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OUT
EVENTO

01 | OUT 

CONCERTO

05 | OUT | 17:00
Teatro Cine de Gouveia | Gratuito

CONCERTO DO 110.º 
ANIVERSÁRIO DA 
SOCIEDADE MUSICAL 
GOUVEENSE “PEDRO 
AMARAL BOTTO MACHADO”

DIA INTERNACIONAL 
DO IDOSO

A Sociedade Musical Gouveense “Pedro 
Amaral Botto Machado” comemora o seu 
110.º aniversário com um concerto no 
dia 05 de outubro, pelas 17h00, no Teatro 
Cine de Gouveia, que assinala o dia da 
Implantação da República.

O Município de Gouveia, em parceria com 
o CLDS4G - Projeto InteGr4r (Contrato 
Local de Desenvolvimento Social), vai 
assinalar o Dia Internacional do Idoso no 
próximo dia 01 de outubro. As atividades 
envolvem parcerias com coletividades 
locais que proporcionarão momentos de 
animação aos idosos institucionalizados. 
Uma atividade de cariz solidário que 
pretende assinalar o Dia Internacional 
do Idoso de acordo com todas as regras 
de segurança no âmbito da pandemia 
Covid-19.
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OUT
DANÇA

07 A 09 | OUT 
Teatro Cine de Gouveia

Seia, contribuindo para a democratização 
das artes. No passado, o contraDANÇA 
viajou até Belmonte, Castelo Branco, 
Fundão, Paul, Santa Maria da Feira, 
Silvares, Teixoso e Tortosendo. Com o 
festival contraDANÇA pretendemos chegar 
a uma população que queremos mais 
desperta para espetáculos inovadores 
e diferentes, libertadores e capazes de 
despertar o sentido estético das gentes 
do interior. Hoje, o contraDANÇA assume 
um caráter de sensibilização cultural na 
região, fomenta a importância de todas 
as manifestações artísticas, na formação 
e desenvolvimento de uma consciência 
crítica. Pretendemos desmistificar as artes 
contemporâneas numa aproximação ao 
público, fazendo-o sentir-se o elemento 
mais importante e estimulá-lo, porque 
não, para uma futura intervenção nos 
processos criativos. Realizar um projeto 
deste género no interior, não é a mesma 
coisa que ser realizado num concelho do 
litoral, ou junto de uma grande metrópole. 
O impacto, aqui é sempre maior e mais 
justo. Tudo o que se faça em termos 
culturais no interior será sempre pouco 
quando comparado com outros locais.

O contraDANÇA chega, em 2021, à 
12.ª edição. Trata-se de um festival 
com uma base artística sólida, um 
espaço comum onde a palavra-chave 
é o movimento contemporâneo, onde 
a dança, a performance e o teatro se 
combinam e conjugam. O festival tem 
como objetivo promover e desenvolver 
as várias formas de expressão artística 
contemporâneas na região. É um 
espaço onde novos artistas e projetos 
embrionários encontram visibilidade e 
oportunidade de divulgação, juntando 
criadores consagrados e emergentes. 
Desde a primeira edição do festival, em 
2006, continuamos a desbravar caminho 
para a criação contemporânea, no interior 
do país. Projetos que conquistam públicos 
nas grandes cidades tardam a chegar 
à região, alguns deles nunca chegam a 
pisar o solo do interior. O contraDANÇA 
assume-se como uma montra artística para 
a região, na qual desfilam dança, teatro 
contemporâneo, performance e projetos 
difíceis de classificar. É uma ocasião 
única para dar voz a novos projetos nestas 
áreas que, este ano, serão apresentados 
na Covilhã, Gouveia, Fornos de Algodres e w
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1 A 16 DE OUTUBRO DE 2021  
COVILHÃ - FORNOS DE ALGODRES - GOUVEIA - SEIA

1 A 16 DE OUTUBRO DE 2021  
COVILHÃ - FORNOS DE ALGODRES - GOUVEIA - SEIA

1 A 16 DE OUTUBRO DE 2021  
COVILHÃ - FORNOS DE ALGODRES - GOUVEIA - SEIA

1 A 16 DE OUTUBRO DE 2021  
COVILHÃ - FORNOS DE ALGODRES - GOUVEIA - SEIA

CONTRADANÇA - FESTIVAL DE DANÇA E 
MOVIMENTO CONTEMPORÂNEO 2021

07 A 09 | OUT | Gouveia
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OUT
TEATRO 

07 | OUT | 15:30
Teatro Cine de Gouveia | Gratuito

WANTED

Rihanna, Depeche Mode, Enrique Iglesias 
& Mickael Carreira, Rene Pollesch, M.I.A., 
Woody Allen, comentários do Youtube.

