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ABR 01 e 02 | ABR Revista: Monólogos da Vacina – João Baião

09 | ABR Concerto: Under a Water Sky – Hélder Bruno 

10 | ABR Espetáculo Musical: Altamente – Alto Mondego Rede  
 Cultural | Participantes de Nelas e Mangualde

12 a 14 | ABR Atelier de Férias da Páscoa: Artistas em Férias XVI

18 | ABR Dia dos Monumentos e Sítios: Dia Aberto Museu da  
 Miniatura Automóvel

22 | ABR Concurso Nacional de Leitura (Fase Intermunicipal)

23  | ABR XI Encontro de Veículos Clássicos de Gouveia 

23 | ABR Concertos que assinalam o Gouveia Art Rock:
 * Fil’Mus – Trigo Limpo Teatro ACERT
 * California Guitar Trio

25  | ABR Concerto Comemorativo do 25 de Abril:  
 “15 Years” – emmy Curl  

30 | ABR Anúncio do Vencedor do Prémio Vergílio Ferreira
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14
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MAI 03 | MAI Teatro: O Príncipe Nabo

04 a 18 | MAI Atelier: O Meu Carro Preferido

07 | MAI Concerto: Tejo Quartet

14 | MAI Teatro: Peça para Intervalos

18 | MAI Dia Internacional dos Museus:  
 Dia Aberto Museu da Miniatura Automóvel 

28 | MAI Concerto: “Presente em Acústico” – Fernando Daniel
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OUTRAS PROPOSTASABR | MAI | JUN

09 ABRI a 12 JUN
Exposição de Desenho e Pintura: Encontro com Abel Manta

MAIO (fins de semana)
Exposição Temática: Carros de Bombeiros | Museu Miniatura Automóvel

02 a 31 MAI
Festa do Museu | Museu Abel Manta

JUNHO
Verão 5 Estrelas 2022 | Museu Miniatura Automóvel

22

22

23

23

08 e 09 | JUN Sessões de Hora do Conto com Clara Haddad 

10 | JUN Concerto: “Saudade em Teu Lugar” - Marco Rodrigues

11 | JUN Concerto: 
 Sociedade Musical Gouveense Pedro Amaral Botto Machado

18 | JUN Teatro para Infância: O meu primeiro corpo - Estrutura 

19 | JUN Espetáculo Musical: Altamente – Alto Mondego Rede Cultural  
 Participantes de Gouveia e Fornos de Algodres 
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ABR
REVISTA

01 e 02 | ABR | 21h30
Teatro Cine Gouveia | 18 €

MONÓLOGOS DA VACINA
UM ESPETÁCULO COM 
FIBRA

Um espetáculo com fibra, estará no palco 
do Teatro Cine de Gouveia nos dias 1 e 
2 de abril, pelas 21h30m e os bilhetes 
encontram-se à venda na TICKETLINE: 
https://ticketline.sapo.pt/evento/monologos-
da-vacina-62024 ou na Bilheteira do Teatro 
Cine de Gouveia desde o dia 9 de março.

João Baião é sinónimo de Alegria, Energia 
e Boa disposição! Refletindo todos estes 
elementos neste espetáculo que idealizou.

Não se deixe enganar pelo nome, é um 
Monólogo que rapidamente passa a 
uma eletrizante sequência de diálogos, 
coreografias, canções e cenas recheadas 
de humor, temas atuais tudo envolvido 
numa cenografia contemporânea, pensada 
para adaptar-se a cada número, criando 
um novo espaço cénico a cada cena. 

Uma autêntica explosão de luz, vídeo e 
dança! Conta com um elenco de Bailarinos 
e Atores queridos do grande público, juntos 
nestes “Monólogos da Vacina”.

