompanhada pelos néctares 
do Dão. Assim era na afamada barraca de Maria 
do Céu, uma casa de pasto reconhecida pelo sabor 
da sua vitela e pelos vinhos de «beber e chorar por 
mais» (Comércio de Viseu, 26.09.1895; 18.09.1904).
Durante o século XX, a vitela no espeto continuou a 
ser uma iguaria procurada. Em 1928, após a renova-
ção da Feira de São Mateus como Feira-Exposição, 
o Restaurante Bijou, destacado entre os demais no 
recinto da Feira pela qualidade das suas instalações, 
tinha como atração a «célebre vitela de Lafões, as-
sada no espeto» (Voz da Verdade, 15.09.1928); tal 
iguaria seria ali preparada por uma cozinheira que 
tinha trabalhado no Hotel do Bussaco. Três décadas 
mais tarde, como vimos, Correia Beirão ainda dá 
destaque à vitela na Feira.
E as enguias, esse outro ícone dos sabores na Fei-
ra de São Mateus? As estatísticas oficiais da Feira 
para o ano de 1854 registam, a par da sardinha 
vendida por gente de Viseu, a presença de «pei-
xe de escabeche», vendido por 9 comerciantes de 
«Ovar e vizinhanças», em meados do século XIX (O 
Commercio, 1.11.1854). É assim admissível que as en-
guias da Murtosa fossem já uma tradição do certa-
me em meados do século XIX.
Mas os detalhes sobre o seu consumo surgem-nos   
em relatos dos inícios do século XX. Em 1914, José 
Vieira (in Sol de Portugal, 1918, pp.110-115) observou 
que as enguias eram vendidas em «barracas baixi-
nhas» num espaço próprio e consumidas depois em 
barracas de comes e bebes:
«Os feirantes da aldeia chegam com a enfiada de en-
guias à barraca, pedem vinho e pão e abarrotam-se (…)».
O hábito enraizou-se e, na década de 30 do século 
XX, o recinto incluía uma «Rua da Murtosa», desti-
nada às «barracas da venda de peixe de conserva, 
característico da Feira Franca» (Distrito de Viseu, 
12.09.1931).
A partir de 1942, com o surgimento da primeira fá-
brica de conservas de enguias na Murtosa, as novas 
condições de produção e comercialização permitem 
uma ampliação do consumo das enguias na Feira 
de São Mateus. As primeiras barricas em madeira 
deram, entretanto, lugar a recipientes metálicos 
mas que conservam as formas tradicionais.
As enguias eram agora saboreadas nas barracas da 

“Rua das Enguias” ou junto ao Monumento a Viriato, 
com batatas cozidas com pele, trazidas pelos co-
mensais de casa.

As tradições gastronómicas na Feira foram-se di-
versificando e, na década de 60, a vitela tinha já a 
concorrência do Rancho à Moda de Viseu, no afa-
mado restaurante “Zé Povo”, outro ícone da Feira. E 
à noite, ninguém dispensava «o famosíssimo caldo 
verde com a broa fresca de Vildemoinhos», no Salão 
de Chá do Pavilhão dos Bombeiros Voluntários, (Pin-
to, E.: Por Viseu ‘60s, By the Book, 2011, p. 23).
Não podemos esquecer os doces sabores da Feira. 
As farturas são uma experiência incontornável, em 
família e entre amigos. Às vezes quase acreditamos 
que estiveram cá sempre. Mas não, no século XIX, 
os doces sabores da Feira eram ainda os da doçaria 
regional, de Viseu ou de outras paragens.
As farturas são já uma inovação difundida nos pri-
meiros anos do século XX, nas feiras de Lisboa. Em 
Viseu, as farturas foram saboreadas pela primeira 
vez em 1913. Nesse ano, o empresário Luciano de 

Sousa anexou uma cervejaria ao seu “Salão Olim-
pia”, uma elegante barraca para sessões de cine-
ma, com capacidade para 750 pessoas, instalada 
no espaço da Feira. Nessa cervejaria eram servidas 
as farturas, que de imediato se tornaram uma das 
atrações da Feira, até anos nossos dias. (Fernandes, 
L.: A Feira de São Mateus há 100 anos. As iscas e far-
turas do Luciano, Feira em Revista, 2016, pp.78-81).
Já na 2ª metade do século XX, o espaço da Feira era 
uma autêntica montra de tentações, desde o algodão 
doce e dos chupa chupas aos furinhos dos chocolates 
da Regina. Hoje, a panóplia de doces tentações é qua-
se infindável. Mas as farturas são ainda um ícone que 
congrega todos, pelo menos uma vez, durante a Feira.
Em 2019, poderemos saborear uma novidade, “São 
Mateus”, a primeira sobremesa oficial da Feira. En-
tre sabores de ontem e de hoje, nascem novos sabo-
res, que talvez venham a ser as tradições do futuro.

