
FOGAÇA FOGACINHA... 
 
 

Fogaça, fogacinha 

Acabaste com a peste 

Trouxeste felicidade 

E alegria fizeste. 

 

Fogaça, fogacinha 

Tiraste-nos a dor 

Percorres as nossas ruas 

Com um brilho encantador. 

 

Fogaça, fogacinha 

Dada a S. Sebastião 

Na cabeça das meninas 

P’ra cumprir a tradição. 
 
 
        Renata Alves Araújo 
   
         10º K 
 
 



 
LÁ VÃO ELAS, LÁ VÃO ELAS… 
 
 
Lá vão elas, lá vão elas 
Todas catitas e belas 
Pequenas Formosas donzelas 
Com vestidos de encantar 
Brancos, radiantes, singelas 
Com fita azul à cintura 
Outras de fita vermelha 
Desfilando em fileira 
sob o olhar altaneiro 
Do majestoso castelo 
de Santa Maria da Feira. 
 
Lá vão elas, lá vão elas 
Todas catitas e belas 
Em honra ao Santo levar 
Na cabeça uma fogaça 
P’ra com todos partilhar. 
 
Assim  é então celebrado 
O vinte de cada Janeiro 
Que se tornou feriado 
Dado S. Sebastião 
Da peste nos ter livrado, 
Nos ter dado a salvação. 
 
 
       Marco Gomes 
 
             11º N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mostrem a força da raça 

 

Povo erguido das cinzas 

Celebrai o padroeiro 

Expeli toda essa dor 

Na procissão de Janeiro 

 

Lutem pelos indefesos 

Acalmem os dias cinzentos 

A peste não vai voltar 

Se persistirem na luta 

P’ra promessa não quebrar. 
 
      
      Rita Moreira 
            11º M 



P’ra que o povo não esmoreça. 

 

Fogaça grande ou pequena 

Todos vão querer provar 

Com manteiga derretida 

Faz-se fila p’ra comprar! 
 
       Carolina Oliveira 
 
              11º M 
 
 
 
FOGACEIRINHAS! 
 
 

Meninas vestidas de branco 

Levem à cabeça a fogaça 

Honrem S. Sebastião 



E não sair a procissão, 

A peste poderá voltar. 

 

Em Santa Maria da Feira, 

Cidade com tradição, 

Lá vão as fogaceirinhas 

Honrar S. Sebastião. 

 

Vestidas todas de branco 

E com a fogaça à cabeça 

O cortejo vai pelas ruas 



 
A PROMESSA 

 
 

Com a peste a atacar, 

Em tempos que já lá vão, 

Crente o povo prometeu 

A vinte de cada Janeiro 

Uma fogaça entregar 

Ao Santo, ao padroeiro 

Mártir S. Sebastião. 

 

Reza a lenda desde então 

Que se a promessa quebrar 



COM A FOGAÇA NO PEITO 
 
A vinte de Janeiro 
Feriado municipal 
Há uma festa especial 
Que não há em nenhum outro 
Lugar de Portugal. 
 
Há muito anos atrás 
Em Santa Maria da Feira 
Viveram-se dias difíceis 
O povo não tinha paz. 
 
A peste negra surgiu    
Transformou-se em maldição  
De modo que no cemitério 
Findava a população. 
 
Mártir S. Sebastião 
É o nosso guardião 
Devemos-lhe um favor 
Por nos dar a salvação. 
 
A este Santo que é nosso 
Para a nossa proteção 
Oferecemos a fogaça 
O pão doce em gratidão. 
 
Foi assim que desde então 
De fogacinha à cabeça 
Vestidas todas de branco 
Com faixa azul ou vermelha 
Lá vão as fogaceirinhas 
Numa linda procissão 
Celebrar aquele santo. 
 
 
        Mariana Oliveira Lopes 
 
         10º K 



ERA UMA VEZ UMA VILA… 
 
 
Era uma vez uma vila 
Em terras de Santa Maria 
Uma povoação tranquila 
Onde nada acontecia. 
 
Mas naquele tempo dos reis, 
Uma epidemia chegou 
Foi no Século XVI 
E muita gente matou 
 
A população assustada 
Pediu a S. Sebastião 
Que para longe levasse 
A peste, a maldição 
Que da morte os livrasse 
E o levava em procissão. 
 
Fez-se um doce especial 
De tom castanho, amarelo 
Com formato original 
Inspirado no castelo. 
 
Levam as fogaças louvadas 
Em homenagem ao santo 
Percorrem as ruas alinhadas 
As meninas vestidas de branco. 
 
Graças a S. Sebastião 
A peste negra findou 
Mantendo-se a tradição 
Que a promessa originou! 
 
 
       Isabel Ferreira 
 
            11º M 
 