Ficha Artística e Técnica

Criação e Interpretação: 
Cátia Pinheiro e José Nunes; 
Colaboração: 
Rogério Nuno Costa; 
Desenho de Luz e Apoio Técnico: 
Pedro Nabais; 
Produção Executiva: 
Ana Lopes; 
Produção: 
Estrutura; 
Apoio: 
República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral 
das Artes; 
Duração: 55 minutos; 
Classificação: M/12.

O Festival de Dança e Movimento 
Contemporâneo, contraDANÇA, apresenta 
o seu primeiro espectáculo de teatro 
“Wanted”, no dia 07 de outubro, pelas 
15h30, no Teatro Cine de Gouveia 
e é destinado aos alunos do ensino 
secundário.

Sinopse: “WANTED” é um espetáculo de 
teatro, criado e interpretado por Cátia 
Pinheiro e José Nunes, onde se explora 
a noção de amor e a sua relação com o 
teatro. 

Aproveitando o “aqui e agora” da 
performance teatral, exploram-se as 
ligações e pontos de contacto entre a 
dimensão amorosa e a dimensão teatral, 
através da relação entre atores, público e 
ação. 

A partir de / inspirado em / com excertos de: 
Cátia Pinheiro, José Nunes, Byung-Chul 
Han, Alain de Botton, Platão, Die Antword, 
Sarah Kay & Phil Kaye, Ann Druyen, Alain 
Badiou, Slavoj Zizek, Roland Barthes, Paul 
Virilio, Aude Lancelin, Marie Lemonnier, 

CONTRADANÇA - FESTIVAL DE DANÇA E 
MOVIMENTO CONTEMPORÂNEO 2021
07 A 09 | OUT | Gouveia
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OUT
DANÇA

08 | OUT | 21:30
Teatro Cine de Gouveia | 4,00€ 

IT’S A LONG YESTERDAY

opostos. Semelhança não é mais do que 
um espaço de indefinição, de anonimato, 
e por isso mesmo um lugar de abertura 
para múltiplos sentidos e significados. 
“It’s a long yesterday” situa-se nesse 
lugar intermédio: entre o igual e o 
diferente, entre o uno e o múltiplo, entre 
um gesto de amor e um gesto de ódio.
 
Ficha Artística e Técnica
Criação e interpretação: Carminda Soares 
e Maria R. Soares; Música original: António 
Marotta; Vídeo: Alberto Seixas; Olhar externo: 
Cristina Planas Leitão, Lara Russo, Rogério 
Nuno Costa e Susana Otero; Co-produção: 
Companhia Instável e Teatro Municipal do 
Porto; Apoio financeiro: República Portuguesa 
– Cultura | DGARTES – Direção Geral das 
Artes; Apoio à residência: Companhia Instável, 
Visões Úteis, TUP – Teatro Universitário do 
Porto, Central Elétrica, Associazione Culturale 
Alchemilla (IT); Administração: Sekoia – Artes 
Performativas; Espetáculo integrado no 
Ciclo Palcos Instáveis, uma coprodução da 
Companhia Instável e Teatro Municipal do
Porto; Classificação etária: +6; Duração: aprox. 
50 minutos.

O Festival contraDANÇA apresenta o 
seu segundo espetáculo, no dia 08 de 
outubro, pelas 21h30, no Teatro Cine de 
Gouveia. IT’S A LONG YESTERDAY é 
uma co-produção da Companhia Instável 
e Teatro Municipal do Porto Inestética 
Companhia Teatral e assume-se como um 
“exercício sobre o desejo, a fratura e a 
multiplicação”. 

