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JUL
SERVIÇO EDUCATIVO

01 A 26 | JUL | 10h-12h; 14h-18h
Museu de Arte Moderna Abel Manta

EVENTO

11 A 14 | JUL 
Avenida Pedro Botto Machado

TAPISCOS - XI FESTIVAL 
DE TAPAS E PETISCOS

ARTISTAS EM FÉRIAS - 
AGAMÓGRAFO

Durante 4 dias, a Avenida Pedro Botto 
Machado enche-se de cor e alegria para 
o XI Festival de Tapas e Petiscos de 
Gouveia - Tapiscos.
O Festival de Tapas e Petiscos de Gouveia 
- Tapiscos impõe-se como um grande 
momento de promoção da gastronomia 
local. Trata-se de uma iniciativa da 
AssociaSão Julião em parceria com o 
Município de Gouveia, que pretende 
valorizar a gastronomia local criando 
um espaço de animação onde o convívio, 
associado à degustação de petiscos, é o 
prato principal da festa.
Os visitantes irão deliciar-se com a 
variedade gastronómica apresentada 
pelos restaurantes presentes no evento, 
mas também assistir aos mais diversos 
momentos musicais.
O Festival de Tapas e Petiscos de Gouveia 
é uma iniciativa do Município de Gouveia 
e da AssociaSão Julião, que conta com o 
apoio da Junta de Freguesia de Gouveia, 
do IG – Escola Profissional de Gouveia, 
da GO Festas e da TraçoInox.

Vem descobrir o que é um agamógrafo...
fazendo um!
Atelier de verão sobre OpArt: a arte que 
explora a falibilidade do olho e pelo uso de 
ilusões de óptica.
O atelier de Verão sobre OpArt irá incidir 
sobre as atividades de desenho, pintura 
e dobragem.
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.
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EVENTO

13 E 14 | JUL
Parque da Ribeira e Parque Senhora 
dos Verdes

TRIALGP - FIM TRIAL 
WORLD CHAMPIONSHIP 
E CAMPEONATO 
NACIONAL DE TRIAL

será o palco do Campeonato Nacional de 
Trial e da qualificação para o Campeonato 
do Mundo; o segundo dia, 14 de julho 
(domingo), somente no Parque da 
Senhora dos Verdes, em Cativelos, local 
que alberga o paddock principal, 15 
zonas de qualificação, secretariado e 
sala de imprensa.

Gouveia irá receber, entre 13 e 14 de julho 
de 2019, os melhores pilotos nacionais e 
mundiais de Trial.
Em resultado do sucesso das edições 
de 2004 e 2018, Gouveia foi novamente 
contemplada no ano de 2019 com a 
organização do Campeonato do Mundo 
de Trial.
Por Gouveia irá passar o Campeonato 
Nacional de Trial e a 5ª Ronda que pontua 
para o Campeonato do Mundo de Trial, 
com as categorias TrialGP, Trial2, TrialGP 
Women e Trial 2 Women, prevendo-se
mais de 90 pilotos divididos pelas 
diferentes categorias.
Este grande evento será composto por 
dois dias e irá decorrer em dois locais 
diferentes: o primeiro dia do evento, 
dia 13 de julho (sábado) durante o período 
da manhã e início da tarde, no Parque da 
Senhora dos Verdes, e, ao fim da tarde, 
no coração da cidade de Gouveia, mais 
concretamente o Parque da Ribeira, que 

SERVIÇO EDUCATIVO

15 A 31 | JUL | 14:30
Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira
Público: crianças dos 6 aos 12 anos

FÉRIAS DE VERÃO 
NA BIBLIOTECA

convidá-las a colaborar connosco e a 
partilhar com os mais pequenos as histórias 
que têm para nos contar. Queremos que 
às crianças passem momentos muito 
agradáveis, ouvindo grandes histórias, 
contadas por pessoas muito diferentes.

Ateliês   
Como queremos contribuir para a formação 
artística e cultural dos mais pequenos e abrir 
novos caminhos para as palavras, descobrindo 
outras formas de expressão artística, 
iremos proporcionar  ateliês artísticos muito 
diversificados, que irão, por exemplo, da 
escrita criativa à expressão plástica.

Inscrições: deverão ser feitas até ao 
dia 5 de julho, de forma presencial, na 
Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira.

Nestas férias de verão, a Biblioteca Municipal 
Vergílio Ferreira irá desenvolver diversas 
atividades dirigidas ao público mais jovem.

Hora do Conto
Na Hora do Conto, propomos uma 
abordagem diferente ao livro e à literatura.
Sempre que se juntar um pequeno grupo 
de crianças na Biblioteca Municipal Vergílio 
Ferreira vamos convidá-las a ouvir histórias 
contadas por um dos nossos técnicos, num 
ambiente de grande informalidade. Sendo 
que, no final, poderão retirar da estante um 
livro à sua escolha e levá-lo emprestado 
para casa. Queremos que esta atividade 
seja o mais frequente e flexível possível.     

