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A Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Gouveia (CPCJ) irá, por mais um
ano, aderir à campanha “Mês da Prevenção
dos Maus Tratos na Infância” com o objetivo
de alertar consciências para esta problemática e consciencializar a comunidade para
a importância da prevenção. No sentido de
dar a maior visibilidade possível à PREVENÇÃO dos maus tratos contra as crianças,
a CPCJ de Gouveia irá realizar, durante o
mês de abril, as seguintes atividades:
› 01 de abril – distribuição de materiais
lúdicos às crianças do pré-escolar, 1.º e 2.º
CEB, com alusão aos Direitos das Crianças;
› 04 de abril, às 10:30 – colocação do Laço Azul
na entrada do Edifício dos Paços do Concelho;
› 11 de abril, das 10:00 às 12:30 e das 14:00
às 17:00 – Ação de Sensibilização “Educação para o divórcio”, com a Prof.(a) Dra.
Filomena Gaspar;
› 12 e 14 de abril – exibição do filme “Rosie”,
integrado na programação do Teatro Cine
de Gouveia, com entrada gratuita;
› 30 de abril, às 14h20 – realização de um
“Laço Humano” nas escolas – Escola Sede
(em Gouveia), Escola Básica de Gouveia e
Escola Básica de Vila Nova de Tazem).

No âmbito do plano de atividades do Património
Cultural, o Município de Gouveia convida à participação num conjunto de ações de conhecimento e divulgação dos conjuntos arquitetónicos
históricos da cidade. A arquitetura histórica da
cidade resulta das interações e transformações
sociais ocorridas no passado, que influenciaram
a forma como esta se tornou naquilo que hoje é:
um misto de influências e opções de homens e
mulheres que fizeram de Gouveia a sua casa e
o território da organização das suas comunidades (hierarquizadas em profissões, etnias,
nacionalidades, crenças e subordinações de
ordem geográfica e orográfica). Estas circunstâncias condicionaram as possibilidades construtivas de cada época e encontram-se, ainda
hoje, espelhadas nas ruas, bairros e edifícios
do centro histórico de Gouveia. Nesta primeira
edição, dedicamo-nos à influência e interação
entre a comunidade sefardita e a comunidade
cristã, na transição da Idade Média para o período moderno. Quem eram, onde viviam e de que
forma os elementos urbanos associados a esta
comunidade ainda se mantêm, não só como
parte da nossa identidade cultural, mas como
parte do nosso quotidiano, são os mistérios que
iremos procurar desvendar.
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31 MAR A 02 ABR
Município de Gouveia | Gratuito

ABR

ABR

SERVIÇO EDUCATIVO

SERVIÇO EDUCATIVO

DESPORTO

TEATRO

02 | ABR | 10:00
Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira

01 A 05 | ABR | 10:00
Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira e
Agrupamento de Escolas de Gouveia

05 | ABR | 09:45
Parque Senhora dos Verdes

05 | ABR | 21:30 | Obra da Criança - Melo
Gratuito | 06 | ABR | 21:30 | Centro
Cultural de Vila Nova de Tazem | Gratuito

COMEMORAÇÃO DO
DIA MUNDIAL DO
LIVRO INFANTIL

SEMANA NACIONAL
DA LEITURA

6.º ENCONTRO DE
DESPORTO SÉNIOR
INTERMUNICIPAL

DIA DA ILUSÃO – ASTA

No dia 2 de abril, comemora-se, em
todo o mundo, o nascimento de Hans
Christian Andersen. A partir de 1967,
este dia passou a ser designado por Dia
Internacional do Livro Infantil, tendo esta
ocasião vindo a ser aproveitada para
alertar para a importância da leitura e
para o papel fundamental dos livros
para a infância.
A Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira irá
assinalar a efeméride, no dia 3 de abril,
com a realização de uma “Hora do Conto”
destinada aos alunos do pré-escolar.

Durante a primeira semana de abril, a
Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira,
em parceria com as bibliotecas do
Agrupamento de Escolas de Gouveia, irão
desenvolver um conjunto de atividades
ligadas à leitura.
Oficinas de escrita criativa, recitação
de poemas ou leituras partilhadas serão
algumas das atividades.

O VI Encontro de Desporto Sénior
Intermunicipal decorre no dia 5 de abril,
no Parque da Senhora dos Verdes,
em Gouveia.
A receção dos participantes está marcada
para as 09h45, seguindo-se uma aula de
ginástica sénior, às 10h00. Pelas 11h00,
será altura de realizar uma caminhada
e, após o almoço, a tarde terá animação
musical e algumas surpresas.
Esta iniciativa tem como objetivo
promover a prática desportiva junto da
população sénior do concelho de Gouveia,
a partilha de experiências e convívio com
outros municípios do distrito da Guarda.

BIBLIOTECA MUNICIPAL VERGÍLIO FERREIRA
Praça de S. Pedro . 6290 Gouveia
Tel.: 238 490 230 Fax.: 238 490 230

BIBLIOTECA MUNICIPAL VERGÍLIO FERREIRA
Praça de S. Pedro . 6290 Gouveia
Tel.: 238 490 230 Fax.: 238 490 230

A companhia de Teatro ASTA apresenta,
no próximo dia 05 de abril, na Obra da
Criança, em Melo, e no dia 6 de abril, no
Centro Cultural de Vila Nova de Tazem, a
peça de teatro “Dia da Ilusão”.
Sinopse: “Não chores porque acabou,
sorri sim porque aconteceu… agora nem
choro nem sorrio, agora olho as estrelas e
não me encontro…
Em um Dia de Ilusão, entramos no mundo
de uma qualquer estrela (de)cadente, mas
poderia ser o dia de ilusão de qualquer
um de nós. Se as coisas foram feitas para
serem usadas e as pessoas amadas, porque
usamos as pessoas e amamos as coisas?
O espetáculo conta as peripécias de
uma diva em decadência, ou não. Ora
temos Helena Prestes em palco, a diva da
música portuguesa, ora temos Maria, uma
governanta muito especial, provavelmente
de raízes populares. Ao espetáculo de
teatro junta-se também a música ao vivo,
já que a peça termina com a “diva” numa
alusão a um dos seus espetáculos.”
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PISCINAS MUNICIPAIS
Complexo das Piscinas Municipais . 6290 Gouveia
Tel.: 238 492 626 / 961 584 974
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ABR
SERVIÇO EDUCATIVO
08 A 17 | ABR | 10h-12h; 14h-16h; 16h-18h
Museu Municipal de Arte Moderna
Abel Manta | Entrada Gratuita

ABR
ARTISTAS EM FÉRIAS XII –
“UM CHEIRINHO A
PRIMAVERA”

ROGÉRIO CHARRAZ

CONCERTO
13 | ABR | 21:30
Teatro Cine de Gouveia | 5€

Inspirado na pintura “Rosas Amarelas”,
de Abel Manta, este atelier de férias da
Páscoa destina-se a crianças dos 6 aos 10
anos, inseridas em grupos ATL ou inscritas
individualmente (o atelier funciona com a
inscrição mínima de 6 crianças).
Marcações na receção deste Museu ou pelo
telefone n.º 238 493 648.