FICHA ARTÍSTICA: 
João Baião | Cristina Oliveira | Mané Ribeiro
Susana Cacela | Telmo Miranda

Corpo de Baile: 
Catarina David | Inês Corte-Real
Inês Fortuna | Marta Nagy | David Bernardino
João Lopes | João Pataco| Nuno Milne

TEATRO CINE DE GOUVEIA
Av. 1 de Maio. 6290 Gouveia | Tel.: 238 084 861
E-mail: teatrocine@cm-gouveia.pt  
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ABR
CONCERTO

09| ABR | 21h30
Teatro Cine Gouveia | 5 €

“UNDER A WATER SKY”
HÉLDER BRUNO
Blossom Ensemble

Hélder Bruno  (compositor, pianista, 
musicólogo) lançou o seu 1.º álbum em 
2018, sob o título  «A Presença, serena 
e terna». Com o apoio da Antena 2, este 
álbum foi muito bem acolhido, nacional e 
internacionalmente, tendo sido considerado 
como um dos melhores desse ano (Via 
Noturna)  nas estéticas “neoclassical”, 
“indieclassical”, “post classical” ou 
“contemporary classical”.

«Sob um Céu de Água / Under a Water 
Sky» é o nome do novo álbum, que estará 
disponível em maio deste ano. Inspira-se no 
efeito ilusório do céu que, por vezes, parece 
uma imensa extensão de água, mas também 
na simbologia da água que purifica, que é 
fonte de vida; na mitologia e na relação da 
humanidade com a água, tão trágica quanto 
heróica. Para além da estética musical 
definida e que o distingue, é também de 
referir a abordagem que Hélder Bruno 
optou por seguir para este seu segundo 
álbum: “um conto em 10 capítulos [temas/
faixas] que, no entanto, poderão ser “lidos” 
[escutados]  isoladamente. Um conto com 10 
estórias dentro” (Hélder Bruno).

Sob um céu de água. 
Mora na Porta 17. Chama-se Dinis.
Mora onde o rio encontra o mar. E do rio, do 
mar e da terra regada, abraçada, aquecida 
– pela chuva e pelo sol – vivia todos os dias 
com aquilo que corpo e alma aguentavam. 
Amor, sacrifício, alegria. Vida vivida. 
Verdadeira. Feliz.
Foi marinheiro que uma sereia quis levar 
para o mar profundo (O Marinheiro, a Sereia 
e o Mar) … não fosse a Bruxa Branca e ter-
se-ia naufragado nos seus encantos.

Sim. Naufragou… mas numa noite de 
Tempestade enquanto as mulheres rezavam 
na praia (Ave Maria).

As noites e os dias esperaram no mar 
até que lhe chegou uma Ilha. Isolada. 
Desconhecida. Fonte de esperança. 
No morro da ilha um roseiral, do qual 
escolheu uma Rosa como sua. As noites e 
os dias esperaram até que o fogo chegou e 
com a chuva se esfumou.

Tudo Floresceu e ele, contudo, com tudo o 
que precisava e nada mais.
E náufragos de todos os lados de todo o 
mundo chegaram. Terra, vermelha e quente, 
sob um vasto céu de água.



8

ABR
ESPETÁCULO MUSICAL

10 | ABR | 21h00
Praça do Tribunal | Gratuito

ALTAMENTE
ALTO MONDEGO REDE 
CULTURAL

Desta vez, entram em cena Bitocas e 
Artur Fernandes, que juntamente com as 
associações locais de Nelas e Mangualde 
irão apresentar 4 espetáculos pelo 
território do Alto Mondego’ Rede Cultural. 
Para Gouveia reservaram o dia 10 de abril, 
pelas 21h00, na Praça do Tribunal. 
Nestes espectáculos de música 
participarão diversificadas formações 
instrumentais e/ou corais, de acordo com 
as tradições e realidades locais.
Desenvolver-se-ão, entre outras 
competências, a cooperação artística, 
a criatividade no coletivo, a criação 
artística multicamada. Dar-se-á ênfase a: 
criação a partir do espólio tradicional do 

território, conceção de eventos artísticos 
sem interacções prévias, performance 
orientada para novos conceitos, direção 
artística, gestão de recursos humanos e 
dinâmicas de ensaio.
Numa perspetiva ambiental, os aspectos 
relacionados com a planificação e 
maquetagem, cenografia ou figurinos 
e gestão de recursos técnicos terão 
o cuidado de reutilizar materiais 
disponíveis.
Um projeto que envolve os Municípios 
de Gouveia, Fornos de Algodres, Nelas 
e Mangualde e cofinanciado pelo Centro 
2020, Portugal 2020 e FEDER. 
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FEV
SERVIÇO EDUCATIVO

