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Vamos recordar a Romaria? 
 

Programação Detalhada 

Nos próximos dias 24 e 25 de julho, a GO Romaria irá recordar a Romaria Cultural com um 

conjunto de iniciativas enquadradas nas diferentes artes que habitualmente têm palco no 

festival. De alguma forma, estes espetáculos e outras atividades encontram-se 

intrinsecamente relacionados com a história do festival desde 2014, mas a GO Romaria, não 

fosse esse o seu ADN, não deixará de introduzir algumas inovações neste fim de semana. 

 
Imagem promocional do fim de semana no qual se irá “Recordar a Romaria” 

 



  GO Romaria | Recordar a Romaria 
 

 

2 https://www.facebook.com/romariacultural 
https://goromariacultural.wordpress.com 

geral@romariacultural.pt  
 
 

Neste sentido, delineou-se uma proposta mais desafogada em termos de preenchimento 

horário, com os espetáculos de maior dimensão a incidirem no Teatro-Cine de Gouveia. A 

alteração do formato de realização da Romaria Cultural, com a maioria das atividades a 

decorrer em espaços ao ar livre, está relacionada com a necessidade de minimizar o risco 

de contágio e permitir que todos os participantes cumpram as regras de distanciamento e 

de segurança. 

Dentro destes moldes e intenção, pretende-se cumprir a promoção dos artistas e comércio 

local com uma abordagem cultural que avivará recordações, mas também criando fatores 

de diferenciação, havendo este ano, pela primeira vez, a transmissão em direto e on-line 

dos espetáculos e maioria das atividades. De seguida apresenta-se a proposta de 

programação pensada para este fim de semana. 

Este evento terá um conjunto de atividades que acontecerão entre o final do dia 24 de julho 

e a noite de 25 de julho: 

 Espetáculo de Teatro “Quarto Império” (UMCOLETIVO); 

 EcoMarket;  

 Devolução de ave à Natureza; 

 Concertos de Grutera e It Was the Elf; 

 Exposição de fotografia de Sebastião Salgado; 

 Geocaching na Romaria; 

 “À Descoberta da Restauração”. 

Sexta, 24 de julho 
 

21h30 | Teatro Cine de Gouveia | Quarto Império 

Reforçando a parceria recente da GO Romaria com o grupo de teatro UMCOLETIVO, iniciada 

em 2017, este ano este grupo trará até Gouveia o espetáculo “Quarto Império”. 

Partindo do “Caderno de Memórias Coloniais” de Isabela Figueiredo, esta peça pretende 

assaltar a cabeça daqueles que para quem o colonialismo é uma palavra que não estava 

escrita nos manuais escolares. 

O palco do Teatro Cine de Gouveia pertencerá, portanto, ao UMCOLETIVO na sexta feira, 

dia 24, pelas 21h30, com uma cenografia e jogo de luzes minimalistas, mas sempre 

surpreendentes, aos quais este conjunto de artistas já nos tem habituado. 
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Espetáculo “Quarto Império” 

Sábado, 25 de julho 
 

10h – 14h00 | Praça Alípio de Melo | EcoMarket 

Na Romaria Cultural 2019 estreou-se o EcoMarket no âmbito da Feirinha GO Romaria. Sendo 

uma iniciativa que teve a sua primeira experimentação no II ObservaEstrela, no final de 

junho, a incorporação deste mercado agroecológico para todos na programação da Romaria 

Cultural (final de julho) trouxe uma regularidade que se manteve no último fim de semana 

de cada mês, até este ano. 

O confinamento obrigou a que, nos últimos meses, a sua realização física tenha sido 

interrompida, o projeto Ecocidadania (dos parceiros GAF e CERVAS) pretende fazer 

regressar o EcoMarket no final de julho, com as devidas condicionantes e regras sanitárias. 

A manhã do dia 25 de julho (10h00 – 14h00) e a Praça Alípio de Melo, serão o horário e 

local pensados para o regresso do EcoMarket, em torno do qual acontecerão algumas 

conversas relacionadas com hábitos sustentáveis de alimentação e agroecologia. 
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EcoMarket (2019) 

16h00 | Teatro Cine de Gouveia | Grutera 

Este fim de semana não seria o mesmo sem um concerto no período da tarde, estando a 

planear-se, para este pequeno espetáculo, a utilização das instalações do Teatro-Cine. Os 

concertos estarão, tal como o espetáculo “Quarto Império”, limitados à lotação disponível, 

mas serão ambos transmitidos em direto e on-line nos canais da GO Romaria, Teatro Cine 

e Município de Gouveia. 

O concerto da tarde de sábado, que acontecerá pelas 16h00, foi escolhido pensando no 

intimismo proporcionado por Grutera. Este jovem artista começa a tocar em bandas de 

metal, mas o headbang faz-lhe dores de pescoço. Descobre que tocar guitarra clássica, à 

sua maneira, pouco ortodoxa, é a coisa mais simples e fácil que já alguma vez aprendeu a 

fazer. Fazer música com ela também. 