Sinopse: Um ou dois corpos, seis no 
máximo.“It’s a long yesterday” é um 
exercício sobre o desejo, a fratura e a 
multiplicação.
Para este projeto – como criadoras e 
intérpretes do mesmo -, somos movidas 
pelo propósito pessoal e íntimo de 
trabalhar sobre a nossa condição de irmãs 
gémeas – e do que isso representa para 
nós – como ferramenta de investigação 
para refletir sobre a potencialidade de um 
corpo impreciso porque múltiplo. Assim 
sendo, partimos de um conceito sempre 
presente no nosso universo biográfico – a 
semelhança. Conceito por si só dúbio, 
já que aquele que é semelhante não é 
igual nem diferente, mas é colocado num 
espaço intermédio entre os dois

CONTRADANÇA - FESTIVAL DE DANÇA E 
MOVIMENTO CONTEMPORÂNEO 2021

07 A 09 | OUT | Gouveia
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OUT
PERFORMANCE

09 | OUT | 21:30
Teatro Cine de Gouveia | 4,00€

SILLYSEASON – GERAÇÃO Z 

autobiográfico, inspirado nas tendências 
dramatúrgicas contemporâneas 
apelidadas de discurso do eu. Em cena 
estarão três performers que, através 
do assumir de diferentes personas, se 
centram no seu tempo (o tempo presente) 
para se projectarem num tempo diferente 
e, cronologicamente, posterior (um tempo 
futuro).

Ficha Artística e Técnica
Direção e Concepção: SillySeason; 
Interpretação: Cátia Tomé, Ivo Saraiva e Silva, 
Ricardo Teixeira; 
Música: Ricardo Remédio; 
Luz: a definir; 
Figurinos: Inês Ariana; 
Assessoria de Imprensa: Élia Teixeira. 

Sinopse: O projeto Geração tem como 
ponto de partida a comparação entre 
duas gerações: a geração dos performers 
(geração da década de 90) e a geração 
que a antecede (geração Baby Boom). 
Tal comparação realizar-se-á a partir dos 
contrastes que diferenciam estas duas 
gerações, nomeadamente a relação que 
cada uma delas estabelece com o conceito 
de expectativa e, por consequência, de 
felicidade. Assim, pretende-se, com o 
presente projecto, uma reflexão sobre 
a forma como nós, SillySeason, nos 
inscrevemos na sociedade contemporânea 
de consumo e como nos relacionamos 
com os paradoxos que lhe são intrínsecos, 
quer sejam eles humanos, económicos 
ou burocráticos. Será desenvolvido 
um trabalho próximo de um registo 

CONTRADANÇA - FESTIVAL DE DANÇA E 
MOVIMENTO CONTEMPORÂNEO 2021
07 A 09 | OUT | Gouveia
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OUT

CULTURA | SERVIÇO EDUCATIVO

19 | OUT
Alunos do Ensino Pré-Escolar, 1.º ciclo 
do Ensino Básico e Secundário | Gratuito

PEDRO SEROMENHO 
“A RAPOSA FABULOSA” 

No dia 19 de Outubro Gouveia recebe o 
escritor Pedro Seromenho, no Teatro 
Cine, para a apresentação da obra A 
Raposa Fabulosa a todos os alunos do 
1º ciclo.Trata-se de uma obra inspirada 
na Serra da Estrela e nas personagens 
que a habitam: corvos, raposas e lobos.
Também nesse dia terá lugar uma 
sessão de contos para os alunos do 
pré- escolar de Moimenta da Serra 
pela voz da Contadora de histórias 
Estefânia Surreira. Já para os alunos do 
secundário está planeada uma sessão 
de ilustração com Sebastião Peixoto, 

ilustrador da obra infantil, no auditório da 
Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira.
O evento é organizado pela Comunidade 
Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela 
(CIM-BSE) e pela Rede Intermunicipal de 
Bibliotecas das Beiras e Serra da Estrela. 

desta arte popular. Estas estruturas 
religiosas integram o imaginário do 
pensamento religioso cristão a partir do séc. 
XVI, quando foi estabelecido um novo dogma 
baseado na existência de um purgatório, 
onde as almas imperfeitas eram purificadas 
no limbo. Instalavam-se, tradicionalmente, 
nas encruzilhadas e bermas dos caminhos 
rurais e agrícolas, demonstrando-nos  
a planimetria viária local antiga e 
consequentemente, somos acompanhados 
pela paisagem vitícola típica da sub-região 
da Serra da Estrela, integrada na região 
demarcada do Dão, onde se produzem os 
afamados vinhos de altitude, conhecidos 
pela frescura e equilíbrio que nos 
transportam para os sabores da montanha 
mais alta de Portugal continental.