MUSEU MUNICIPAL ABEL MANTA
Rua Direita . 6290 Gouveia
Tel.: 238 493 648 / 238 490 219 Fax.: 238 493 650

SERVIÇO EDUCATIVO
10 | ABR

COMEMORAÇÃO DO 4.º
ANIVERSÁRIO DA UNIVERSIDADE SÉNIOR DE GOUVEIA
A Universidade Sénior de Gouveia
comemora, no próximo dia 10 de abril, o seu
4.º aniversário. As Universidades Seniores
de Gouveia, Nelas e Fornos de Algodres
serão recebidas no Salão Nobre dos Paços
do Concelho de Gouveia, pela manhã.
Neste dia irão decorrer um conjunto de
atividades programadas, envolvendo as
três universidades, dentro do espírito de
partilha e troca de experiências entre
os participantes.

8

KM 4.0 é o título da digressão que vai
levar o novo espetáculo de “Rogério
Charraz & Os Irrevogáveis”, a percorrer
o País.
O pretexto é o seu mais recente disco,
Rogério Charraz 4.0, o quarto da carreira
e o primeiro registo ao vivo, editado no
passado mês de outubro.
O disco, tal como a digressão, é uma
viagem pelo passado, presente e futuro
de um dos cantautores mais talentosos da
sua geração, que assinala desta forma o
seu 40.º aniversário de vida.
Um olhar para o passado que revisita
4 temas de cada um dos trabalhos
discográficos anteriores (A Chave,
Espelho e Não tenhas medo do escuro) e
um presente que traz 4 originais inéditos
(dois deles reeditam a parceria com o
letrista e jornalista José Fialho Gouveia).
O disco, gravado no Cinema São Jorge,
contou com 4 convidados muito especiais:

o fadista Ricardo Ribeiro, o pianista Júlio
Resende, Jorge Benvinda, a voz dos
Virgem Suta, e o cantador alentejano
António Caixeiro.
Para a digressão, que tal como o
disco conta com o apoio da Antena 1,
Rogério Charraz promete trazer vários
convidados, mais temas inéditos e novas
versões do repertório passado, para
além dos Irrevogáveis músicos que o
acompanham.
Km 4.0 passa por Gouveia, no próximo
dia 13 de Abril, trazendo ao Teatro-Cine
canções como “Porto de Abrigo”, “Grito
Vagabundo”, “Põe de lado o GPS” ou “O
Submarino Irrevogável”.
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ABR

ABR

PATRIMÓNIO CULTURAL

CULTURA

PATRIMÓNIO CULTURAL

EVENTO

13 | ABR | 15:00
Jardim de Viriato – Folgosinho | Gratuito

14 | ABR | 21:30
Cativelos - Gouveia

18 | ABR | 15:00
Casa da Torre – Gouveia | Gratuito

18 | ABR | 9h30-12h30; 14h-18h
Museu da Miniatura Automóvel | Gratuito

“CIÊNCIA EM LUGARES
IMPROVÁVEIS NO
GEOPARK ESTRELA”

CANTAR DAS ALMAS

DIA INTERNACIONAL DOS
MONUMENTOS E SÍTIOS

DIA INTERNACIONAL DOS
MONUMENTOS E SÍTIOS

“A ciência sai à rua em lugares
improváveis no Geopark Estrela, onde
irão ser divulgadas as diferentes áreas da
Ciência e Investigação do Geopark Estrela,
através das ações em locais improváveis
(mercados ou feiras municipais e em
centros comerciais, jardins públicos,
igrejas, estações de comboios, festivais
populares, entre outros), que darão à
comunidade residente a oportunidade de
conhecer a geologia e biologia, o clima e a
cultura e identidade da Serra da Estrela.”
A atividade decorre no Jardim de Viriato
em Folgosinho, pelas 15h00, com uma
palestra sobre Viriato e a História dos
Montes Hermínios, seguindo-se a visita
guiada com a temática a memória de
Viriato em Folgosinho.
A atividade é organizada pelo Aspiring
Geopark Estrela, pelo Município de
Gouveia e pela Junta de Freguesia
de Folgosinho.

O Município de Gouveia promove o Cantar
das Almas, no dia 14 de abril, às 21h30,
em Cativelos, Gouveia.
O Cantar das Almas é uma tradição antiga
praticada na época da Quaresma por
um grupo de pessoas que percorrem as
povoações da freguesia, a cantar ou rezar
de porta em porta, fazendo um peditório,
que, neste dia, contará com a presença do
grupo de Folgosinho, do Grupo de Loriga,
Grupo de Santa Marinha, do Grupo de
Mangualde, e do Grupo de Paços da Serra.

O Município de Gouveia organiza mais
uma visita ao património da cidade, neste
caso ao único Monumento Nacional da
Cidade, a Casa da Torre.
A Casa da Torre possui uma série
de características escultóricas e
decorativas, que que nos ajudam a
compreender melhor os fenómenos
históricos, nomeadamente da transição
da Idade Média para a época gloriosa
dos Descobrimentos e da Expansão
Portuguesa.
As inscrições são gratuitas e devem ser
efetuadas no Posto de Turismo, até à
quarta-feira que antecede a visita.