Assim, escolhe este caminho e em 2020 lança um novo disco, "Aconteceu", sobre o que 

aconteceu nos últimos 5 anos! 
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Grutera 

18h00 | on-line | Devolução de ave à Natureza 

Para recordar os últimos anos, o CERVAS juntar-se-á à GO Romaria para a devolução de 

uma ave da região à Natureza, momento simbólico que assinala o final “oficial” de cada 

edição da Romaria Cultural. 

A devolução da ave à natureza acontecerá após o primeiro concerto no Teatro-Cine de 

Gouveia, no final da tarde do dia 25 de julho. 

A participação nesta atividade será limitada a apenas 20 pessoas, sendo que os convites 

serão direcionados aos parceiros que acompanharam a história da Romaria Cultural, onde 

se incluem o Município e a Junta de Freguesia de Gouveia. 

Longe dos aglomerados dos últimos anos, esta atividade cumprirá todas as recomendações 

sanitárias feitas pela DGS, sendo que será igualmente transmitida em direto e on-line. 



  GO Romaria | Recordar a Romaria 
 

 

6 https://www.facebook.com/romariacultural 
https://goromariacultural.wordpress.com 

geral@romariacultural.pt  
 
 

 
Devolução de ave à natureza (2019) 

21h30 | Teatro Cine de Gouveia | It Was the Elf 

A banda de jovens gouveeenses It Was the Elf já dispensa apresentações, ao ter marcado 

presença nas três primeiras edições da Romaria Cultural. 

Em 2020, preparam-se para lançar o seu segundo álbum de originais, "Ancestors", 

reforçando ainda mais as raízes e o espírito da montanha que fazem parte da sua identidade! 

O local de excelência neste contexto entende-se ser o Teatro-Cine, ao permitir um 

dimensionamento da capacidade útil desse espaço de forma mais eficaz, assinalando-se os 

lugares sentados e garantido, assim, o necessário espaçamento entre os mesmos. 

Apresentam-se ao público às 21h30. 
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It Was the Elf 

Durante o fim de semana 
 

fotografias de Sebastião Salgado 

 
Uma das 60 fotografias originais de Sebastião Salgados que poderão ser encontradas em montras de Gouveia 
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Sebastião Salgado é, hoje em dia, uma lenda viva da fotografia documental, ao criar e 

documentar paradoxos únicos entre algumas das maiores atrocidades cometidas pelo ser 

humano e grandes belezas naturais do planeta, trabalhando com uma mestria rara o preto 

e branco. 

Tendo-se aberto a possibilidade de a disposição das 60 fotografias originais de grande 

formato poder ser informal e menos convencional, este mundialmente reconhecido fotógrafo 

“irá apoderar-se” de montras espalhadas pelo centro de Gouveia, ficando parte da exposição 

patente nas semanas seguintes à inauguração, que terá lugar no dia 24 de julho ao final da 

tarde (18h00), com partida na Praça de S. Pedro. 

Será criado um efeito de continuidade espacial que convidará a percursos pedonais, que 

esperamos permitirem olhar de outra forma para a cidade e espaços comerciais locais, 

incentivando os visitantes a parar, observar e entrar nestes estabelecimentos. 

 “Geocaching na Romaria” 

O Geocaching, “caça ao tesouro” de formato menos convencional e com apoio das 

tecnologias, espera-se que traga “geocachers” amadores ou mesmo futuros praticantes 

desta modalidade, a percorrerem o centro de Gouveia e (re)descrobrir locais emblemáticos 

associados à história da Romaria Cultural, recolhendo um conjunto de pistas que os levem 

de forma bem-sucedida à “cache” final e conclusão do desafio. No lançamento desta 

iniciativa, a partir da tarde de dia 24 e que ficará para a posteridade, a GO Romaria fornecerá 

as devidas instruções nos seus canais habituais. 
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 “À Descoberta da Restauração” 

O movimento “À Descoberta da Restauração” estará patente durante o fim de semana e 

consiste no lançamento de um desafio aos restaurantes de Gouveia a desenvolver ou 

identificar um prato/petisco específico para este fim de semana, que suscite curiosidade nos 

visitantes das atividades culturais. 

A criação de um conjunto de “restaurantes aderentes” e o potencial desenvolvimento de 

pequenos circuitos gastronómicos que se pretende que daí advenha, será o elo de ligação 

entre as diversas atividades, bem como a promoção especial da restauração local, que é 

sempre uma das principais missões da GO Romaria, ao promover iniciativas culturais deste 

cariz. 

 

A GO Romaria convida todos a saírem com os artistas à rua, almoçarem e jantarem fora 

nestes dias, tomando todos os necessários cuidados, em mais um fim de semana repleto de 

cultura e coexistência das diferentes artes! 