PATRIMÓNIO

10 | OUT | 09:00
Vila Nova de Tazem | Gratuito

PERCURSO PEDESTRE
PR6GVA 
ROTA DAS ALMINHAS

O percurso pedestre do tipo Pequena 
Rota (PR) das Alminhas, implantado 
em Vila Nova de Tazem, valoriza um 
conjunto de espaços vitivinícolas e 
culturais religiosos de valor excecional 
na região, num percurso circular de 
17,5km. As 26 “alminhas” visíveis 
na área da freguesia de Vila Nova 
de Tazem fazem parte do nosso 
património etnográfico e religioso, 
como um notável legado dos nossos 
antepassados e na máxima expressão 

PONTO DE ENCONTRO
Adro da Igreja Matriz da Nossa Senhora da Assunção.
*Inscrição obrigatória através do Posto de Turismo 
de Gouveia
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OUT
CONCERTO

23 | OUT | 21:30
Teatro Cine Gouveia | 5,00€

BASILDA

De ritmo quente e alegria contagiante, 
a música dos Basilda é cintilante em 
disco – depois de vários singles de 
sucesso, o álbum de estreia chegou a 
26 julho para provar que, em estúdio, 
o trio não perde nenhuma da energia a 
que já habituou quem vem dançando ao 
som de ‘Think Straight’ ou ‘Little of Your 
Time’. Ainda assim, e hoje mais do que 
nunca, importa ver – e ouvir, e sentir – 
ao vivo para melhor compreender aquilo 
de que Cece, Goldmatique e Jonny 
Abbey são capazes. A 08 de outubro 
no CCOP, no Porto, e a 11 de outubro 
no Teatro Maria Matos, em Lisboa, os 
Basilda (que começaram por chamar-se  
MEERA) apresentam ao vivo as 11 
canções do seu primeiro álbum, “Keep 
On Dancing”, guardando espaço para 
surpresas e prometendo apimentar 
o espetáculo com projeções e video 
mapping da Grandpa’s Lab. A unir temas 
como o novo single, ‘Real Close’, ou 

‘Me & You’, que surgiu de forma espontânea 
quando a banda já tinha o álbum quase 
fechado e que reflete o seu enorme desejo 
de interação humana, está o prazer em fazer 
da eletrónica mais hedonista um local de 
encontro e partilha. Com os pés sempre na 
pista de dança, mas piscando o olho a uma 
faceta mais introvertida em canções como 
‘Say Something’, os Basilda contaram com 
a ajuda do prestigiado Mário Barreiros na 
produção de “Keep On Dancing”, um álbum 
que brilha entre o g-funk e o nu disco, a 
house e o R&B. Depois de, no verão de 
2020, terem sido uns dos vencedores do 
concurso Inéditos Vodafone, com a solar 
‘Bring It Up’, os Basilda têm agora tudo do 
seu lado para levarem a mais ouvidos a 
sua poção mágica de pop dançável. Para a 
frente, para cima e sempre com um sorriso 
nos lábios – em disco e nos palcos, aos 
quais regressam em outubro, estas são 
as coordenadas dos Basilda, uma banda 
sedenta de festa, de alegria e de vida.
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OUT

EVENTO

29 | 30 | 31 OUT
Folgosinho

FESTA DA CASTANHA

No âmbito do plano de animação da Rede 
de Aldeias de Montanha, a ADIRAM, o 
Município de Gouveia, a Junta de Freguesia 
de Folgosinho e outros parceiros locais, 
realizarão, entre os dias 29 e 31 de outubro, 
uma iniciativa de animação da rede em torno 
da castanha, enquanto produto endógeno 
de grande importância no território, 
associando-o à experiência gastronómica 
de aldeia. Uma iniciativa de animação 
financiada no âmbito do PT2020, FEDER 
– Aldeias de Montanha – Ecossistemas 
Criativos e Comunitários. Assim, de 29 a 
31 de outubro, Folgosinho será a aldeia de 
montanha em destaque.