Quem Conta um Conto
E se um polícia, uma médica, um bombeiro 
ou mesmo os avós, viessem à biblioteca 
contar histórias aos mais novos? É esse 
o desafio que iremos propor a todas 
estas pessoas do nosso concelho. Vamos 

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

19 | JUL | 20:00
Rancho Folclórico da Casa do Povo 
de Nespereira

NOITE DA FRANCESINHA

O Rancho Folclórico da Casa do Povo de 
Nespereira irá organizar, no dia 19 de julho, 
pelas 20h00, a Noite das Francesinhas.
Os interessados deverão fazer a inscrição 
no locais habituais ou contactar através 
do número 962 052 695 ou do e-mail: 
rancho.nespereira@hotmail.com

EVENTO

16 A 23 | JUL
Vinhó

FOLKVINHÓ - XL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
FOLCLORE DE VINHÓ

Organizado pelo Rancho Folclórico de 
Vinhó, a XL edição do Festival Internacional 
de Folclore em Vinhó conta com vários 
grupos nacionais e acolhe três 
grupos internacionais.
Este ano o Folkvinhó contará com grupos 
participantes internacionais provenientes 
da Croácia, Geórgia e Colômbia.
Nesta semana, a aldeia de Vinhó será 
palco de várias atuações de vários grupos 
nacionais e, como não podia deixar de ser, 
com a atuação do rancho anfitrião, o Rancho 
Folclórico de Vinhó, realizando-se a Gala 
Internacional no sábado, dia 20 de julho.

EVENTO

DANÇA

20 | JUL
Recinto do Museu de Nespereira

21 | JUL | 16:00
Teatro Cine de Gouveia

XL FESTIVAL DE 
FOLCLORE DE NESPEREIRA

VI RECITAL DE DANÇA - 
PROJETO “EU SOU DANÇA”

No âmbito do Projeto “Eu Sou Dança” 
e em conjunto com a Sociedade Musical 
Gouveense, realiza-se o VI Recital de 
Dança, que terá lugar no próximo dia 
21 de julho, pelas 16h00, no Teatro Cine 
de Gouveia.
Intitulado “The New World “, o VI Recital 
de Dança irá dinamizar e difundir a dança, 
dando a conhecer a todos os que nos 
visitem um pouco mais desta arte.

No dia 20 de julho, irá ter lugar mais uma 
mostra gastronómica e etno folclórica 
organizada pelo Rancho Folclórico da Casa 
do Povo de Nespereira.
Nesse dia, irá ser possível degustar um 
pouco da gastronomia regional e assistir à 
atuação dos seguintes grupos etnográficos 
e folclóricos: Rancho Folclórico da Casa 
do Povo de Nespereira; Rancho Folclórico 
Vilar Arca – Cinfães; Rancho Folclórico de 
Ílhavo – Aveiro; Grupo Folclórico de Cova 
do Ouro – Coimbra e o Grupo Folclórico de 
Tavira – Algarve.
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EVENTO

26 | JUL | 14:30
Teatro Cine de Gouveia

DIA DOS AVÓS

Com a autoria e a encenação de 
Guilherme de Bastos Lima, este 
espetáculo demonstra que, num 
mundo cheio de tecnologia, é possível 
divertimo-nos à “moda antiga”, a ler 
um livro, a descobrir a natureza ou até 
mesmo sendo um “Masterchef”… 
“A’Vós Avós” é um musical cantado ao 
vivo e com momentos de piano.
O objetivo da iniciativa é homenagear 
todos os avós, transmitindo-lhes o 
carinho, estima e admiração que tanto 
merecem, por forma a agradecer o apoio 
e dedicação destes à família e mostrar o 
quanto são importantes para a família e 
para a sociedade.
O Município de Gouveia convida 
todos os avós e netos a participar 
nesta festa.

O Município de Gouveia assinala o Dia 
dos Avós, no próximo dia 26 de julho, no 
Teatro Cine de Gouveia, com o musical 
“A’Vós Avós”.
Este Musical, inspirado na curiosa relação 
familiar entre entre avós e netos, procura 
render uma merecida homenagem a todos 
aqueles que “são pais duas vezes”(…), 
“com muito açúcar”.
Jacinto, o avô, vive sozinho numa 
pequena casa isolada e recebe uma 
chamada da filha a pedir que fique 
com Pedro e Margarida, os netos. 
Pedro, ao chegar, não fica feliz, pois 
ali não existe rede para o telemóvel. 
Desenvolve-se, então, uma incrível 
viagem pelas histórias e músicas do 
avô que o público, certamente, gostará 
de recordar.

TEATRO

26 | JUL | 20:00
Mirante do Paixotão

ALENTO II
CORPO ANÍMICO

Sinopse:
Esta visão sobre a Floresta, não é o que 
a Floresta É. É sim uma sensação de 
vasto e ínfimo, que se sente ao estar na 
sua presença e na sua pertença, no seu 
silêncio habitado. Nesse tempo parado, 
sente-se o espaço a torna-se ritmado 
pelo alento que permeia os fenómenos 
interiores e exteriores das presenças 
vivas que pontuam a imensidão.
Alento é o fio de atenção contínuo 
que percorre as diferentes circulações 
de ânimo, forma e estados que a 
vida atravessa - micro, macro 
e multidimensionalmente.
Uma abstração poético-filosófica 
corporalizada no encadeamento de 
fluxos energéticos, expressos em 
movimento, respiração e som.