No âmbito das comemorações do Dia
dos Monumentos e Sítios, dia 18 de abril,
o Museu da Miniatura Automóvel de
Gouveia estará de portas abertas para
receber, com visita guiada, todos aqueles
que quiserem apreciar as melhores
coleções existentes em todo o País.
Durante todo o dia, irá também decorrer
a exposição de um veículo Renault 4 L,
em frente aos Paços do Concelho, por
forma a evidenciar a exposição “Evolução
Histórica do Automóvel” que se
encontra no museu.

TURISMO DE GOUVEIA
Jardim da Ribeira . 6290 Gouveia
Tel.: 238 083 930 / 962 033 099
E-mail: turismo@cm-gouveia.pt
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MUSEU DA MINIATURA AUTOMÓVEL
Rua Mestre Abel Manta
Email: museuminiatura@cm-gouveia.pt
Contacto: 238 496 169 / 961 585 269
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ABR

ABR

CONCERTO

CULTURA

19 | ABR | 21:30
Igreja da Misericórdia | Gratuito

25 ABR A 31 MAI | 9h30-12h30; 14h-18h
Museu Municipal Abel Manta | Gratuito

CONCERTO DO
QUARTETO DE
CORDAS DE SINTRA

EXPOSIÇÃO “CAMINHOS
DE LIBERDADE”

No próximo dia 19 de abril, pelas
21h30, irá realizar-se um concerto na
Igreja da Misericórdia, em Gouveia,
do Quarteto de Cordas de Sintra,
com a colaboração do Orfeão da Santa
Casa da Misericórdia de Gouveia.
O quarteto de Cordas de Sintra
apresentará a obra “As sete últimas
palavras de Cristo na Cruz” de
Joseph Haydn.
As sete últimas palavras de Cristo na
Cruz é uma das muitas encomendas
que Joseph Haydn recebeu de vários
países da Europa, quando alcançou
o estatuto de maior compositor vivo
do seu tempo. Para além do grande
sucesso que a obra alcançou na
época, permanece como uma das
obras mais apreciadas por entre os
melómanos conhecedores do
repertório Clássico, em geral,
e da obra de Haydn, em particular.

Comemorando os 45 anos da Revolução
do 25 de Abril, irá estar no Museu
Municipal de Arte Moderna Abel Manta,
a exposição “Caminhos de Liberdade”,
composta por pintura, desenho, gravura,
ilustração e música contemporânea,
desde os tempos da censura à celebração
da LIBERDADE, num espaço onde estão
representados muitos dos artistas que
por ela lutaram.

MUSEU MUNICIPAL ABEL MANTA
Rua Direita . 6290 Gouveia
Tel.: 238 493 648 / 238 490 219 Fax.: 238 493 650
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VISITA DO ILUSTRADOR
PAULO GALINDRO

SERVIÇO EDUCATIVO
24 | ABR | 10:00
Agrupamento de Escolas de Gouveia

Paulo Galindro, ilustrador de livros
como “O Cuquedo”, de Clara Cunha, “O
tubarão na banheira”, de David Machado,
“Chiu” de Mafalda Milhões, “O primeiro
dia de escola”, de António Mota e,
mais recentemente, de Luís Sepúlveda:
“História de um gato e de um rato que
se tornaram amigos”, irá realizar um
workshop sobre ilustração com os
alunos do 5.º e 6.º ano do Ciclo do
Ensino Básico de Gouveia.
Paulo é licenciado em arquitetura e pai
de dois filhos. Queria ser astronauta, mas
acabou por se dedicar à ilustração. Ama
os livros, a música, café, chá e dióspiros
com canela. É também apaixonado pelo
surf e, claro, pelo desenho e pintura.
Foi com criatividade, originalidade e
exclusividade e com a energia de uma
locomotiva, pelas palavras e imagens do
livro de Julian Tuwin, que o ilustrador
levou um auditório cheio de pequenos

leitores numa viagem ferroviária entre
o universo literário e o universo visual,
seguindo o Clube de Leitur@s numa
carruagem, os alunos das turmas de 3.º
e 4.º anos das escolas básicas Afonso de
Paiva e S. Tiago noutra e os professores
e amigos convidados numa terceira.
Paulo Galindro vem falar do tema
“Fronteiras” provando que não há
fronteiras no que toca a desenhar e pintar.

BIBLIOTECA MUNICIPAL VERGÍLIO FERREIRA
Praça de S. Pedro . 6290 Gouveia
Tel.: 238 490 230 Fax.: 238 490 230

13

ABR

ABR
SÉRGIO GODINHO

CONCERTO

EVENTO
25 | ABR
Paços do Concelho

25 | ABR | 21:30
Teatro Cine de Gouveia | 10€

COMEMORAÇÕES DO
25 DE ABRIL
No dia 25 de abril, será comemorado o
45.º aniversário da Revolução dos Cravos.
O Município de Gouveia irá assinalar esta
efeméride tão relevante para o país,
através de conjunto de iniciativas, a
anunciar brevemente.

Sérgio Godinho, o “escritor de canções”,
apresenta “Nação Valente”, o seu mais
recente disco e espetáculo.
O título anuncia “Nação Valente” e assim
será, um espetáculo que terá como pano
de fundo as mais recentes criações
de Sérgio Godinho, que, reveladas em
2018, trouxeram colaborações inéditas,
inesperadas e, diríamos, bem-sucedidas:
David Fonseca, Filipe Raposo, Hélder
Gonçalves, Pedro da Silva Martins ou um
velho companheiro, José Mário Branco,
partilharam com Sérgio Godinho as
composições de uma parte significativa
do seu 18.º álbum de estúdio.
Estas apresentações talvez pudessem
assumir o título alternativo de “Nação
Valente & Outras Histórias”, afinal
estamos perante uma voz que nos
conforta e inquieta desde a década de 70
do século passado. Olhar a sua obra é
também descobrir uma parte significativa

da nossa vivência, do nosso quotidiano,
do amor, das lutas, das perdas e
das alegrias.
Em palco, “Nação Valente” crescerá. Às
canções que compõem o disco juntarse-ão outras, menos recentes, das mais
e menos conhecidas, e que por certo
enriquecerão o retrato desta nação,
necessariamente valente, feita de vida.