SERVIÇO EDUCATIVO

25 OUT A 12 NOV | 09h-12h | 14h-15:30h
Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico 
de Gouveia | Gratuito

BÉRTHOLO – ATIVIDADE 
DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
E CORPORAL

O Museu Municipal de Arte Moderna Abel 
Manta, dá a conhecer René Bértholo, um dos 
artistas representados na coleção do Museu, 
desafiando os alunos para uma atividade 
de expressão plástica e corporal a partir da 
descoberta da sua vida e obra. Atividade 
realizada em contexto escolar, destinada 
aos alunos dos 1ºCiclo do Ensino Básico. 
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



13

OUT
SERVIÇO EDUCATIVO

SERVIÇO EDUCATIVO

OUT | NOV | DEZ
Museu Miniatura Automóvel
Preço da entrada no Museu

OUT | NOV | DEZ 
Museu Miniatura Automóvel
Preço da entrada no Museu

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO  
“PREVENÇÃO E SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA”

ATIVIDADES COM CLUBES 
AUTOMÓVEIS

Durante os meses de outubro, novembro 
e dezembro, o Museu da Miniatura 
Automóvel oferece a todos os clubes 
automóveis que o visitem, uma palestra 
sobre “Prevenção e Segurança 
Rodoviária”, com o apoio da PSP de 
Gouveia. As atividades decorrem no 
Museu da Miniatura Automóvel, mediante 

marcação prévia, devendo as inscrições ser 
feitas através dos contatos de telefone e/ou 
telemóvel: 238 496 169/961 585 269 ou de 
email: museuminiatura@cm-gouveia.pt.

De outubro a dezembro, o Museu da 
Miniatura Automóvel, em parceria com a 
Polícia de Segurança Pública, irá levar a 
cabo uma série de ações de sensibilização 
de “Prevenção e Segurança Rodoviária”, 
junto dos vários grupos etários.
As atividades decorrem no Museu da 
Miniatura Automóvel, mediante marcação 
prévia, devendo as inscrições ser feitas 
através dos contatos do Museu.
.

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
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NOV PROGRAMA COMEMORATIVO DO 
79.º ANIVERSÁRIO DO TEATRO CINE DE GOUVEIA

13 | NOV | 21:30
Teatro Cine de Gouveia | Gratuito

NOISERV

Noiserv, multi-instrumentista a quem 
já chamaram “o homem-orquestra” 
ou “banda de um homem só”, conta 
no seu currículo com o bem sucedido 
disco de estreia “One hundred miles 
from thoughtlessness” [2008], o EP 
“A day in the day of the days” [2010], o 
álbum “Almost Visible Orchestra” que 
foi distinguido como melhor disco de 
2013 pela Sociedade Portuguesa de 
Autores e ainda em 2016 o longa-duração 
“00:00:00:00” que é descrito pelo músico 
lisboeta como “a banda sonora para um 
filme que ainda não existe, mas que talvez 
um dia venha a existir”. 
Noiserv regressou em 2020 às edições 
discográficas com um trabalho escrito 
inteiramente em português. “Uma Palavra 
Começada Por N” assume um tom mais 
confessional que os registos anteriores e 
aproxima-se ainda mais do ouvinte através 
da sonoridade que sempre o caracterizou 
aliada à sua língua materna.

TEATROCONCERTO

14 | NOV | 21:00
Teatro Cine de Gouveia | Gratuito

Sinopse: Cárcere apresenta uma semana 
na vida de um pianista que estando 
no cárcere (PRIVADO DA LIBERDADE 
E DE SEU PIANO) será refém numa 
rebelião iminente. Ele vive em ritmo de 
contagem regressiva e suas expectativas, 
impressões, lembranças, reflexões e 
sensações são expressadas por ele num 
diário que inicia numa segunda-feira e 
termina quando estoura a rebelião, um 
domingo.

Ficha Artística eTécnica
Texto: Saulo Ribeiro e Vinícius Piedade; 
Banda Sonora: Manuel Lima; 
Produção: Musgo Produção Cultural.

CÁRCERE: 
VINICIUS PIEDADE
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NOV
PATRIMÓNIO

14 | NOV | 09:00
Arcozelo da Serra | Gratuito

PERCURSO PEDESTRE
PR3GVA Rota do Penedo dos 
Mouros

O percurso pedestre do tipo Pequena 
Rota (PR) do Penedo dos Mouros está 
implantado na freguesia de Arcozelo da 
Serra, permitindo conhecer um conjunto 
de espaços ambientais e arqueológicos 
notáveis, num percurso circular de 13km.
As pedras contam-nos no seu silêncio, 
histórias de outros tempos e de outras 
gentes. No imaginário dos homens, bailam 
narrativas de outras eras e a realidade 
confunde-se com a lenda. Os diferentes 
vestígios existentes nesta região dão-
nos conta de uma ocupação humana 
com muitos milhares de anos, feita por 
diferentes povos e outras tantas crenças. 
O Penedo dos Mouros, não sendo por 
certo o que de mais significativo existe 
em termos arqueológicos neste espaço 
geográfico, representa, contudo, uma 
memória convertida pelo imaginário 
dos homens em histórias do fantástico. 
A Rota do Penedo dos Mouros é uma 
homenagem a esse passado feito de 
glória, mas também de sofrimento, onde 
o suor dos rostos moldou os solos, que 