No âmbito do programa de atividades 
da associação G!O Romaria Cultural e 
com o apoio do Município de Gouveia, 
no dia 26 de julho, no Mirante do 
Paixotão, realiza-se um dos dois 
espetáculos de abertura da Romaria 
Cultural 2019.
Dando continuidade à obra Alento, 
no desenvolvimento de um dos seus 
seguintes fascículos, surge Alento II 
Corpo Anímico, no qual o coreógrafo 
Pedro Ramos, após uma experiência 
imersiva de 2 anos de investigação no 
contexto da floresta, e explorando o 
corpo enquanto “pedaço de natureza” 
ligado ao entorno, fazendo uso da 
respiração enquanto tema, pretende 
agora desenvolver uma dança anímica 
para um grupo de sete interpretes.
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CULTURA

26 A 28 | JUL
Gouveia

ROMARIA CULTURAL

marca mais uma vez presença nesta 
edição; a Banda Filarmónica da Sociedade 
Musical Gouveense “Pedro Amaral Botto 
Machado” e o Orfeão da Santa Casa 
Misericórdia de Gouveia também farão um 
concerto nestes dias.
Para além dos nomes mencionados, 
também esta edição contará com os 
DJ´S Nuno Calado; António Freitas 
e The G.U.M.
Estas atividades encontram-se 
organizadas em cinco principais 
centralidades, a saber: Paços do 
Concelho; Rua 5 de Outubro; Calvário; 
Praça de S. Pedro; Rua da “Cardia”/
Casa da Torre; Miradouro do Paixotão e 
Exposições (cujos locais serão 
detalhados brevemente).

A 6ª edição da Romaria Cultural 
acontecerá este ano em Gouveia, nos 
dias 26, 27 e 28 de julho e será 
constituída, como tem sido hábito, por 
um conjunto de atividades enquadradas 
em diferentes temáticas/expressões 
artísticas: Música e Animação de 
Rua; Exposições; Desporto e Jogos 
Recreativos; Cinema, Teatro e 
Performance; Poesia e Literatura; 
Feiras, Oficinas e outras Atividades 
Participativas.
Nesta edição da Romaria Cultural o 
público poderá contar com concertos 
dos mais variados géneros musicais: 
Os Peste & Sida; o duo franco italiano 
Os Trans-Aeolean Transmission; Calcutá 
com o projeto a solo de Teresa Castro; os 
Fuzzil; a banda portuguesa com raízes no 
metal os Soul of Anubis; os Paisiel trazem 
uma mistura de jazz e rock à Romaria 
deste ano; o grupo de Fados Bairro Ladino 

EVENTO

SERVIÇO EDUCATIVO

27 | JUL
Rancho Folclórico de 
Vila Nova de Tazem

JUL | SET
Museu da Miniatura Automóvel
Preço da entrada no Museu

XXVII FESTIVAL DE 
FOLCLORE DE VILA 
NOVA DE TAZEM

FÉRIAS DE VERÃO 2019

Durante o mês de julho o Museu da 
Miniatura Automóvel propõe às associações 
de tempos livres um programa de atividades 
lúdico-pedagógicas.
Jogos, Peddy-Paper, ateliers entre outras 
ações são propostas para tardes divertidas 
sempre com o objetivo de conquistar novos 
públicos para o mundo automóvel.
As atividades decorrem no Museu 
da Miniatura Automóvel mediante 
marcação prévia.

No dia 27 de julho, o Rancho Folclórico 
de Vila Nova de Tazem organiza o XXVII 
Festival de Folclore de Vila Nova de Tazem, 
contando com a presença de vários grupos 
nacionais recebendo, pela primeira vez, 
também grupos internacionais.

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

JUL | AGO | SET
Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira 
Gratuito

ROTEIRO VERGILIANO 

O Roteiro Vergiliano é um projeto que 
permite aos participantes o contato com os 
locais de referência que marcaram a relação 
de Vergílio Ferreira com a sua aldeia natal, 
Melo, havendo oportunidade à leitura de 
extratos de textos do escritor, ao longo de 
todo o percurso.
O itinerário, aproximadamente com 
uma duração de 2:00 horas, começa na 
Biblioteca Municipal com uma visita ao 
espólio Vergílio Ferreira, seguindo-se da 
visita a Melo.
O Roteiro tem como limite máximo de 40 
participantes por visita, é gratuito e deverá 
ser agendado com 15 dias de antecedência 
da data da sua realização.

Todos os interessados deverão contactar 
a Biblioteca Municipal através do n.º 
de telefone 238 490 230 ou via e-mail: 
bibliotecamunicipal@cm-gouveia.pt

EVENTO

SERVIÇO EDUCATIVO

JUL | AGO | SET
Museu Miniatura Automóvel
Preço da entrada no Museu

JUL | AGO | SET 
Museu Miniatura Automóvel
Preço da entrada no Museu

ATIVIDADES COM 
CLUBES AUTOMÓVEIS

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 
“PREVENÇÃO E 
SEGURANÇA RODOVIÁRIA”

Durante os meses de julho, agosto e 
setembro, o Museu da Miniatura Automóvel, 
em parceria com a Polícia de Segurança 
Pública de Gouveia, irá levar a cabo uma série 
de ações de sensibilização para a “Prevenção 
e Segurança Rodoviária”, junto dos grupos 
séniores que queiram visitar o Museu.
As ações irão decorrer no Museu da 
Miniatura Automóvel mediante marcação 
prévia, através do email: museuminiatura@
cm-gouveia.pt, do telefone n.º 238 496 169 
ou do telemóvel com o n.º 961 585 269.