Sérgio Godinho (voz); Nuno Rafael (direcção
musical); Miguel Fevereiro (guitarras eléctricas
e acústicas, percussão, coros); Nuno Espirito
Santo (baixo, guitarra, teclado, percussão);
João Cardoso (teclados, samplers, coros);
Sérgio Nascimento (bateria, percussão)
14

EVENTO
27 | ABR
Gratuito

10.º ENCONTRO DE
VEÍCULOS CLÁSSICOS
Dia 27 de abril, a Secção de Desportos
Motorizados da AssociaSão Julião - Clube
“Serra A Fundo” realiza um Passeio de
Clássicos inserido nas comemorações do
seu 10.º Aniversário. O Museu da Miniatura
Automóvel irá dar apoio ao Clube Serra a
Fundo na organização do referido evento.
Para mais informações, contacte o Museu da
Miniatura Automóvel. As inscrições deverão
ser feitas através dos contactos de telefone
238 496 169, de telemóvel 961 585 269 ou de
email: museuminiatura@cm-gouveia.pt.
MUSEU DA MINIATURA AUTOMÓVEL
Rua Mestre Abel Manta
Email: museuminiatura@cm-gouveia.pt
Contacto: 238 496 169 / 961 585 269
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ABR
SERVIÇO EDUCATIVO
ABR | MAI | JUN | 10h-12h30; 14h–17h30
Museu da Miniatura Automóvel
Preço da entrada no Museu

MAI
AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO
“PREVENÇÃO E
SEGURANÇA RODOVIÁRIA”

SERVIÇO EDUCATIVO

“HÁ FESTA NO MUSEU!”

02 A 31 | MAI | 10h-12h; 14h-16h
(segunda a sexta) | Museu Municipal
de Arte Moderna Abel Manta | Gratuito

De abril a junho, o Museu da Miniatura
Automóvel irá levar a efeito, em parceria
com a Polícia de Segurança Pública, um
conjunto de ações de sensibilização de
“Prevenção e Segurança Rodoviária”, junto
dos grupos seniores que visitam o Museu.
As ações decorrem no Museu da Miniatura
Automóvel, mediante marcação prévia,
devendo as inscrições ser feitas através
dos contactos de telefone 238 496 169,
de telemóvel 961 585 269 ou de email:
museuminiatura@cm-gouveia.pt.

Todas as cores do arco-íris!
O Museu Municipal de Arte Moderna vai
realizar um conjunto de ateliers sobre
vitrais, destinados a grupos de crianças
dos jardins de infância e utentes de Lares
e Centros de Dia das IPSS (Instituições
Públicas de Segurança Social).
As inscrições são gratuitas, mas sujeitas
a marcação, a fazer, até ao dia 17 de abril,
através do número de telefone 238 493 648.

MUSEU DA MINIATURA AUTOMÓVEL
Rua Mestre Abel Manta
Email: museuminiatura@cm-gouveia.pt
Contacto: 238 496 169 / 961 585 269

SERVIÇO EDUCATIVO

“FÉRIAS DA PÁSCOA 2019”

MUSEU MUNICIPAL ABEL MANTA
Rua Direita . 6290 Gouveia
Tel.: 238 493 648 / 238 490 219 Fax.: 238 493 650

EVENTO

II SIMPÓSIO DE TURISMO

02 | MAI
Auditório do Grupo de Teatro
Escola Velha

ABR | MAI | JUN
Museu da Miniatura Automóvel
Gratuito

De 9 a 11 de abril, o Museu da Miniatura
Automóvel propõe às crianças das
Instituições Públicas de Segurança Social
(IPSS) do concelho um programa de
atividades infantis para as Férias da
Páscoa 2019.
Jogos, Peddy-Paper, ateliers, entre
outras ações, são as propostas para
tardes divertidas sempre com o objetivo
de conquistar novos públicos para o
mundo automóvel.

O Instituto de Gouveia - Escola Profissional
irá levar a efeito, no dia 2 de maio, a
iniciativa sobre Turismo da Serra da
Estrela, denominada de “Bea in Love
Serra da Estrela.”
“Bea in Love Serra da Estrela” é um evento
desenvolvido no âmbito do Projeto de Prova
de Aptidão Profissional da aluna finalista
do curso de Turismo, Beatriz Ruas, e será
apresentado no II Simpósio de Turismo,
onde serão abordadas as temática do
Turismo no interior do país.

MUSEU DA MINIATURA AUTOMÓVEL
Rua Mestre Abel Manta
Email: museuminiatura@cm-gouveia.pt
Contacto: 238 496 169 / 961 585 269
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17

MAI

MAI
GOUVEIA ART ROCK 2019

EVENTO

PATRIMÓNIO CULTURAL

03 A 05 | MAI
Teatro Cine de Gouveia

03 | MAI | 10:00
Capela de Santa Cruz | Gratuito

À DESCOBERTA
DA ARQUITETURA
RELIGIOSA DE GOUVEIA

O Festival Gouveia Art Rock regressa nos
dias 3, 4 e 5 de maio de 2019. Considerado
o maior festival de rock progressivo, é
uma organização do Município de Gouveia
e transformou-se, nos últimos anos,
num Festival de referência da música
progressiva à escala mundial. Trata-se
de um evento totalmente pioneiro em
Portugal, sendo o único evento dedicado
ao rock progressivo ou géneros eruditos
aparentados em Portugal. Na sua 16ª
edição, o Festival contará com o músico
italiano Luca Stricagnoli, com a convidada
especial Meg Pfeiffer, o grupo The
Loomings, formado em Estrasburgo, o
grupo Belga Advent Of March, os suecos
Isildurs Bane com o conhecido músico
inglês Peter Hamill, a norte americana
Courtney Swain, os noruegueses Wobbler,
a cantora e compositora Karin Nakagawa,
o violoncelista português Filipe Quaresma
e o quarteto alemão Salut Salon.

