
Santa Bebiana
Mapa da Vila do Paul

Largo da Praca Paul | Covilha

“Venha celebrar connosco a Abertura dos Pipos,”
De 03 a 05 de Dezembro de 2010

Num verdadeiro Arraial

a Moda Antiga

Musica

Tradicional

Teatro

Artesanato

Procissao

Chocalheira

Latitude: N 40º   12’   1.8’’   (40.200494º)
Longitude: W 7º   38’   34.9’’   (-7.64303º)



Programa Oratoria

Procissao de Sta. Bebiana

Reposta : Ora, pró Nobis

Alegrai-vos, tripas, que aí vem o vinho!  (resposta)

Antes da sopa, molha-se a boca!  (resposta)

Com pão e vinho, já se anda caminho!  (resposta)

Nem comer sem vinho beber, nem assinar antes de ler!  (resposta)

No dia de S. Martinho, vai à adega e prova o vinho!  (resposta)

Pão que sobre, carne que baste e vinho que farte!  (resposta)

Por carne, vinho e pão, deixa tudo o que te dão!  (resposta)

Quem bem come e melhor bebe, faz o que deve!  (resposta)

Que chova, quer neve, quem tem sede bebe!  (resposta)

Se bêbado te vires sentir, foge à companhia e vai dormir!  (resposta)

Se queres andar bem disposto, bebe vinho, mas não mosto!  (resposta)

Vinho doce, bebe-o como se nada fosse!  (resposta)

Cerveja e vinho, só é bom sozinho!  (resposta)

Se essa vida de cão só te faz sofrer…o remédio é beber!

Já comi e já bebi

Já molhei minha garganta

Eu sou como o rouxinol

Quando bebe logo canta

Rapazes quando eu morrer

Levai-me devagarinho

Na campa deitai-me água

Por cima deitai-lhe o vinho

À porta do St. António

Está um ramo de loureiro

É uma pouca-vergonha

Fazer do santo tasqueiro

Hei-de morrer numa adega

Um tonel ser meu caixão

Hei-de levar de mortalha

Um copo cheio na mão

O vinho é coisa boa

Nascido da cepa torta

A uns faz perder o tino

Outros faz perder a porta

Se um dia perder a porta

Seja com tal desatino

Que vá dar a um lugar

Onde se venda bom vinho

O vinho mata tristezas

A água cria lombrigas

Quando vejo vinho puro

Peço a Deus sete barrigas

Sexta-Feira (3 de Dezembro)

20:00H – Abertura o�cial das  tasquinhas 

Arruada com bombos, gaitas , concertinas e 

violas…..

Animação de rua:

     • Zabumbas da Casa do Povo do Paul

     • Roncos e Curiscos

     • Tuna Académica

     • Foles da Beira

Sabado (4 de Dezembro)

15:00H -  Abertura  das tasquinhas

15:00H - O�cinas artísticas para crianças ,jovens e 

menos jovens

     • Dança tradicional / Andarilhos

     • Expressão Plástica / ASTA  

     • Pintura Facial / Nathaly

     • Pintura / Cila Duarte

     • Dança do ventre / Glória

     • Concentração e Yoga / Flávia Carvalho

     • Adufes / Ricardo Pedrosa

21:00H – Procissão Chocalheira da Santa Bebiana, 

com archotes, estandartes e carroça de bom  

vinho…animada com rezas e  canto…..

22:00H – Sermão no Largo da Praça com pregador de 

fora, abrilhantado pelas “Cantadeiras de hábito da 

Santa Bebiana”.

Animação de Rua e nas tasquinhas com os Foliões da 

Festa:

     • Andarilhos

     • Fanfarra Sacabuxa

     • Fonte da Pipa

     • Foles da Beira

     • Roncos e Curiscos

     • Tuna Académica da UBI

     • Teatro de animação da época TEN’ TART

Domingo (5 de Dezembro)

15.00H – Abertura das Tasquinhas

15.30H – O�cina de dança tradicional

     • Os Serranos (Rancho Folclórico)

17:00H – Animação com os Grupos:

     • Andarilhos

     • Foles da Beira

     • Fonte da Pipa

     • Roncos e Curiscos

     • Os Serranos  (Rancho Folclórico)  

     • Teatro de animação da época TEN’ TART

22.00H – Animação permanente com os 

Foliões da Festa, muita música e 

personagens de mistério;