De julho a setembro, o Museu da Miniatura 
Automóvel oferece a todos os clubes que 
nos visitem uma palestra sobre “Prevenção 
e Segurança Rodoviária” com o apoio da 
PSP de Gouveia e ainda degustação de 
produtos regionais promovidos por alguns 
dos produtores do concelho. As atividades 
decorrem no Museu da Miniatura Automóvel 
mediante marcação prévia. As inscrições devem 
ser feitas através do email: museuminiatura@
cm-gouveia.pt, do telefone n.º 238 496 169 
ou do telemóvel com o n.º 961 585 269.

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

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

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

03 | AGO
Folgosinho

FESTIVAL DE FOLCLORE 
DE FOLGOSINHO

O Rancho Folclórico Cancioneiro de 
Folgosinho organiza mais uma edição da 
Mostra de Folclore de Folgosinho, que irá 
decorrer no dia 3 de agosto no Adro de 
Viriato, em Folgosinho.

EVENTO

02 A 04 | AGO |
Claustros da Câmara Municipal

FESTIVAL “PRAÇA 
DAS ORIGENS”

A Escola Velha - Teatro de Gouveia irá 
organizar mais um Festival da Praça das 
Origens, que irá decorrer de 2 a 4 de 
agosto, nos claustros do Edifício dos 
Paços do Concelho.
Durante os três dias do festival, associa-se 
a gastronomia, o artesanato e os produtos 
regionais à cultura e tradições locais.

DANÇA

07 | AGO | 22:00
Praça do Município

VOLTA
ALTO MONDEGO 
REDE CULTURAL

artes performativas, e a valorização 
das populações, tradições e culturas 
autóctones, aproximando-as do meio 
da arte contemporânea. Para isso 
salienta-se o trabalho de identificação, 
documentação e comparação dos vários 
tipos de dança tradicional dos territórios, 
com o intuito de recuperar e preservar o 
seu património, e o recurso a parcerias 
com escolas de dança, universidades, 
associações e grupos locais, que se 
encontram a fazer o acompanhamento do 
projeto na sua vertente teórica e prática. 

Conceção e direção artística: Aldara Bizarro; 
Coordenação musical e músicas originais: 
Artur Fernandes; Interpretação: Costanza 
Givone, Isabel Costa, Filipe Moreira e Pedro 
Salvador; Música dos bancos: Pedro Salvador; 
Desenho de Luz: Manuel Alão; Apoio na área 
da antropologia: Sophie Coquelin; Vídeo: João 
Pinto; Coprodução: Alto Mondego Rede Cultural

No âmbito do projeto Alto Mondego rede 
cultural, a iniciativa de dança “Volta” 
irá passar pelos Municípios de Nelas, 
Mangualde, Fornos de Algodres e Gouveia.
Gouveia vai receber este espetáculo de 
dança no dia 7 de agosto, às 22h, na 
Praça do Município.
Volta é um projeto de pesquisa e criação 
coreográfica que pretende ligar a dança 
contemporânea às danças tradicionais 
do Alto Mondego. A iniciativa procura 
criar conexões entre as entidades 
locais que fomentam a prática de dança 
tradicional, como os ranchos folclóricos 
e coletividades, e os profissionais de 
dança contemporânea, reconhecidos 
pela sua experiência e qualidade no 
desenvolvimento de trabalhos com 
a comunidade.
O projeto tem como principais objetivos 
a criação de um objeto artístico, com 
pertinência no contexto atual das 

FESTAS DO SENHOR DO CALVÁRIO 2019
07 A 12 | AGO | Gouveia
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AGOAGO FESTAS DO SENHOR DO CALVÁRIO 2019
07 A 12 | AGO | Gouveia

FESTAS DO SENHOR DO CALVÁRIO 2019
07 A 12 | AGO | Gouveia

CONCERTO

08 | AGO | 22:00
Praça do Município

SINTONIAS SERRANAS
CULTURA EM REDE DAS 
BEIRAS E SERRA DA ESTRELA

O projeto está direcionado para a 
animação dos centros históricos e 
urbanos da região e consiste num 
espetáculo de dança, música e teatro em 
cada um dos 15 municípios que integra 
esta Comunidade Intermunicipal.
A iniciativa “Sintonias Serranas” pretende 
divulgar e promover uma performance 
artística, enquadrada numa linguagem 
musical, realizada em parceria com 
a companhia Coruja do Mato, na qual 
participam os residentes dos concelhos 
de Gouveia, Celorico da Beira, Manteigas, 
Fornos de Algodres e Seia, que através 
de melodias e canções irão despertar a 
memória afetiva e descrever vivências e 
hábitos locais.