Programa:
Sexta, 3 de maio (Câmara Municipal
de Gouveia)
22h00-22h15 | Cerimónia de abertura
22h15-23h30 | Luca Stricagnoli (Itália) + Meg
Pfeiffer (Alemanha)
Sábado, 4 de maio (Teatro-Cine de Gouveia)
15h00-16h15 | The Loomings (França)
16h15-16h45 | Mudança de palco
16h45-17h45 | Luca Stricagnoli (Itália) + Meg
Pfeiffer (Alemanha)
17h45-18h30 | Mudança de palco
18h30-19h45 | The Advent of March (Bélgica)
19h45-22h00 | Intervalo para jantar
22h00-22h45 | Isildurs Bane (Suécia) + Karin
Nakagawa (Japão)
22h45-23h30 | Peter Hammill (Inglaterra)
23h30-23h45 | Intervalo
23h45-00h30 | Peter Hammill (Inglaterra) +
Isildurs Bane (Suécia)
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No dia 3 de maio, comemora-se o Dia de
Santa Cruz. Neste sentido o Município
de Gouveia propõe-se realizar uma visita
guiada à Capela de Santa Cruz.
Apesar de se tratar de um local de
tradição religiosa cristã, esta capela tem,
nas suas paredes, a história da violenta
perseguição aos cristãos-novos, ainda
mesmo antes da instalação do Tribunal
da Inquisição em Portugal e dos eventos
bárbaros que ocorreram em Gouveia
entre 1528 e 1531.
As inscrições são gratuitas e devem ser
efetuadas no Posto de Turismo, até à
quinta-feira que antecede a visita.

Domingo, 5 de maio (Teatro-Cine de Gouveia)
15h00-16h00 | Courtney Swain (EUA)
16h00-16h30 | Mudança de palco
16h30-17h45 | Wobbler (Noruega)
21h15-22h45 | Salut Salon (Alemanha)
Domingo, 5 de maio (Igreja de S. Pedro de Gouveia)
18h30-19h00 | Karin Nakagawa (Japão)
19h00-19h45 | Filipe Quaresma (Portugal)
Sábado, 4 e domingo, 5 de maio (Galeria do
Teatro-Cine de Gouveia)
14h30-24h00 | Feira do disco, cartaz,
memorabilia e merchandising
Domingo, 5 de maio (Biblioteca Vergílio Ferreira)
10h30-11h30 | Debate sobre tema a anunciar
introduzido e moderado por Thomas Olsson
(Universidade de Lund, Suécia), com a partipação
de músicos e críticos presentes no festival.

TURISMO DE GOUVEIA
Jardim da Ribeira . 6290 Gouveia
Tel.: 238 083 930 / 962 033 099
E-mail: turismo@cm-gouveia.pt

Para mais info consulte: www.gaudela.net/gar/
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MAI

MAI

CULTURA

DESPORTO

03 A 05 | MAI
Teatro Cine de Gouveia

05 | MAI | 15:00
Início frente aos Paços do Concelho

EXPOSIÇÃO MUSEU DA
MINIATURA AUTOMÓVEL
DURANTE O GOUVEIA
ART ROCK 2019

8.º TROFÉU ANTÓNIO
BRITO GORDO

O Museu da Miniatura Automóvel não
poderia deixar de estar presente no
Gouveia ArtRock 2019 pelo que, no âmbito
deste evento irá fazer uma pequena
exposição de miniaturas referente a
algumas coleções que se podem encontrar
no Museu, nomeadamente a Evolução
Histórica do Automóvel, as 24 Horas e Le
Mans, Formula 1 e Ralis do Mundo.

O Município de Gouveia associa-se, uma
vez mais, ao Núcleo de Desporto e Cultura
de Gouveia, na organização do 8º Troféu
António Brito Gordo, que irá decorrer, no
dia 5 de maio, às 15h00, com inicio frente
aos Paços do Concelho. A edição deste ano
é apadrinhada pelo carismático Campeão
Olímpico Carlos Lopes. No decurso do
evento, a organização pretende homenagear
o Professor António Brito Gordo, Fundador
do NDCG, onde se notabilizou como atleta;
dirigente e treinador de várias gerações
de atletas do concelho, alguns dos quais
que se vieram a sobressair no panorama
nacional; grande impulsionador da prática
do atletismo no concelho de Gouveia
e no Distrito da Guarda e, igualmente,
uma referência no atletismo nacional. As
inscrições devem ser feitas até dia 30 de
abril, de acordo com o regulamento que se
encontra online no seguinte endereço:
http://www.aag.pt/fotos/agenda/ag_6888.pdf.

MUSEU DA MINIATURA AUTOMÓVEL
Rua Mestre Abel Manta
Email: museuminiatura@cm-gouveia.pt
Contacto: 238 496 169 / 961 585 269
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LANO KAJ NEGO –
“A LÃ E A NEVE”

TEATRO
11 | MAI | 21:30
Teatro Cine | Gratuito

A companhia de Teatro ASTA apresenta,
no próximo dia 11 de maio, a peça Lano
kaj Nego, que se debruça sobre a obra “A
Lã e a Neve” de Ferreira de Castro, uma
referência para a identidade da região
da Beira Interior, abordando a vida e o
trabalho entre a serra e a cidade, por volta
dos anos 40 do século passado, durante o
período áureo da indústria têxtil na região.
“A Lã e a Neve” escreve-se em esperanto
– a língua artificial criada na tentativa
de projectar uma língua universal - Lano
kaj Nego. O esperanto é referido na obra
através de um personagem emblemático,
o Marreta, que representa a busca dos
ideais progressistas que Ferreira Castro
subliminarmente insere na obra.

Produção e Comunicação: Rui Pires;
Assistência de Produção e Comunicação:
Helena Ribeiro; Co-produção: Câmara
Municipal da Guarda, Câmara Municipal de
Gouveia, Freguesia de Famalicão, Teatro
Municipal da Guarda, Cine Teatro de Gouveia,
Casa da Cultura de Famalicão;
Produção: ASTA.