EVENTO

12 a 14 | ABR | 10:00 - 12:00 | 14:00 -  16:00 

Museu Municipal de Arte Moderna 
Abel Manta

18 | ABR 
Museu da Miniatura Automóvel
Gratuito

ARTISTAS EM FÉRIAS XVI

DIA DOS MONUMENTOS E 
SÍTIOS

O Atelier de férias da Páscoa, Artistas em 
Férias XIV, sobre técnica mista, é destinado 
a crianças dos 6 aos 12 anos de idade, 
inscritos individualmente ou em grupos de 
ATL.

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 colecções existentes 
no País. 

O dia será também assinalado com a 
exposição de um veículo em frente aos 
Paços do Concelho.

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

Email: museuminiatura@cm-gouveia.pt 
Contacto:238 496 169 / 961 585 269
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ABR
SERVIÇO EDUCATIVO

EVENTO

22 | ABR | 14:30 -  16:00 
Teatro Cine de Gouveia

23 | ABR 
Museu da Miniatura Automóvel

CONCURSO NACIONAL DE 
LEITURA (FASE INTERMUNICIPAL)

XI ENCONTRO DE VEÍCULOS 
CLÁSSICOS DE GOUVEIA

Terá lugar, no dia 22 de abril, a prova 
da fase intermunicipal do Concurso Na-
cional de Leitura, em Gouveia, organi-
zada pela Biblioteca Municipal Vergílio 
Ferreira. Esta fase, de caráter regional, 
servirá para celebrar a festa da leitura 
na Comunidade Intermunicipal das 
Beiras e Serra da Estrela, com a parti-
cipação de alunos dos 15 concelhos. O 
Concurso Nacional de Leitura é o maior 
evento de promoção de leitura dirigido 
a estudantes e envolve centenas de 
alunos e professores de todo o país. 
Visa estimular o gosto e os hábitos 
de leitura e melhorar a compreensão 
leitora. A iniciativa tem como destina-
tários os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico e os alunos do ensino 
secundário. A Fase Intermunicipal do 
Concurso Nacional de Leitura (CNL), 
cuja coordenação é da responsabilidade 

No dia 23 de abril, a Secção de Desportos 
Motorizados da AssociaSão Julião - Clube 
“Serra A Fundo” realiza o 11.º Encontro 
de Veículos Clássicos, pelas estradas do 
Concelho de Gouveia, com o objetivo de 
promover a região, as suas valências e a 
sua gastronomia. O Museu da Miniatura 
Automóvel irá dar apoio ao Clube Serra a 
Fundo na organização do referido evento. 
Os interessados em participar no evento 
deverão realizar a sua inscrição através dos 
contactos de telefone: 238496169/961585269 
ou de email: museuminiatura@cm-gouveia.pt

da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas (DGLAB), na qualidade de 
parceira do Plano Nacional de Leitura 2027 
(PNL2027), é, anualmente, realizada por uma 
biblioteca pública/municipal selecionada 
para o efeito, em cada uma das 23 Comuni-
dades Intermunicipais (CIM) e Áreas Metro-
politanas (AM) de Portugal Continental. 
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ABR
CONCERTO

23 | ABR | 21h30
Teatro Cine de Gouveia | 10 €
(preço único para os dois concertos)

“FIL’MUS” - TRIGO LIMPO
TEATRO ACERT

Um espetáculo único que junta as artes 
de cinema, música e teatro, onde os 
atores entram no ecrã, mis- turando a 
realidade com a imagem gravada com 
todos os sons ouvidos feitos ao vivo 
pelos músicos atores. No seguimento do 
sucesso estreado em 2010, Fil’Mus2 leva 
mais além o conceito de fusão da imagem 
gravada, em muitos momentos realizada 
especificamente para o espetáculo, 
com todos os sons executados ao vivo 
e ainda com mais interação teatral com 
as imagens e inovações que o tornarão 
inesquecível. A mistura do filme com 
a realidade permitirá criar uma visão 
narrativa que só quem assistir poderá 
levar consigo. Fil’Mus 2 é um espetáculo 
diferente e completo que promete 
encantar públicos de todas as idades.