O festival da zona antiga da Cultura em 
Rede das Beiras e Serra da Estrela vai 
realizar-se pela segunda vez consecutiva 
na região das Beiras e Serra da Estrela, 
durante os meses de julho e agosto 
envolvendo os Municípios de Seia, 
Celorico da Beira, Manteigas, Fornos 
de Algodres e Gouveia com a iniciativa 
musical “Sintonias Serranas”. 
Gouveia vai receber este concerto no 
dia 8 de agosto, às 22h, na Praça 
do Município.
“Cultura em Rede das Beiras e Serra 
da Estrela” é um projeto lançado pela 
Comunidade Intermunicipal das Beiras 
e Serra da Estrela, com o objetivo 
de consolidar uma rede territorial e 
institucional vocacionada para a projeção 
e divulgação do território e da sua 
identidade, fortemente alicerçada na 
promoção da cultura e do turismo cultural, 
cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 
2020 e União Europeia, através do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional.

CONCERTO

09 | AGO | 22:30
Praça do Município

BLAYA

sabe, a gravação de um álbum ao vivo. 
O primeiro vídeo, do hit “Faz Gostoso”, 
é cheio de cores e danças, definido pela 
própria Blaya como ‘euro favela funk’.
O primeiro single, “Faz Gostoso”, é um 
sucesso tremendo, ultrapassando a marca 
dos 29 milhões de plays no YouTube e 
tendo liderado todos os tops de vendas e 
das plataformas de streaming.
Blaya foi a primeira mulher portuguesa 
a atingir o número um no Spotify das 50 
músicas mais tocadas em Portugal. Blaya 
já editou mais 4 singles, “Vêm na Vibe”, 
“Má Vida”, “Primeira Batida” e “Eu Avisei”.
Blaya anseia pela libertação das mulheres 
em relação ao próprio corpo através da 
dança, conseguindo prender as atenções 
do mundo inteiro com a sua presença e 
energia inesgotáveis, apresentando-se 
sempre como uma provocadora bailarina.
Provocação, sensualidade, beats que se 
dançam sem hora nem local é o que Blaya 
proporciona ao público que a acompanha 
a cada espetáculo realizado.

Blaya é convidada por Branko, Riot, Conductor 
e Kalaf a integrar os Buraka Som Sistema 
em 2008. Com os Buraka Som Sistema, 
Blaya fez muitas digressões, de muitos dias 
consecutivos, um pouco por todo o mundo.
Em julho de 2016, com um concerto na Torre 
de Belém testemunhado por largos milhares 
de pessoas, os Buraka Som Sistema, 
colocam um ponto final na carreira, por 
tempo indeterminado. Blaya colabora com 
Tom Barman, dos dEUS, no projeto Magnus 
e, em 2013, lançou um disco com seis temas 
e duas remisturas que apresentou ao vivo 
no palco Clubbing do NOS Alive.
Em 2017 assinou pela RedMojo e começou a 
idealizar o novo projeto, começa a trabalhar 
no novo álbum que edita durante o ano 
de 2018, com a colaboração de MC Zuka, 
Kaysha, Laton, Ella Nor ou Virgul. O disco 
foi composto, produzido e gravado nos 
estúdios da sua produtora e label, RedMojo.
As raízes brasileiras estão sempre muito 
presentes e Blaya, aponta o Brasil como 
lugar predileto para uma digressão e, quem 
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09 | AGO | 24:00
Praça do Município

BEATBOMBERS

sua identidade cultural na música que fazem.
Em 2017, o duo editou finalmente o 
seu álbum de estreia, depois de já 
terem lançado em vinil um disco com 
ferramentas sonoras para scratch e muitas 
outras bombas digitais ao longo dos anos. 
Com artwork de Vhils e a colaboração 
de artistas portugueses como Slow J, 
Phoenix RDC, Fuse, Razat, Supa Squad, 
Holly, Maze ou os Bass Brothers, eles 
assinaram um dos registos do ano que 
conta ainda com as lendas internacionais 
do DJing DJ Kentaro e D-Styles, duas 
verdadeiras referências para o duo.
Tudo isso valeu-lhes a escolha para 
momentos importantes: assinaram a 
banda sonora do vídeo que apresenta 
Portugal como país anfitrião do Festival 
Eurovisão da Canção e também foi deles 
o “score” que acompanhou o espectáculo 
de fogo de artifício que saudou a chegada 
de 2018 no Terreiro do Paço, em Lisboa.

Os Beatbombers de DJ Ride e 
Stereossauro, campeões do mundo pela 
IDA, apresentam-se como “gira-disquistas 
e nerds dos beats capazes de rockar 
qualquer festa”. E isso, de forma muito 
clara, resume-os bem: estes rapazes 
gostam de explorar as potencialidades do 
gira-discos enquanto instrumento musical, 
passam incontáveis horas no estúdio a 
aprimorar a arte de criar batidas, mas 
também não perdem oportunidade de sair e 
rockar multidões de todos os tamanhos, em 
clubes ou em festivais. Nada os faz temer.
No ano passado, DJ Ride assinalou uma 
década volvida sobre a edição de Turntable 
Food, o seu álbum de estreia, que foi 
também o primeiro momento em que o 
nome Beatbombers surgiu numa faixa.
Já conquistaram juntos dois títulos mundiais da 
IDA, conseguiram aplauso de público e crítica 
dentro e fora de portas e aproveitaram a sua 
arte e visibilidade para incorporar marcas da 