Direcção: Miguel Pereira; Interpretação:
Bruno Esteves, Carmo Teixeira, Sérgio Novo;
Consultadoria Artística: Miguel Rainha;
Desenho de luz: Pedro Fonseca, coletivo ac;
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MAI

MAI

LAZER

SERVIÇO EDUCATIVO

EVENTO

CULTURA

12 | MAI | 09:00 | Largo da Misericórdia Linhares da Beira | Gratuito

15 | MAI
Instituto de Gouveia

17 A 19 | MAI
Adega Cooperativa de Vila Nova de Tazem

18 | MAI
Museus da Cidade | Entrada Gratuita

PEDESTRIANISMO – ROTA
DAS ANTIGAS VILAS

XXI CAMPEONATO DOS
JOGOS DA MATEMÁTICA

VINAL – VINHAS
DE ALTITUDE

DIA INTERNACIONAL
DOS MUSEUS

No âmbito das comemorações do Dia
Internacional dos Monumentos e Sítios 2019,
que se comemora a 18 de Abril, o Município
de Gouveia e o Município de Celorico da
Beira, realizam a 2.ª caminhada “Rota das
Antigas Vilas”, ligando, desta feita, Linhares
da Beira a Folgosinho, por um percurso
e caminho antigo, que percorre trilhos
milenares, tão antigos com as relações que
estas comunidades mantêm. A caminhada
terá início no Largo da Misericórdia, em
Linhares da Beira, pelas 09h00, e terminará
pelas 13h00, no Adro de Viriato, em
Folgosinho. Recomenda-se o uso de calçado
apropriado e que venha munido com reforço
alimentar e água. As inscrições são gratuitas
e devem ser efetuadas no Posto de Turismo,
até à quinta-feira que antecede a caminhada.
Oferta de lembrança, almoço e seguro para
os participantes. A atividade é organizada
pelos Municípios de Gouveia e Celorico
da Beira e pelas Juntas de Freguesia de
Folgosinho e Linhares da Beira.
A participação no evento não carece de
inscrição, os interessados deverão
comparecer no dia, local e hora da caminhada.

O Instituto de Gouveia - Escola
Profissional é a escola organizadora da
XXI edição dos Jogos da Matemática, a
realizar durante o ano letivo 2018/2019.
Decorrida a 1.ª e a 2.ª Fase dos Jogos de
Matemática, no dia 15 de maio, decorre
a fase final da XXI Edição dos Jogos de
Matemática, no Instituto de Gouveia.
Os “Jogos da Matemática” revestem a
forma de um concurso inter-equipas, de
resolução de problemas de matemática,
dirigido a alunos que frequentam cursos
de nível IV das Escolas Profissionais.
A atividade visa, essencialmente,
incentivar e desenvolver o gosto pela
matemática, fazendo recurso ao engenho
e imaginação dos alunos.

A Vinal – Vinhas de Altitude, evento
dedicado à promoção dos vinhos de
altitude produzidos na região demarcada
do Dão, Sub-região da Serra da Estrela,
irá realizar-se nos dias 17, 18 e 19 de maio.
Nesta edição, ao contrário do que tem
sido habitual, a cerimónia de abertura do
evento irá decorrer no edifício dos Paços
de Concelho, na Cidade de Gouveia, com
uma sessão dedicada ao tema enoturismo.
Os dias 18 e 19 da Vinal – Vinhas de
Altitude terão como epicentro a Adega
Cooperativa de Vila Nova de Tazem,
em Vila Nova de Tazem, com uma
vasta programação que deverá incluir
a presença habitual dos vitivinicultores
e outros produtores do setor
agroalimentar da região; um conjunto
de oradores especialistas do vinho, que
farão apresentações, demonstrações,
debates e conversas sobre o vinho;
diversas demonstrações gastronómicas
subordinadas à temática do evento; espaço
de restauração e animação adequada.

No âmbito do Dia Internacional dos
Museus, o Município de Gouveia convida a
população a visitar os museus da cidade.
Neste dia, os interessados poderão
participar nas visitas guiadas aos museus,
nos seguintes horários:
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10h00 – Museu Municipal de Arte Moderna
Abel Manta
11h00 – Museu de Arte Sacra – Igreja da
Misericórdia
15h00 – Museu da Miniatura Automóvel
16h00 – Espaço Arte e Memória e Pátio do Museu

As inscrições devem ser feitas até ao dia 16
de maio, no Posto de Turismo de Gouveia.
Neste dia, irão decorrer outras atividades:
- O Museu Municipal de Arte Moderna
Abel Manta fará a divulgação online da
obra e artista distinguido com o Prémio
Abel Manta de Pintura 2019;
- O Museu da Miniatura Automóvel irá expor
um veículo Citroen 2CV e um Citroen GS,
em frente aos Paços do Concelho,
por forma a evidenciar exposições que
poderão ser encontradas no museu.
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MAI
DESPORTO
19 | MAI | 09:00
Local de Partida: Câmara Municipal
de Gouveia

MAI
13.ª CAMINHADA
“O QUE NOS LIGA”

SERVIÇO EDUCATIVO

HORA DO CONTO

MAI | 10:00
Biblioteca Vergílio Ferreira

No dia 19 de maio, realiza-se a 13.ª
Caminhada “O que nos liga”, da Liga
Portuguesa Contra o Cancro, organizada
pelo Grupo de Voluntariado Comunitário
de Gouveia.
A caminhada tem início às 09h00, junto
aos Paços do Concelho.

As atividades propostas na hora do conto
visam dinamizar e animar um conto ou uma
pequena história, que servirá de base para
propor a realização de trabalhos.
Com estas atividades pretende-se estimular
a expressão criativa das crianças e apelar
para a participação de todos, incluindo as
crianças com maiores dificuldades
de aprendizagem.

BIBLIOTECA MUNICIPAL VERGÍLIO FERREIRA
Praça de S. Pedro . 6290 Gouveia
Tel.: 238 490 230 Fax.: 238 490 230

CULTURA
31 | MAI | 21:30
Teatro Cine de Gouveia

SARAU CULTURAL –
“O SÉCULO EM QUE
A TERRA PAROU”
No próximo dia 31 de maio, o Instituto de
Gouveia organiza mais um Sarau Cultural,
com o tema “O Século em que a Terra parou”.
Sinopse: “Na voragem intensa dos tempos,
eis que o século XX se impõe como motor
veloz da evolução da humanidade. Mas será
mesmo evolução? A ambiguidade do século
traz consigo a desumanidade e os novos
tempos são de guerra. O Homem surge
então no centro da ação e na sua ânsia de
sobreviver tudo faz para subir na vida.”

SERVIÇO EDUCATIVO
MAI | 10:00
Biblioteca Vergílio Ferreira

ENCONTRO COM
CLARA HADDAD
Clara Haddad é uma contadora de histórias
itinerante, que, nas suas viagens, se
encontra com personalidades, pessoas
importantes e interessantes do cenário
artístico, literário e da narração oral.
Com uma câmara “caseira” e muita vontade
de partilhar, Clara convida os amigos dos
contos a viajarem com ela neste “Encontro
com as Histórias”.
A atividade destina-se aos alunos do
ensino pré-escolar.