hoje se constituíram em vinhedos, olivais 
e outros cultivos, representando ainda 
uma componente importante na economia 
das populações do passado chegando aos 
dias de hoje. O percurso, além de outros 
sítios arqueológicos como o Risado ou 
Arrasado, caracteriza-se pela paisagem 
essencialmente rural dominada pela 
Ribeira do Boco, indelevelmente. 

PONTO DE ENCONTRO
Adro da Igreja Matriz da Nossa Senhora da Assunção.
*Inscrição obrigatória através do Posto de Turismo 
de Gouveia
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NOV
SERVIÇO EDUCATIVO

19 NOV A 09 JAN 2022
09:30-12:30 | 14:00-18:00
Todos os dias, exceto 25 DEZ e 1 JAN 
Gratuito mediante marcação

O SORTILÉGIO DA ESTRELA  
DESENHO, PINTURA E 
ESCULTURA 

emocional com o espaço muito peculiar, 
revelador da singularidade de cada artista, 
o que contribui para um entendimento 
maior do que a Serra representa, como 
património identitário comum.No decurso da 
exposição, é projetado um DVD concebido, 
realizado e editado, com imagem, pelo artista 
visual Acácio de Carvalho, com o poema 
de Luís de Camões, «Pastora da serra / da 
serra da Estrela / perco-me por ela.», com 
composição musical e interpretação de 
Amélia Muge, arranjo e acompanhamento 
ao piano de Filipe Raposo, com Catarina 
Anacleto no violoncelo e Johannes Krieger 
no fliscórnio.Participam na exposição, «O 
sortilégio da Serra da Estrela», os artistas 
plásticos: Acácio de Carvalho, Albuquerque 
Mendes, Alexandre Rola, Américo Moura, 
Armando Alves, Carlos dos Reis, Cristina 
Camargo, Emerenciano, Evelina Oliveira, 
Fernanda Lima, Graça Martins, Hélder 
de Carvalho, Henrique do Vale, Henrique 
Pichel, Isabel de Sá, Isabel Lhano, Isabel 
Mourão Alves, João Pedro Rodrigues, 
Lopes Cardoso, Luís Filipe Rodrigues, Luísa 
Gonçalves, Manuel Sarmento, Marta de 
Aguiar, Rui Anahory, Rui Sousa e Susana 
Ribeiro.

Organização: Galeria Porto Oriental; Município de 
Gouveia / Museu Municipal de Arte Moderna Abel 
Manta

O Museu Municipal de Arte Moderna Abel 
Manta apresenta a exposição coletiva de 
Desenho, Pintura e Escultura, «O sortilégio 
da Serra da Estrela».Esta exposição 
assinalou no Porto, na Galeria Porto 
Oriental, o Centenário do Nascimento de 
Dr. Leonel Augusto de Almeida Abrantes 
(1920-2020), oriundo de Folgosinho, que, na 
aposentação, se dedicou à escrita sobre a 
Serra, especialmente Folgosinho e Linhares, 
com a sua história, monumentos, arte, 
riqueza natural, usos e costumes, baldios 
comunitários, hábitos de transumância, 
superstições e lendas, investigando, 
entrevistando, fotografando.A exposição 
«O Sortilégio da Estrela» permite apreciar 
algumas obras de artistas de renome, 
26 obras de 26 artistas plásticos, com 
diversos percursos, idades, sensibilidades 
e linguagens.Os desenhos, pinturas e 
esculturas, com título ou sem título, ligados 
a recordações e vivências, ou a memórias 
construídas, evidenciam um mundo 
imaginário diversificado, num relacionamento 

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

TEATRO

22 A 26 NOV
09:00-12:00 | 14:00-15:30 | 2.ª a 6.ª
Gratuito mediante marcação

27 NOV | 21:30
Teatro Cine de Gouveia | 4,00€

EVENTO

27 NOV
Museu da Miniatura Automóvel
Gratuito

COMEMORAÇÃO DO 14º 
ANIVERSÁRIO DO MUSEU 
MINIATURA AUTOMÓVEL

DUAS IRMÃS

OUTRAS ILHAS O Museu da Miniatura Automóvel 
comemora, no dia 24 de novembro o seu 
14.º aniversário. 
Este Espaço, inédito em Portugal, dispõe 
de salas dedicadas à exposição de 4000 
miniaturas automóveis.
Do programa de aniversário irão constar 
várias atividades comemorativas, 
entre elas Conferência com pilotos 
conceituados e inauguração das novas 
coleções temporárias.
O programa detalhado será divulgado 
oportunamente.

