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PORQUE AS FESTAS POPULARES SÃO O SENTIMENTO E ALMA
QUE CARATERIZA UM POVO, NÃO PODEMOS DEIXAR DE CELEBRAR
O SENTIMENTO DA FESTA DA MOITA PARA MANTERMOS
VIVA A NOSSA IDENTIDADE E CULTURA

PROGRAMA
DIA 13 . DOMINGO . 10:00H

Início das Comemorações com Salva
de 10 Morteiros e Volta à Vila pelo Grupo
de Bombos de Santa Maria de Jazente
– Amarante

DIA 13 . DOMINGO . 11:30H

Missa Solene no Quintal da Igreja
(Org.: Paróquia da Moita)

DIA 13 . DOMINGO . 12:00H

Exposição de Embarcações Típicas
do Tejo Engalanados no Cais da Moita
(Org.: Centro Náutico Moitense)
O evento é realizado ao ar livre

DIA 13 . DOMINGO . 16:00H

Volta à Vila pelo Grupo de Bombos
de Santa Maria de Jazente – Amarante

Esta atividade é feita em andamento e sem paragens

DIA 13 . DOMINGO . 18:30H

Procissão em Honra da Nossa Senhora
da Boa Viagem, com a emotiva bênção
dos Barcos no Cais, altura em que são
lançados milhares de foguetes em honra
da Padroeira

Só sairá à rua o andor da Nossa Senhora da Boa Viagem
que será transportada num veículo dos Bombeiros
Voluntários da Moita, sem qualquer paragem

DIA 13 . DOMINGO . 21:00H
A Festa em Movimento
“As Tradições da Festa”

Fique em casa e sinta as nossas tradições,
assistindo à passagem de um camião musical.
O evento é feito em andamento por várias ruas
da vila e sem paragens

DIA 14 . SEGUNDA . 08:00H

Alvorada com o lançamento de Morteiros

DIA 14 . SEGUNDA . 08:30H

Volta à Vila pelo Grupo de Bombos
de Santa Maria de Jazente – Amarante

Esta atividade é feita em andamento e sem paragens

DIA 14 . SEGUNDA . 10:00H
A Festa em Movimento
“Os Toiros estão na Rua”

Fique em casa e sinta as nossas tradições,
assistindo à passagem de um camião musical.
O evento é feito em andamento por várias ruas
da vila e sem paragens

DIA 14 . SEGUNDA . 16:30H

Volta à Vila pelo Grupo de Bombos
de Santa Maria de Jazente – Amarante

Esta atividade é feita em andamento e sem paragens

DIA 14 . SEGUNDA . 21:00H
A Festa em Movimento
com Bélito Campos

Fique em casa e sinta as nossas tradições,
assistindo à passagem de um camião musical.
O evento é feito em andamento por várias ruas
da vila e sem paragens

DIA 15 . TERÇA . 08:00H

DIA 17 . QUINTA . 08:00H

DIA 15 . TERÇA . 08:30H

DIA 17 . QUINTA . 16:00H

Alvorada com o lançamento de Morteiros

Alvorada com o lançamento de Morteiros

Volta à Vila pelo Grupo de Bombos
de Santa Maria de Jazente – Amarante

Velas ao vento no Cais da Moita

Esta atividade é feita em andamento e sem paragens

O evento é realizado ao ar livre

DIA 15 . TERÇA . 10:00H

DIA 17 . QUINTA . 21:50H

Fique em casa e sinta as nossas tradições,
assistindo à passagem de um camião musical.
O evento é feito em andamento por várias ruas
da vila e sem paragens

Fique em casa e sinta as nossas tradições,
o fogo não será lançado do local habitual, mas sim
de outro ponto da vila

(Org.: Centro Náutico Moitense)

A Festa em Movimento
“Os Toiros estão na Rua”