BIBLIOTECA MUNICIPAL VERGÍLIO FERREIRA
Praça de S. Pedro . 6290 Gouveia
Tel.: 238 490 230 Fax.: 238 490 230
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JUN
SERVIÇO EDUCATIVO

JUN
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

SERVIÇO EDUCATIVO
05 | JUN

01 | JUN

O Município de Gouveia assinala, no dia 1
de junho, o Dia Mundial da Criança com um
conjunto de iniciativas.
O Município irá proporcionar às crianças um
dia diferente, encontrando-se previstas um
conjunto de atividades de animação, para o
período da manhã, e uma sessão de cinema
infantil, para o período da tarde.
A atividade será gratuita para crianças
e familiares.

EVENTO
03 E 04 | JUN

EDUC’ART “O EMPREENDEDORISMO SOCIAL”
O curso de animação sociocultural do Instituto
de Gouveia - Escola Profissional de Gouveia
dinamiza, nos dias 3 e 4 de junho, um espaço
de debate e diálogo subordinado ao tema “O
Empreendedorismo Social”, com o objetivo
de promover a reflexão sobre matérias de
relevo para a animação sociocultural, a
intervenção do animador como agente de
promoção de novas práticas de operação e o
papel interventivo dos animadores junto da
comunidade onde se inserem.

DIA MUNDIAL
DO AMBIENTE
O Município de Gouveia irá celebrar, no
dia 5 de junho, o Dia Mundial do Ambiente,
promovendo uma série de iniciativas, no
âmbito do Programa Eco Escolas, dirigido
às crianças das Instituições de Ensino do
concelho de Gouveia que o integram
O Programa Eco-Escolas consiste num
projeto a nível internacional que tem como
objetivo promover a educação ambiental, a
sustentabilidade e a cidadania nas escolas.

SERVIÇO EDUCATIVO

ARTISTAS EM FÉRIAS

24 JUN A 16 JUL | 10h-12h; 14h-16h;
16h-18h (segunda a sexta) | Museu
Municipal Abel Manta | Gratuito

Criaturas Fantásticas!
Atelier de férias de verão para crianças dos
6 aos 10 anos, inseridas em grupos de ATL
ou individualmente (no mínimo 6 inscrições
por sessão).
Inscrições gratuitas, mediante marcação
através do número de telefone 238 493 648.

MUSEU MUNICIPAL ABEL MANTA
Rua Direita . 6290 Gouveia
Tel.: 238 493 648 / 238 490 219 Fax.: 238 493 650
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JUN

JUN
DAVID FONSECA

CONCERTO
08 | JUN | 21:30
Teatro Cine de Gouveia | 10€

É difícil catalogar David Fonseca - um dos
músicos e compositores mais prolíferos
e diversificados da história da música
portuguesa. Começou com os Silence
4, um êxito imediato e esmagador que
levou as suas canções a milhões de uma
só vez. A sua carreira a solo produziu
inúmeros singles de sucesso e os seus
álbuns estão sempre equilibrados entre o
experimentalismo e refrões impossíveis
de resistir, seja na língua inglesa ou
portuguesa. Fez parte dos “Humanos”, o
projecto que redescobriu António Variações
para o novo século; produziu de raiz um
álbum de tributo a David Bowie, “Bowie
70”, com a colaboração de algumas das
maiores vozes da música nacional; realizou
(e realiza) grande parte dos seus videoclips,
fotografias e capas de discos. Comemorou
20 anos de carreira recentemente e, apesar
do longo percurso, recusa-se a olhar para
trás e continua a desbravar novos caminhos
na música e na arte.
David Fonseca é conhecido pelos seus
espectáculos e pela sua performance forade-série, nunca se sabendo exactamente o

que poderá acontecer a seguir. Para este
ano, preparou algo que há muito queria
fazer e que intitulou “Radio Gemini_Closer”:
o cruzamento do cinema e das imagens
com a sua música num espectáculo único
que se propõe a levar o público numa
viagem intimista através do seu imaginário
peculiar. Uma oportunidade única de
descobrir muitos dos caminhos secretos
que este artista percorre através das suas
composições e dos seus olhos, um filme
interactivo em tempo real para acompanhar
em conjunto com a sua performance ao
vivo. Segundo David Fonseca, “há um lado
imensamente pessoal nesta abordagem,
mas talvez seja essa a magia de tocar
ao vivo, de me revelar como raramente
tenho oportunidade de fazer. Vai ser um
espectáculo em cima de uma corda bamba
entre imagens e sons, tão real e frágil como
a vida, mas maior, mais alto e, se tudo
correr bem, com confettis!” A não perder!
David Fonseca (voz, guitarras, teclados,
percussão); Paulo Pereira (teclado,
programações, percussão, voz)
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PATRIMÓNIO CULTURAL

PATRIMÓNIO CULTURAL

13 | JUN | 10:00
Capela de Santo António | Gratuito

24 | JUN | 10:00
Capela de São João | Gratuito

À DESCOBERTA
DA ARQUITETURA
RELIGIOSA DE GOUVEIA

À DESCOBERTA
DA ARQUITETURA
RELIGIOSA DE GOUVEIA

No âmbito da comemoração do Dia de
Santo António, a 13 de junho, o Município
de Gouveia irá realizar uma visita guiada
ao Bairro do Castelo, Mata do Farvão e
Espaço Arte e Memória.
Apesar de desaparecida, a capela de
Santo António era o centro religioso
das festividades (que se realizavam no
Largo do Castelo) feitas em honra do
mais popular santo português. Porém, a
popularidade deste Santo abre as portas
da sua devoção a outros espaços da
cidade, como o Farvão, onde é possível
identificar locais da sua devoção.
A imagem que se encontra exibida no
Espaço Arte e Memória é ainda guardiã
desta memória. Esta estatueta, que foi
objeto de adoração, é também uma obra
de arte digna de contemplação.
As inscrições são gratuitas e devem ser
efetuadas no Posto de Turismo, até à
quarta-feira que antecede a visita.