Em 2019, poderemos 
saborear uma 
novidade, o “São 
Mateus”, a primeira 
sobremesa oficial da 
Feira. Entre sabores 
de ontem e de 
hoje, nascem novos 
sabores, que talvez 
venham a ser as 
tradições do futuro

EXPOSIÇÃO GASTRONÓMICA 
PAVILHÃO MULTIUSOS

Sabores de Viseu

Confeção de Castanhas de OvosA Voz da Oficina, 28.08.1914

Nesta exposição abre-se o baú das histórias, gestos, 
objetos e ingredientes que marcam a produção e o con-
sumo do pão e da broa mas também da doçaria local.
Encontraremos diferentes modos de fazer mas tam-
bém diferentes tempos e lugares de consumo. Na 
padaria ou na pastelaria, em dia de festa e de ro-
maria ou em dia de feira, no campo ou na cidade…
E, claro, em tempo de Feira de São Mateus, não pode-
mos deixar de falar das Farturas, forasteiras na gas-
tronomia local mas que conquistaram direito de cida-
dania na nossa Feira Franca há mais de um século.

Sugestão:
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MEMÓRIA FUTURA

39 dias de tradição, espetáculos, memórias, 
diversão e gastronomia. A grande Feira 
Popular de Viseu em imagens.

Em 2018...

“Casa cheia” com os Xutos e Pontapés.

Pórticos reinterpretados à luz do folclore. Telas com tradições, no corredor do Pavilhão Multiusos.

Dia de abertura da Feira de São Mateus.

Que fome, como
vou sair daqui?
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O novo Bairro da Restauração, lado a lado com o mítico Picadeiro de luz. Compras de Verão nos expositores típicos da Feira. Uma montra viva do artesanato da região.

Desafiar o medo na zona de diversões. O concurso recuperado dos Vestidos de Chita.

Tradições de Viseu, com o desfile das Cavalhadas.

Maria Rita no Palco Santander, o grande nome internacional de 2018.
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“Sai sempre prémio.” Finais de tarde com folclore na Praça de Viriato.

Coleção #VISEUFOLK, by Katty Xiomara.

A primeira aclamada Visitante 1 Milhão, Sónia Sanches.

Sensibilizar os mais pequenos para o ambiente no “Espaço do 
Infante” do Oceanário  de Lisboa.

Cenário predileto de fotografias. Stand do Município de Viseu.Jantares em em familía nas tasquinhas das enguias.

Mostra de expositores comerciais e industriais.

Gincana de motas antigas.

Sessão de cinema na Feira com Shortcutz - Viseu.
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Lá em casa, quando éramos 
mais pequenos, fazíamos uma 
“guerrilha” porque queríamos 
que nos levassem à Feira.

Independentemente 
da idade, há sempre 
algo na Feira que nos 
faz querer voltar!

A FEIRA PELAS 
PALAVRAS DE 
QUEM NOS 
VISITA

Os reencontros de 
diferentes gerações 
com as suas memórias 
da mítica Feira 
Popular de Viseu.

VOX POP

ANA ROSA ALBUQUERQUE
52 anos 

Sou de Mangualde, mas venho à 
Feira de São Mateus desde sem-
pre! É um ótimo pretexto para me 
distrair e passear um bocadinho, 
depois do trabalho e ao fim-de-

-semana. A diversão é garantida 
e não perco os grandes concertos, 
todos os anos. 

Iguarias prediletas?
Não dispenso as bifanas e o caldo 
verde.

CLÁUDIA LEMOS
20 anos 

A Feira de São Mateus faz parte 
do imaginário de todas as famí-
lias de Viseu. É quase como um ri-
tual que nunca se perde, quando 
chega agosto e setembro. Passa-
va bons momentos nas diversões 
quando era miúda, principalmen-
te nos carrinhos de choque. In-
dependentemente da idade, há 
sempre algo na Feira que nos faz 
querer voltar!

Iguarias prediletas? 
Comer na Feira é abusar das boas 
gulodices. Os cachorros e as far-
turas são uma maravilha. 

JOÃO FERREIRA
75 anos

Estou em Viseu há mais de 50 
anos. A Feira de São Mateus dá 
vida à cidade há muito tempo. 
No passado, os expositores oriun-
dos de cada canto do mundo 
traziam uma grande diversidade 
àquele espaço. 
Apesar de todas as mudanças e 
do processo de modernização le-
vado a cabo ao longo dos anos, a 
Feira conseguiu manter a sua es-
sência e viver com esta evolução. 
Está completamente recuperada 
e com uma dinâmica muito inte-
ressante e diferente! 

Iguarias prediletas? 
Para mim, os pratos especiais da 
Feira são o Rancho à Moda de Vi-
seu e, claro, as enguias.

PEDRO GUIMARÃES
45 anos

A Feira é “pau para toda a co-
lher” – agrada a todos! Lá em 
casa, quando éramos mais pe-
quenos, fazíamos uma “guerri-
lha” porque queríamos que nos 
levassem à Feira. Hoje, a histó-
ria repete-se com os meus filhos. 
Eles adoram feirar e divertem-se 
como ninguém. Eu aproveito para 
conhecer as novidades na área 
comercial e visitar os expositores 
do Pavilhão Multiusos. É um espa-
ço de referência que conta com a 
presença de grandes empresas. 
Também aprecio o artesanato lo-
cal e nacional. 
A Feira é um evento cobiçado por 
todos e que está nas bocas do 
mundo. Tenho amigos do Algar-
ve que conhecem a Feira de São 
Mateus, em Viseu.