Uma história criada a partir de um 
desenho aguarelado de Sarah Afonso, 
representada em teatro de sombras para 
as crianças dos jardins de infância.

Um argentino e uma japonesa encontram-se  
em Lisboa com o desafio comum de sair 
dos (seus) lugares comuns e fugir da(s) 
zona(s) de conforto.O ponto de partida 
foi o livro Ilhas, escrito pelo argentino 
Claudio Hochman que propôs à japonesa 
Beniko Tanaka que escolhesse vinte 
textos desse mesmo livro. Juntos foram 
descobrindo formas e caminhos para levá-los  
ao palco. Luz, sombra, corpo, objetos, 
materiais, música e palavras misturam-se 
para construir estas Outras Ilhas.
Entidade Promotora: Cooperativa Cultural LARGO Residências

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

04 | DEZ | 21:30
Teatro Cine de Gouveia | 10€

PÓLO NORTE - 25 ANOS

Ficha Artística e Técnica
Miguel Gameiro, voz e guitarra
Pedro Zagalo, Piano/teclados
Tiago Oliveira, guitarra clássica
António V. Boas, guitarra acústica 
Tó Almeida, guitarra acústica
Rui Carvalho, bateria
Rui Fadigas, baixo
Romeu Salvador, road manager

Sinopse: Em 2020 os POLO NORTE 
preparavam-se para assinalar os 25 anos 
desde a criação do grupo.

Infelizmente por força da pandemia, viram 
esta celebração adiada.

Inicia-se agora, no último trimestre do 
corrente ano, e irá percorrer as principais 
salas do país até ao final de 2022.

Do alinhamento, farão parte algumas das 
mais emblemáticas canções compostas 
pelo grupo e que se tornaram parte da 
vida de muitos dos seus fãs e seguidores.
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DEZ
CONCERTO

11 | DEZ | 15:30
Teatro Cine de Gouveia | Gratuito

NINA NINAR

Reis, através de propostas artísticas 
de inclusão da comunidade emigrante 
local. Como parte integrante do Plano 
de Desenvolvimento Local do GABIP 
Almirante Reis (Câmara Municipal de 
Lisboa, Junta de Freguesia de Arroios e 
Fundação Aga khan), contou ainda com o 
apoio do FAMI (Fundo Asilo Migração e 
Integração).

Ficha Artística e Técnica 
Concepção, criação e interpretação voz: 
Telma Pereira; 
Co-criação arranjos e interpretação piano: 
Carlos Garcia; 
Co-criação, projecção e operação vídeo: 
Ariel Pinheiro; 
Entidade Promotora e produção executiva: 
LARGO Residências; 
Apoios: Câmara Municipal de Lisboa, PT/2017/
FAMI/210, Junta de Freguesia de Arroio, Jardim 
de Infância da Freguesia dos Anjos.