No âmbito da comemoração do Dia de S.
João, no dia 24 de junho, o Município de
Gouveia irá celebrar a ocasião através da
realização de uma visita guiada à Capela
de São João.
Na leitura das Memórias Paroquiais
do século XVIII, percebemos que esta
capela tem uma história, no mínimo
original, associada à sua localização,
cuja relevância podemos conhecer
ou reconhecer no seu interior, e à
iconografia decorativa no bairro do toural.
As inscrições são gratuitas e devem ser
efetuadas no Posto de Turismo, até à
sexta-feira que antecede a visita.

TURISMO DE GOUVEIA
Jardim da Ribeira . 6290 Gouveia
Tel.: 238 083 930 / 962 033 099
E-mail: turismo@cm-gouveia.pt

TURISMO DE GOUVEIA
Jardim da Ribeira . 6290 Gouveia
Tel.: 238 083 930 / 962 033 099
E-mail: turismo@cm-gouveia.pt
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JUN

CIRCUITO ASSOCIATIVO

EVENTO

PATRIMÓNIO CULTURAL

28 A 30 | JUN
Parque da Ribeira – Gouveia | Gratuito

29 | JUN | 10:00
Igreja de S. Pedro | Gratuito

II OBSERVAESTRELA

À DESCOBERTA
DA ARQUITETURA
RELIGIOSA DE GOUVEIA

ABRIL

13 de abril
15.º Passeio Todo-o-Terreno | ORG.: Gouvicampo
14 de abril
Feira Franca e Sabores da Nossa Terra – Feira e mostra gastronómica | ORG.: Junta de
freguesia de Vila Franca da Serra
20 de abril
Concerto Luís Filipe Reis | Moimenta da Serra | ORG.: Comissão de Festas Nossa
Senhora do Porto
20 a 22 de abril
Festas em Honra da Nossa Senhora do Porto | Moimenta da Serra | ORG.: Comissão de
Festas Nossa Senhora do Porto

Nos dias 28, 29 e 30 de junho, decorrerá
na cidade de Gouveia o segundo
ObservaEstrela. Integrado na rede de
Observas, promovida pelo ICNF. Este
festival de natureza e paisagem será
organizado pela Associação Geopark
Estrela (responsável pela candidatura da
Estrela a Geopark Mundial da UNESCO)
e pelo Município de Gouveia, tendo como
parceiros o CERVAS (Centro de Ecologia
Recuperação e Vigilância de Animais
Selvagens), o CISE (Centro de Interpretação
da Serra da Estrela), o Turismo Centro
Portugal e, como parceiro media, a National
Geographic Portugal. Este festival tem como
objetivo a promoção da relação entre o
turismo e a ciência, de uma forma integrada
e focando os valores naturais e culturais
desta Montanha. A primeira noite do
Festival terá a colaboração da Go Romaria
Cultural - Associação Cultural Gouveense:
no dia 29 de junho, segundo dia do festival,
será comemorado o 60.º Aniversário
do Rancho Folclórico de Gouveia, com a
realização do Festival de Folclore. Também
no âmbito do ObservaEstrela, realiza-se a
30 de junho, o 32.º Encontro de Coros da
Santa Casa da Misericórdia.

O Município de Gouveia irá comemorar
o Dia de S. Pedro (dia 29 de junho)
através de uma visita guiada à Igreja
de S. Pedro.
A mais imponente igreja da cidade de
Gouveia, conheceu um início de vida
atribulado e uma construção que acabou
por ir desde meados do séc. XVIII, até
ao segundo quartel do século XX. A sua
presença na memória da cidade é intensa
e permanente, como a sua imagem o
é para quem visita Gouveia. Icónica,
Inigualável e inesquecível, a Igreja de
S. Pedro é uma excelente representante
do património arquitetónico religioso
da região.
As inscrições são gratuitas e devem ser
efetuadas no Posto de Turismo, até à
sexta-feira que antecede a visita.

28 de abril
VII Torneio da Cidade – Judo | Pavilhão Gimnodesportivo de Gouveia | ORG.: Secção de
Judo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Gouveia

MAIO

01 de maio
Caminhada | ORG.: Junta de freguesia de Vila Franca da Serra
12 de maio
Caminhada ao Penedo dos Mouros | 10h00 | ORG.: Casa do Povo de Nespereira

JUNHO

01 de junho
Gouveia Cup Escolinhas 2019 | ORG.: Fundação Laura dos Santos
02 de junho
Comemorações do Dia Mundial da Criança | ORG.: Junta de freguesia de Vila Franca da Serra

TURISMO DE GOUVEIA
Jardim da Ribeira . 6290 Gouveia
Tel.: 238 083 930 / 962 033 099
E-mail: turismo@cm-gouveia.pt
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08 e 09 de junho
23.º Torneio Cidade de Gouveia – Futebol Infantil | Estádio Municipal de Gouveia | ORG.:
Escolas de Desporto de Gouveia
16 de junho
Torneio de Escolinhas | Estádio Municipal de Gouveia | ORG.: Escolas de Desporto de Gouveia
31

MUNICÍPIO DE GOUVEIA
Av. 25 de Abril. 6290 Gouveia
Tel.: 238 490 210 Fax: 238 494 686
E-mail: geral@cm-gouveia.pt
BIBLIOTECA MUNICIPAL VERGÍLIO FERREIRA
Praça de S. Pedro. 6290 Gouveia
Tel.: 238 490 230
E-mail: bibliotecamunicipal@cm-gouveia.pt
TEATRO CINE DE GOUVEIA
Av. 1 de Maio. 6290 Gouveia
Tel.: 238 084 861
E-mail: teatrocine@cm-gouveia.pt
MUSEU MUNICIPAL ABEL MANTA
Rua Direita. 6290 Gouveia
Tel.: 238 493 648 / 238 490 219 Fax: 238 493 650
E-mail: museu@cm-gouveia.pt
MUSEU DA MINIATURA AUTOMÓVEL
Rua Mestre Abel Manta. 6290 Gouveia
Tel.: 238 496 169
E-mail: museuminiatura@cm-gouveia.pt
TURISMO DE GOUVEIA
Jardim da Ribeira. 6290 Gouveia
Tel.: 238 083 930 / 962 033 099
E-mail: turismo@cm-gouveia.pt
PISCINAS MUNICIPAIS
Complexo das Piscinas Municipais. 6290 Gouveia
Tel.: 238 492 626
E-mail: desporto@cm-gouveia.pt
MERCADO MUNICIPAL
Tel.: 238 490 220

VIVER
GOUVEIA