Ficha Técnica: 
Conceção e Direção: Miguel Cardoso; 
Coordenação Teatral: Pompeu José e José 
Rui Martins; Composição Musical - “A Dog’s 
Life”: Rui Lúcio; Arranjo Musical - “Sinkin’ in a 
Bathtub”: Manuel Maio; Outros Arranjos: Miguel 
Cardoso; Animações – Fil’Mus Animados”: 
Tiago Sami Pereira; Vídeo: Zito Marques; 
Som: Luís Viegas; Desenho e Luz: Paulo Neto; 
Desenho Gráfico: Zé Tavares; Fotografia: 
Carlos Teles, Rui Coimbra e Carlos Fernandes; 
Figurinos: Coletivo; Costureira: Sandra 
Rodrigues; Produção: Marta Costa; 

DURAÇÃO: 60 MIN. / CLASSIFICAÇÃO: M/6

TEATRO CINE DE GOUVEIA
Av. 1 de Maio. 6290 Gouveia | Tel.: 238 084 861
E-mail: teatrocine@cm-gouveia.pt  

ASSINALANDO O GOUVEIA ART ROCK
(o bilhete é válido para os concertos “FIL’MUS” e  Califórnia Guitar Trio) 
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ABR
CONCERTO

23 | ABR | 23h00
Teatro Cine de Gouveia | 10 €
(preço único para os dois concertos)

CALIFORNIA GUITAR TRIO

Composto por guitarristas que 
frequentaram os cursos de Robert Fripp 
em Londres na Década de 80 e integraram 
duas das suas formações, The League 
of Crafty Guitarrists e The Robert String 
Quintet, os membros do California Guitar 
Trio fazem do virtuosismo extremo o seu 
principal cartão de apresentação, tanto 
na execução de peças instrumentais 
próprias como na reinvenção de obras de 
compositores clássicos e modernos.
Apresentarão “Gaudela Trilogy”, uma 
peça musical dividida em três partes e 

incluída no álbum da banda - «Elegy», 
comissionada ao California Guitar Trio 
pelo Gouveia Art Rock e pelo Município 
de Gouveia. Para a comporem Bert Lams, 
Tom Griesgraber and Paul Richards 
«inspiraram-se na beleza natural que 
descobriram nas suas primeiras visitas a 
Gouveia».

TEATRO CINE DE GOUVEIA
Av. 1 de Maio. 6290 Gouveia | Tel.: 238 084 861
E-mail: teatrocine@cm-gouveia.pt  

ASSINALANDO O GOUVEIA ART ROCK
(o bilhete é válido para os concertos “FIL’MUS” e  Califórnia Guitar Trio) 
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ABR
CONCERTO

25 | ABR | 21h30
Teatro Cine de Gouveia 
Gratuito

“15 YEARS” - emmy Curl

emmy Curl sobe ao palco do Teatro Cine 
de Gouveia no dia em que comemoramos 
abril e a liberdade, trazendo consigo o 
seu novo trabalho 15 years. Nas palavras 
da artista este trabalho é uma compilação 
dos melhores temas por ela compostos 
desde 2017. “Após a minha primeira 
mudança de país para a Dinamarca, após 
a pandemia, a gravidez, a prematuridade 
em tempos de isolamento e voltar a 
Portugal para viver no Funchal, decidi que 
era agora que a minha carreira merecia 
um novo capítulo. Quando começo novos 
estágios da minha vida gosto de fechar 
ciclos com algo que se assemelha a um 
ritual. Este “best of”, ao qual chamei 
15 years, não é nada mais do que uma 
amálgama dos melhores temas que 
compus desde 2007. Este disco sairá em 
CD e vinil e transportará consigo imagens 
e criações visuais da minha autoria além 
dos meus retratos, alguns auto-retratos, 
em ordem cronológica desde então”.
Catarina Miranda nasceu em Trás-os-