Lançamento de Fogo-de-artifício
das comemorações da Festa da Moita 2020

DIA 15 . TERÇA . 15:00H

DIA 17 . QUINTA . 22:00H

Volta à Vila pelo Grupo de Bombos
de Santa Maria de Jazente – Amarante

Esta atividade é feita em andamento e sem paragens

DIA 15 . TERÇA . 17:30H

Cerimónia Pública do Dia do Município
na Praça da República
(Org.: Câmara Municipal da Moita)

DIA 15 . TERÇA . 22:00H
Corrida de Toiros na Praça
Daniel do Nascimento

(Org.: Empresa da Praça de Toiros)

DIA 16 . QUARTA . 08:00H

Alvorada com o lançamento de Morteiros

DIA 16 . QUARTA . 22:00H
Corrida de Toiros na Praça
Daniel do Nascimento

(Org.: Empresa da Praça de Toiros)

Corrida de Toiros na Praça
Daniel do Nascimento

(Org.: Empresa da Praça de Toiros)

MOITA

FESTAS EM HONRA
DE NOSSA SENHORA DA

BOA VIAGEM

2020
De 30 de Agosto a 7 de setembro
às 21:30h no Salão S. José, na Paróquia
da Moita, assista à vivência da novena
preparativa da Festa em honra
da Nossa Senhora da Boa Viagem,
servindo-nos dos símbolos alusivos
a Ladainha pintados no teto da Igreja

(Org.: Paróquia da Moita)

À MOITA.
AOS NOSSOS AMIGOS.

Coragem, consideração e esperança foram os motes que nos levaram a propor estes
singelos apontamentos em louvor da causa maior. A causa que une a maioria do nosso
povo – Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem.
› Coragem para enfrentarmos as trevas, seus seguidores e rumar em frente na vida,
relembrando a data com simples iniciativas que estão de acordo com as diretrizes
do Governo/DGS, seguindo os bons exemplos e práticas de outras localidades.
› Consideração por todos aqueles que vivem e amam todas as vertentes da festa como
ninguém. Por aqueles que dependem da festa e que, neste desesperante contexto, não
trabalhando, colocam em causa centenas de postos de trabalho/famílias.
› Esperança por um amanhã melhor. Que iremos superar, juntos, o vazio e todas
as tormentas, protegidos pela padroeira que festejamos.
Nas iniciativas ora apresentadas estão incluídas: As manifestações tradicionais/populares,
organizadas pela comissão de festas; religiosas, organizadas pela nossa paróquia;
taurinas, organizadas pelo empresário da praça de touros e institucionais, organizadas
pela Câmara Municipal da Moita, entre outras.
Toda a "programação" foi cuidadosamente pensada para evitar ajuntamentos.
Tudo será célere e itinerante.
› Não há palcos!
› Não há tarde do Fogareiro!
› Não há atividades físicas e culturais que envolvam o contacto físico de proximidade.
› Não há largadas!
› Não há o esplendoroso arraial!
› Não há a imponente procissão!
Em suma, não há motivos para alarmismos oportunistas.
Por si, pelos outros, fique em casa, mostre o seu bairrismo, enfeite a sua janela e assista/
ouça, em segurança no seu lar, a nossa "FESTA."
É nossa prioridade relembrar a efeméride, tentar sair das trevas, tentar viver e homenagear
todos os festeiros que, ao longo de centenas de anos, louvam a nossa padroeira dando
o seu melhor em prol das melhores festas do mundo.
Somos Moita.

DURANTE OS DIAS DA CELEBRAÇÃO
DA FESTA VISITE

As Ruas da Vila da Moita e Disfrute das Montras, Varandas e Janelas enfeitadas
pelos seus proprietários e a Exposição de Fotografia com o tema “Em 2021
Voltaremos Aqui”, na Av. ª Teófilo de Braga, Rua Machado Santos,
Largo do Cais, Av. ª Marginal, Largo Conde Ferreira, Rua Miguel Bombarda,
Largo do Trabalhador Rural, Rua 5 de Outubro e Praça da República