FESTIVAL

DESPORTO

10 | AGO | 21:30
Praça do Município

11 | AGO | 14:00
Junto às Piscinas Municipais

XLIV FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
FOLCLORE DE GOUVEIA

IX SUPER ESPECIAL DE 
RALLY DE GOUVEIA

Inserida nas Festas do Senhor do Calvário 
2019, a IX Super Especial de Rally de 
Gouveia, irá decorrer no dia 11 de agosto, 
às 14h00, junto às Piscinas Municipais 
de Gouveia.
A prova é organizada pelo Serra a Fundo 
e pela AssociaSão Julião, com o apoio do 
Município de Gouveia.

Como já vem sendo tradição, a noite de 
sábado das Festas do Senhor do Calvário é 
dedicada às raízes culturais, à identidade e à 
tradição através do Festival Internacional de 
Folclore organizado pelo Rancho Folclórico 
de Gouveia.
A XLIV edição deste evento promete ser 
um espetáculo de autenticidade cultural 
com a presença de grupos portugueses 
e internacionais.

FESTAS DO SENHOR DO CALVÁRIO 2019
07 A 12 | AGO | Gouveia

FESTAS DO SENHOR DO CALVÁRIO 2019
07 A 12 | AGO | Gouveia
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07 A 12 | AGO | Gouveia

FESTAS DO SENHOR DO CALVÁRIO 2019
07 A 12 | AGO | Gouveia

CONCERTO

11 | AGO | 22:30
Praça do Município

ANA MOURA

Hancock, Benjamin Clementine ou U2, 
há muito que Ana Moura deixou de ser 
uma fadista nacional e se tornou uma 
artista global.

Não há outra voz no fado como a de 
Ana Moura. Uma voz que se passeia 
pela tradição livremente, sem deixar 
de flirtar com a música pop 
alargando, de uma forma muito 
pessoal, o raio de ação da canção 
de Lisboa.
Mas aquilo que a distingue não é 
apenas um timbre grave e sensual 
como há poucos – Ana Moura 
transforma instantaneamente em 
fado qualquer melodia que 
interpreta, como um rastilho que se 
acende e explode no coração de 
quem a ouve.
Com quase meio milhão de discos 
vendidos, mais de uma dezena de 
galardões onde se destacam 2 Globos 
de Ouro, 2 Prémio Amália, 1 nomeação 
para os Songlines Music Awards 
na categoria de Melhor Artista, 
participações com ícones da música 
como Prince, The Rolling Stones, 
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Herbie 

CONCERTO

12 | AGO | 22:30
Praça do Município

PEDRO ABRUNHOSA

lendas, adágios, a que Pedro Abrunhosa 
nos habituou desde sempre. 
Em Dezembro de 2013 é editado o 7.º 
disco de estúdio de Pedro Abrunhosa, 
“Contramão”, inclui os singles “Toma 
Conta de Mim” e “Voámos em Contramão”. 
A 30 de Novembro de 2018, edita 
“Espiritual”, o 8.º álbum de originais, que 
produziu em parceria com João Bessa e 
conta com participações de luxo, como 
a francesa Carla Bruni, a consagrada 
Ana Moura e a revelação do jazz Elisa 
Rodrigues, a mexicana Lila Downs, a 
norte-americana Lucinda Williams e o 
brasileiro Ney Matogrosso, assim como 
o percussionista inglês Karl Van Den 
Bosche e o guitarrista norte-americano 
Greg Leisz.
“Espiritual” revela um Pedro Abrunhosa 
que faz frente à fugacidade virtual que 
tantos aprisiona, que se comove e demora 
a pensar as dinâmicas sociais do mundo, 
em última análise, um artista que continua 
a ter algo para dizer. Muito.

Em 1994, apresentou os Bandemónio 
e o álbum, “Viagens”, atingindo a tripla 
Platina, com mais de 140 mil exemplares 
vendidos. Em 1995 lança o maxi-single 
“F” e em 1996 o álbum “Tempo”, atingindo 
a quádrupla Platina, com vendas a 
ultrapassar 180 mil unidades. 
Em 1999 é lançado “Silêncio” e em 2002 
“Momento”, respetivamente Platina e 
dupla Platina. O álbum triplo “Palco”, 
editado em 2003 e contendo gravações de 
concertos ao vivo, vende mais de 70 mil 
unidades. Segue-se o DVD “Intimidade” 
em 2005, gravado ao vivo na inauguração 
da Casa da Música, no Porto, outro êxito 
assinalável, apesar da crise e, em 2007, o 
álbum “Luz”. 
2010 é ano de viragem. Reúne o Comité 
Caviar, alia-se ao produtor João Bessa, 
e lança o álbum “Longe”, que atinge o 
galardão de dupla Platina. Canções como 
“Fazer o Que Ainda Não Foi Feito, “Não 
Desistas de Mim”, “Pode o Céu Ser Tão 
Longe”, juntam-se a tantos outros hinos, 
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CULTURA

08 A 12 | AGO | 17:00
Jardim Lopes da Costa

ESPAÇO MINIATURA 
AUTOMÓVEL NAS FESTAS 
DA CIDADE DE GOUVEIA

No âmbito das Festas da Cidade de Gouveia 
- “Festas do Senhor do Calvário”, que 
decorrem de 8 a 12 de agosto, o Museu 
da Miniatura Automóvel de Gouveia vai 
estar presente com o Espaço da Miniatura 
Automóvel 2019.
Além de uma exposição de veículos de 
diversas marcas automóveis, o espaço 
disponibilizará também outras atratividades 
que serão oportunamente divulgadas.