Montes na aurora dos anos 90. Tão ligada 
à música como às artes visuais não tem 
parado de questionar o seu lugar na arte e 
no mundo, abarcando na sua obra a toda-
poderosa Natureza.
Transportando as memórias telúricas da 
região que a viu nascer, mas também a 
experiência conquistada numa metrópole 
como Copenhaga, emmy Curl apresenta 
a sua música feita de sonho e desafio. 
Uma força-fêmea para nos ajudar a ver o 
mundo com mais luz.

EVENTO

30 | ABR 
Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira

ANÚNCIO DO 
VENCEDOR DO PRÉMIO 
VERGÍLIO FERREIRA
O vencedor do Prémio Literário Vergílio 
Ferreira 2022 será anunciado no dia 30 
de abril de 2022,  na categoria de Ensaio 
Literário. O Prémio Literário Vergílio 
Ferreira, instituído pela Câmara Municipal 
de Gouveia em 1997, pretende homenagear 
o escritor Vergílio Ferreira, bem como 
incentivar a produção literária, contribuindo, 
desta forma, para a defesa e enriquecimento 
da língua portuguesa.
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MAI
SERVIÇO EDUCATIVO

SERVIÇO EDUCATIVO

03 | MAI 
Teatro Cine de Gouveia
Alunos do 2.º Ciclo EB

04 a 18 | MAI 
Museu da Miniatura Automóvel

TEATRO
O PRÍNCIPE NABO

ATELIER
O MEU CARRO PREFERIDO

A companhia de teatro Atrapalharte apresenta 
a peça de teatro O Príncipe Nabo para alunos 
do 2º Ciclo. “O Príncipe Nabo” conta a 
história de uma criada atarefada. De uma 
princesa vaidosa e arrogante. De um Rei 
prepotente, de uma Mademoiselle vaidosa, 
trocista e convencida que esquece os 
verdadeiros valores da educação e conduz 
a sua educanda, a princesa Beatriz, a um 
comportamento desastroso. Fala de bobos 
que, a brincar a brincar, vão alertando 
para os defeitos e qualidades de cada um. 
Fala de um Príncipe sensato que dá uma 
lição de vida a quem a merece.Esta obra 
é recomendada pelo Plano Nacional de 
Leitura.

De 4 a 18 de maio o Museu da Miniatura 
Automóvel propõe às crianças do pré-
escolar 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.

Email: museuminiatura@cm-gouveia.pt 
Contacto:238 496 169 / 961 585 269
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CONCERTO

07 | MAI | 21h30
Teatro Cine de Gouveia | 4€

TEJO QUARTET

‘Tejo Quartet’ nasceu em 2016 e está 
sediado em Lisboa. Composto por quatro 
músicos com uma actividade intensa 
e reconhecida no panorama musical 
português, o ‘Tejo Quartet’ pretende 
fazer chegar a sonoridade do Quarteto 
de Saxofones ao grande público e desta 
forma estreitar laços culturais, tendo como 
mote “Pelo Tejo vai-se para o Mundo” – 
título de Alberto Caeiro (in “O Guardador 
de Rebanhos, Poema XX”). Para além dos 
inúmeros prémios conquistados a nível 
individual, a experiência e versatilidade 
dos músicos que o integram dá ao grupo 
uma sonoridade ímpar e uma capacidade 
de interpretação de um vasto repertório 
que contempla os tradicionais Quartetos 
de Saxofones, a adaptação de grandes 
clássicos, a World Music, etc. Em Novembro 
de 2017 foi-lhe atribuída uma Menção 
Honrosa no “V Concurso Internacional 

de Música de Câmara Cidade de Alcobaça” 
– Categoria Sénior. Em Julho de 2021 o 
quarteto acompanhou o saxofonista Italiano 
Mario Marzi e apresentou uma palestra no 
FISP – Festival Internacional de Saxofone de 
Palmela.