NinaNinar é um concerto documental 
criado a partir da recolha de canções de 
embalar (memórias e afectos) junto das 
comunidades imigrantes que habitam a 
freguesia de Arroios, em Lisboa.
Do pólo Norte ao pólo Sul, dentro de um 
quarto ou à luz do luar, uma voz canta e 
um colo embala fronteiras que se diluem. 
Vêm ursos, barcos, estrelas ou grandes 
taças de arroz abrigar-se no íntimo 
espaço do sono antes do sonho.  
E invisíveis fios conectam para sempre os 
corações em toda e qualquer geografia.
NinaNinar nasceu do desafio lançado pelo 
LARGO Residências para a criação  
de projectos artísticos sobre a 
multiculturalidade, para integrar o NEXT 
STOP Festival. Este evento decorreu 
no Metropolitano de Lisboa em Março 
de 2018, para celebrar a diversidade 
residente no eixo da Av. Almirante 
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O percurso pedestre do tipo Pequena 
Rota (PR) do Rio Torto está implantado 
na freguesia de Rio Torto e valoriza 
um conjunto de espaços culturais, 
arqueológicos e paisagísticos de valor 
excecional na região, num percurso 
circular de 11km. Partindo da Igreja 
Matriz consagrada a S. Domingos, 
dirigimo-nos ao mais antigo testemunho 
da presença humana no concelho de 
Gouveia, a Anta da Pedra da Orca, que 
está a cerca de 2km da aldeia, numa 
viagem por vários tempos e espaços do 
nosso passado comum.Calcorreamos 
a paisagem observando diferentes 
estratégias que o ser humano adotou na 
relação com o meio-ambiente. Estando 
entre a encosta e o vale do Mondego, 
temos uma perspetiva incomparável 
sobre território até regressarmos à 
periferia da localidade e, novamente, 
cruzar o rio numa ponte medieval em 
ótimo estado de conservação, onde 
junto se encontra uma alminha. 

No decorrer da época moderna a 
prosperidade da economia local está 
refletida na arquitetura vernacular com 
inscrições antigas nas ombreiras e 
torças das portas, tidas, popularmente, 
como judaicas, mas são um reflexo da 
cultura popular da época moderna e 
no limite, associadas às comunidades 
cristã-novas. Também os solares e 
propriedades nobiliárquicas testemunham 
o desenvolvimento local pela época 
contemporânea dentro, num passeio por 
este território, onde o tempo ainda corre 
com a bucólica leveza do ambiente rural 
pautado pela visibilidade das estratégias 
do irreverente cenário criado pelos nossos 
antepassados.

DEZ
PATRIMÓNIO

12 DEZ | 09:00
Rio Torto | Gratuito

PERCURSO PEDESTRE
PR7GVA 
ROTA DO RIO TORTO

PONTO DE ENCONTRO
Adro da Igreja Matriz de São Domingos.
*Inscrição obrigatória através do Posto de Turismo 
de Gouveia
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EVENTO

01 DEZ A 06 JAN
Teatro Cine de Gouveia

NATAL DE LUZ 2021

O Natal e a sua magia vão chegar a 
Gouveia no mês de dezembro. Para  
assinalar esta quadra festiva a autarquia  
prepara, uma vez mais, uma programação  
diversificada que promete muita animação, 
numa época recheada de sonho, encanto  
e magia. A cidade e concelho vestem-se de  
luz e cor para receber esta quadra festiva!

DEZ
CONCERTO

18 DEZ | 21:30
Cine Teatro de Gouveia | Gratuito

QUARTETO DE CORDAS OLG
ORQUESTRA SINFÓNICA

O quarteto de cordas OLG surge no 
epicentro da Serra da Estrela, cruzando 
os caminhos já entrelaçados dos seus 
instrumentistas. Destacando-se pela sua 
formação inusitada (dois violinos, uma 
viola d’arco e um contrabaixo) apresenta 
um relatório ecléctico que aborde 
diferentes períodos artísticos e estilos 
musicais.



22

OUTRAS PROPOSTAS

EVENTO

DEZ 
Museu da Miniatura Automóvel 
Mediante marcação

“O MEU CARRO PREFERIDO”
ATELIER OUTONO/INVERNO

A partir de dezembro, o Museu da 
Miniatura Automóvel propõe às crianças 
da pré-escola do Concelho de Gouveia um 
programa de atividades lúdico-pedagógicas.  
As crianças vão ter a oportunidade de 
conhecer as novas coleções temporárias 
e realizar alguns jogos, nomeadamente  
“O meu carro preferido” por forma a 
ficarem a conhecer melhor o Museu e 
o mundo automóvel de uma forma mais 
lúdica.

CULTURA

NOV | DEZ
Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira
Mediante marcação

CONTO À SOLTA

As atividades propostas nos “ contos à 
solta” 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. Nos “Contos à Solta” 
dinamizamos obras aconselhadas pelo 
Plano Nacional de Leitura. 
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OUTRAS PROPOSTAS

CULTURA

OUT | NOV | DEZ
Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira 
Gratuito

ROTEIRO VERGILIANO

O Roteiro Vergiliano é um projeto que 
permite aos participantes o contacto 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 nº 
de telefone 238490230 ou via e-mail: 
bibliotecamunicipal@cm-gouveia.pt

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



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