ESPETÁCULO

12 | AGO | 24:00
Praça do Município

ESPETÁCULO SURPRESA 
COM FOGO DE ARTIFÍCIO

As Festas do Senhor do Calvário 2019 
irão encerrar com chave de ouro com um 
espetáculo surpresa que irá culminar com 
o tradicional espetáculo de pirotecnia.

CULTURA

CULTURA

08 A 12 | AGO | 17:00
Jardim Lopes da Costa

09 | AGO
Museu Municipal de Arte Moderna 
Abel Manta | Entrada Gratuita

FESTA DO LIVRO

CERIMÓNIA DE ENTREGA 
DO PRÉMIO ABEL MANTA 
DE PINTURA 2019

No dia 9 de agosto, irá realizar-se a 
cerimónia pública de consagração do 
vencedor do Prémio Abel Manta de 
Pintura 2019, Fátima Teles, seguida da 
inauguração da exposição das obras 
selecionadas pelo júri.

Estando presente as maiores editoras 
nacionais nesta festa teremos sempre 
algo que lhe interessará: um bom livro, 
uma banda desenhada, um livro infantil ou 
de aventura, sem esquecer as histórias 
de amor. Os jornais e as revistas também 
estarão presentes.
Além disto, teremos todas as noites, 
espetáculos de teatro infantil.

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

FESTAS DO SENHOR DO CALVÁRIO 2019
07 A 12 | AGO | Gouveia

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

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

VISITA GUIADA AO CENTRO 
HISTÓRICO DA CIDADE

do património industrial da região. 
O participante, mais do que assistir 
à exposição dinamizada por um guia 
cultural, obtém uma experiência 
sensorial in loco das artes e costumes 
e como os mesmos foram evoluindo 
através dos tempos.
Assim o Município de Gouveia, realiza 
no dia 10 de agosto, uma visita guiada 
encenada ao centro histórico da cidade.
As inscrições são gratuitas e devem ser 
efetuadas no Posto de Turismo, até à 
sexta–feira que antecede a visita.

A sub-região das Beiras e Serra da 
Estrela, território de povoamento 
ancestral, que se notabiliza pela 
quantidade e diversidade patrimonial, 
detém um conjunto de elementos 
histórico-culturais com grande potencial 
de cariz turístico.
A presente atividade pressupõe a 
valorização turística do património, 
oferecendo-o de forma alternativa às 
tradicionais formas de apresentação 
do património.
A dinamização de visitas guiadas 
encenadas está ligada à recriação de 
costumes e hábitos antigos organizada 
num circuito contemplativo e interativo. 
Este tipo de atividade, para além da 
sua aplicabilidade à valorização de 
centros históricos, pode também ser 
dinamizada para a divulgação dos 
costumes relacionados com a vida rural 
das comunidades ou para a promoção 

CULTURA

EVENTO

09 AGO | 06 OUT | 09h30-12h30; 
14h-18h | Museu Municipal de Arte 
Moderna Abel Manta | Entrada Gratuita

16 A 18 | AGO
Aldeias

EXPOSIÇÃO DO 
PRÉMIO ABEL MANTA 
DE PINTURA 2019

FESTIVAL DA ÁGUA

A Liga Humanitária Social e Cultural das 
Aldeias e a União de Freguesias Aldeias/ 
Mangualde da Serra, em parceria com o 
Município de Gouveia e a ADIRAM, vão 
organizar, nos dias 16, 17 e 18 de agosto, um 
festival dedicado à água, com o objetivo 
de valorizar este importantíssimo 
recurso natural.

De 09 de agosto a 06 de outubro, poderá 
visitar a exposição das obras selecionadas 
pelo júri do Prémio Abel Manta de Pintura 
2019, presidido pela Arquiteta Isabel 
Manta, de entre as 105 que estiveram em 
apreciação nesta 8.ª edição do Prémio, 
instituído pelo Município de Gouveia 
em 2007.