Formação do Quarteto:
Miguel Ferreira – Saxofone Soprano; 
Artur Mendes – Saxofone Alto; 
Nelson Jesus – Saxofone Tenor; 
Raúl Gouveia – Saxofone Barítono. 

Programa: 
Aldemaro Romero – Saxophone Quartet
Alfred Desenclos - Quatuor
Raymond Decancq – A Playful Quartet Astor Piazzolla – 
Milonga de la anunciación Bernardo Sassetti – Smoking Aria
Extra | Alberto Janes - Foi Deus

MAI

TEATRO CINE DE GOUVEIA
Av. 1 de Maio. 6290 Gouveia | Tel.: 238 084 861
E-mail: teatrocine@cm-gouveia.pt  
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MAI
TEATRO

14 | MAI | 21h30
Teatro Cine de Gouveia | 4€

“PEÇA PARA INTERVALOS”

Uma performance sobre o uso do intervalo 
ao longo da história do Homem e da 
história do teatro (pausa.) Um projeto de 
apropriação de experiências pessoais 
inacabadas que vão ressoando como um 
constante impasse (pausa.) Uma peça 
tomada de assalto por muitos intervalos 
habitados por um homem, Celestino Pinto, 
que se coloca em cena com um objetivo 
concreto: preencher o tempo entre os 
actos de um espectáculo, testando, 
deste modo, a possibilidade de adiar um 
possível fim (pausa longa.) Em Peça para 
Intervalos, a quinta colaboração para 
teatro entre Rui de Almeida Paiva e Bruno 
Humberto, investiga-se a argamassa da 
própria natureza ilusória do tempo no 
teatro, do entreter a partir da tradição 
oral e perfomática, e das implicações, em 
cada ser humano, da existência de um 
último intervalo sempiterno que, com um 
forte poder de sucção, aspira tudo o que o 
rodeia, tornando-se, ele próprio, na peça 
central (pausa concreta.)

FICHA TÉCNICA:  
AUTORIA, ENCENAÇÃO: Bruno Humberto e Rui de 
Almeida Paiva; 
INTÉRPRETES E CO-CRIAÇÃO: Celestino Pinto; 
Sandra Rosado; Bruno Humberto; Isadora Alves; 
MÚSICA: Philippe Lenzini; 
CENOGRAFIA: João Ferro Martins, Rui de Almeida 
Paiva, Bruno Humberto e Sofia Gonçalves; 
DESIGN DE LUZ: Gonçalo Alegria; 
REGISTO E EDIÇÃO DE VÍDEO: Pedro Paiva.

EVENTO

18 | MAI 
Museu da Miniatura Automóvel

DIA INTERNACIONAL
DOS MUSEUS

No Dia Internacional dos Museus, dia 18 de 
maio, o Museu da Miniatura Automóvel de 
Gouveia estará de portas abertas para quem 
quiser apreciar as melhores coleções de 
miniaturas automóveis existentes no País 
e uma coleção cedida temporariamente 
pelo Museo de História de La Automoción 
de Salamanca (Carros de Empreitadas e 
Estradas). Durante o dia também irá estar 
em exposição um Mercedes de 1967 em 
frente ao Paços do Concelho.
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MAI
CONCERTO