Iguarias prediletas?
Os grelhados e as farturas, que são 
a guloseima pré-regresso a casa.

GISELA LOPES
35 anos

Desde criança que vir à Feira é 
uma tradição de família. Na altu-
ra, eram as diversões o meu pas-
satempo favorito. O “Carrossel 8” 
já existia naqueles tempos e é 
uma das memórias que guardo 
desde pequenina. Hoje em dia, 
assisto aos concertos com o meu 
filho. Adorámos o dos Xutos & 
Pontapés, no ano passado. 

Iguarias prediletas? 
As enguias. Quem vai à Feira e 
não come enguias, não sabe o 
que é a Feira!
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INFO

CANAIS DE VENDA

www.feirasaomateus.pt
www.blueticket.pt
REDE BLUETICKET
FNAC / Worten / El Corte Inglés / Turismo 
de Lisboa / ABEP / Rede Pagaqui / ACP / 
Phone House

EVITE AS FILAS!

PREÇOS * DESCONTOSHORÁRIOS

FAMÍLIA
Família de 4 pessoas (desde que todos 
os elementos sejam maiores de 10 anos 
de idade, com relação direta de paren-
tesco: pai e mãe ou cônjuge, com filhos) 

– Oferta de 1 bilhete.

CARTÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Desconto de 0,50€ no bilhete.

CARTÃO MUNICIPAL SÉNIOR
Desconto de 0,50€ no bilhete.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Desconto de 0,50€ no bilhete para por-

tadores de deficiência. 
No caso de necessitar de um acompa-
nhante, um dos bilhetes é oferecido (o 
da pessoa portadora de deficiência).

NOTA: os descontos não se aplicam ao 
dia solidário (20 de agosto), dado o fim 

social da iniciativa.
Ao Passe Geral, no valor de 40€, não se 

aplica qualquer desconto.
Os operadores poderão solicitar os res-
petivos documentos comprovativos do 

direito ao desconto em causa.

PAVILHÃO MULTIUSOS
Dias pagos, domingos e feriados: 
14:00 > 00:00
Dias úteis de entrada gratuita:
17:00 > 00:00

BILHETEIRA
Dias pagos: 14:00 > 00:00 

FARTURAS E RESTAURAÇÃO
12:00 > 02:00

COMÉRCIO E DIVERTIMENTOS
14:00 > 02:00

BEBIDAS (Picadeiro)
Dias pagos, fins de semana e feriados: 
14:00 > 02:00
Dias úteis de entrada gratuita: 
16:00 > 02:00

RUA DO ARTESANATO
18:00 > 00:00

SECRETARIADO VISEU MARCA
Dias pagos: 09:00 > 00:00
Dias gratuitos: 09:00 > 22:00

09 AGO CAROLINA DESLANDES 3€

10 AGO MARIZA 7,5€

14 AGO FERNANDO DANIEL 3€

16 AGO LUDMILLA 5€

17 AGO PEDRO ABRUNHOSA 5€

20 AGO ÁTOA 5€

23 AGO BADOXA 3€

24 AGO NATIRUTS 10€

27 AGO DAVID CARREIRA 5€

30 AGO PIRUKA E JIMMY P 3€

31 AGO XUTOS & PONTAPÉS 7,5€

06 SET RICHIE CAMPBELL 5€

07 SET UHF 3€

13 SET TOP GENIUS 3€

14 SET GIPSY KINGS
FEAT ANDRE REYES 5€

ATENÇÃO:
A entrada no recinto da Feira de São Mateus ou a aquisição dos seus bilhetes pressupõe a aceitação do Regulamento Geral do evento, 
disponível para consulta no site: www.feirasaomateus.pt    *Salvo erro tipográfico.

A FEIRA 
POPULAR

MAIS VERDE 
DO PAÍS

Ajude-nos a manter a Feira limpa  
e o Planeta saudável.

0,50€
PVP

PORTAS 
VERDES

PASSA 
À FRENTE 
DA FILA

COM BICICLETA 
E BILHETE 
ELETRÓNICO
PORTA VIRIATO
PORTA SÃO MATEUS

COPO RE-
UTILIZÁVEL

Até eu já comprei
todos online!
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Jornal Água&Ambiente  ERSAR

Qualidade Exemplar da Água
para Consumo Humano2014

SELO DE QUALIDADE

 
Venha conhecer a ETAR VISEU SUL,      

a mais evoluída do país.
Inscreva-se em www.aguasdeviseu.pt.

 
Todos os sábados, às 10H00.

De manhã, ETAR.
À tarde, FEIRAR.
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A entrada no recinto da Feira de São Mateus ou a aquisição dos seus bilhetes pressupõe a aceitação do Regulamento Geral do evento, disponível para consulta no site.
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