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

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

16 | SET | 10:00
Capela de Santa Eufémia | Gratuito

PATRIMÓNIO CULTURAL

27 A 29 | SET
Posto de Turismo | Gratuito

JORNADAS EUROPEIAS 
DO PATRIMÓNIO

À DESCOBERTA 
DA ARQUITETURA 
RELIGIOSA DE GOUVEIA

No âmbito das Jornadas Europeias do 
Património, o Município de Gouveia, sob 
a coordenação nacional da Direção Geral 
do Património Cultural, promove 3 dias 
de atividades em torno do Património 
Cultural do concelho de Gouveia.
Terão lugar nos dias 27, 28 e 29 de 
setembro, este ano subordinadas ao tema 
Artes, Património e Lazer. Pretende-se 
com este tema destacar as muitas facetas 
do património ligadas às artes, como fonte 
de entretenimento, e ao lazer, que nos 
permitem a todos viver outras dimensões 
da vida quotidiana, apropriando-nos 
de uma parte da cultura, tornando-nos 
autores, especialistas, guardiões e 
protagonistas. O programa detalhado 
será divulgado mais próximo da data do 
evento que contará com visitas guiadas, 
palestras, oficina de arqueologia, cinema, 
literatura e artes plásticas.
As inscrições são gratuitas e obrigatórias, 
devem ser efetuadas no Posto de Turismo, 
até à quinta-feira que antecede a visita.

A invocação a Santa Eufémia encontra-se 
fortemente enraizada na região da 
beira-serra, no geral, e no concelho 
de Gouveia, em particular, como em 
Lagarinhos, Melo e Figueiró da Serra. 
À sua adoração em setembro associam-se 
também as práticas transumantes e 
pastoril da região, que, na antiguidade, 
por esta altura do ano, encontravam-se 
a descer dos planaltos serranos para 
dar início às rotas da transumância de 
Inverno. A capela de Santa Eufémia, 
em Gouveia, é uma pequena jóia da 
arquitetura religiosa da região e pertencia 
aos Marqueses de Gouveia.
As inscrições são gratuitas e obrigatórias, 
devem ser efetuadas no Posto de Turismo, 
até à sexta-feira que antecede a visita.

EVENTO

27 A 29 | SET
Vila Nova de Tazem

PATRIMÓNIO CULTURAL

30 | SET | 10:00 
Capela de São Miguel | Gratuito

À DESCOBERTA 
DA ARQUITETURA 
RELIGIOSA DE GOUVEIA

II FEIRA GASTRONÓMICA 
DA ALAMBICADA

A Capela de S. Miguel, no bairro do 
Outeiro, é uma das mais icónicas 
capelas da cidade. Datada do século 
XVI passou por uma série de alterações 
arquitetónicas visíveis no seu aparelho 
construtivo. Aparelho esse que ainda é 
visível por não se ter rebocado as paredes 
exteriores do imóvel, conferindo-lhe um 
certo grau de autenticidade. As inscrições 
e cruciformes nos seus silhares contam 
também a história deste tradicional bairro 
da cidade, que tem a sua invocação no 
importante Arcanjo Miguel, vencedor do 
anjo negro e figura fundamental e central 
do cristianismo no mundo. 
As inscrições são gratuitas e 
obrigatórias, devem ser efetuadas no 
Posto de Turismo, até à sexta-feira que 
antecede a visita.

Nos dias 27, 28 e 29 de Setembro, a casa 
do Povo de Vila Nova de Tazem, com a 
colaboração da Junta de Freguesia e de 
todo o tecido associativo, irão realizar a 
II Feira Gastronómica.
O visitante é convidado a embarcar num 
mundo de sabores e iguarias, tendo 
oportunidade de degustar o prato típico 
de Vila Nova de Tazem, a Alambicada, um 
prato à base de carne de borrego.
Este evento pretende valorizar 
a gastronomia e vinhos locais, 
oferecendo ao visitante uma experiência 
gastronómica, assim como momentos 
musicais com muita animação.

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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CIRCUITO ASSOCIATIVO

SETEMBRO

01 e 02 de setembro
Festa em Honra da Senhora do Socorro | Folgosinho

08 de setembro
Festa da Transumância – Romaria da Senhora d’ Assedasse | Folgosinho

27 de setembro
Comemoração do Dia Mundial do Turismo | Posto de Turismo de Gouveia

CIRCUITO ASSOCIATIVO

JULHO

05 de julho
115.º Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Gouveia | Gouveia

06 de julho
Passeio Sénior da Freguesia de Folgosinho

06 de julho
Passeio dos Nespereirenses | Tomar, Constância e Fátima

06 e 07 de julho
Festas de Santo António | Vila Franca da Serra

07 de julho
Festa de Aniversário da Escola de Música de Gouveia – Associação Cultural do Centro
15H30 | Teatro Cine de Gouveia | ORG.: Festa de Aniversário da Escola de Música de 
Gouveia – Associação Cultural do Centro

26 a 29 de julho
Festa em Honra de Nossa Senhora da Saúde | S. Paio

27 de julho
VII Festival de Bandas da Sociedade de Instrução e Recreio de Paços da Serra | Paços 
da Serra

28 de julho
Subida – Caminhada ao Monte de S. Tiago | Folgosinho

AGOSTO

02 a 05 de agosto
Festa em Honra do Senhor dos Aflitos | Nespereira

03 de agosto
Feira Franca e Sabores da Nossa Terra | Vila Franca da Serra

15 de agosto
Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Folgosinho | Folgosinho

15 de agosto
Festa do Emigrante com almoço solidário Parque Senhora dos Verdes | ORG.: Academia 
do Bacalhau da Serra da Estrela

30 e 31 de agosto
Festa em Honra da Senhora do Socorro | Folgosinho



VIVER
GOUVEIA

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