28 | MAI | 21h30
Teatro Cine de Gouveia | 10 €

“PRESENTE EM ACÚSTICO”
FERNANDO DANIEL

Fernando Daniel, um dos artistas pop 
nacionais mais relevantes da atualidade, 
alcançou o Galardão de Ouro com o seu 
mais recente álbum “Presente”, que 
entrou diretamente para o primeiro lugar 
do Top Nacional de Vendas e permaneceu 
na liderança durante 6 semanas
consecutivas. De “Presente”, fazem parte 
alguns dos maiores sucessos nacionais 
do último ano, tal como “Se Eu” (Single 
de Dupla Platina), com a participação dos 
brasileiros Melim, “Melodia da Saudade” e 
“Tal Como Sou”, estes já galardoados com 
o Single de Platina.Com a crise pandémica 
que assola o mundo, foram poucas as 
oportunidades que Fernando Daniel teve 
para apresentar “Presente” ao vivo e o seu 
público desespera por essa oportunidade. 
A tour, com mais de 60 datas marcadas, 
foi toda adiada. Com a estreia nos 
emblemáticos Coliseus do Porto e Lisboa 

também adiados para o final deste 
ano, surge então a ideia de fazer a sua 
primeira tour acústica, com um espetáculo 
desenhado exclusivamente para teatros e 
auditórios, em que Fernando Daniel estará 
“Presente em Acústico”, na voz, guitarra 
e piano acompanhado por dois elementos 
da sua habitual banda: Fernando Mendoza 
nos teclados e programações e Ivo 
Magalhães na guitarra. Nos concertos, 
para além das canções de “Presente” 
não vão faltar hits incontornáveis como 
“Espera”, “Voltas” ou “Nada Mais”. Com 
apenas 25 anos de idade e natural de 
Aveiro, Fernando Daniel tem uma voz 
absolutamente única e uma imensa legião 
de fãs. No Facebook é seguido por mais 
de 300.000 fãs e no Instagram por quase 
400.000. Os seus vídeos no YouTube 
somam uns impressionantes 126 Milhões 
de visualizações.
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JUN
SERVIÇO EDUCATIVO

08 e 09 | JUN 
Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira
Alunos do Ensino Pré-Escolar

SESSÕES DE HORA DO 
CONTO

Com a sua grande expressividade, Clara 
Haddad vai apresentar, nos dias 8 e 9 de 
junho, sessões de histórias para crianças 
do Pré-escolar, no auditório da Biblioteca 
Municipal Vergílio Ferreira. 

Nestes espetáculos de contos, a escritora 
e narradora de histórias Clara Haddad 
propõe uma viagem pelos contos 
populares de várias culturas, pelos livros 
interativos e pela sabedoria popular, com 
muita alegria e diversão à mistura. Com a 
sua grande expressividade Clara Haddad 
encanta, trazendo a sabedoria dos contos 

ancestrais contados pela sua avó paterna 
e outros que aprendeu nas suas viagens 
pelo mundo. Também utiliza, em algumas 
de suas sessões de contos, recursos 
narrativos, tais como: tapetes narrativos, 
Kamishibais, livros de imagens e livros 
brinquedos, histórias cantadas criando 
um ambiente mágico, divertido e interativo 
com o seu público.

TEATRO CINE DE GOUVEIA
Av. 1 de Maio. 6290 Gouveia | Tel.: 238 084 861
E-mail: teatrocine@cm-gouveia.pt  
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JUN
CONCERTO

10 | JUN | 21h30
Teatro Cine de Gouveia | 10€

“SAUDADE EM TEU LUGAR”
MARCO RODRIGUES

Marco Rodrigues sobe ao palco do Teatro 
Cine de Gouveia no Dia de Portugal e das 
Comunidades para apresentar, ao vivo, 
“Judite”, o seu novo disco, sucessor do 
muito bem-sucedido “Copo Meio Cheio” 
e de “Fados do Fado”, o disco nomeado 
para um Grammy Latino. “Judite”, nome 
escolhido em homenagem à mãe do 
fadista, foi todo ele criado e produzido 
após o seu desaparecimento prematuro, 
sendo por isso, o álbum mais emotivo de 
Marco Rodrigues. Desafiante só por si, 
o álbum combina o fado tradicional com 
grandes canções como as que nos tem 

habituado, escritas por alguns dos mais 
conceituados compositores da música 
pop. Caso de Diogo Piçarra que, depois 
do estrondoso sucesso de “O Tempo”, 
volta a assinar um novo clássico, “Amar 
Para Sofrer”. Em palco, acompanhado por 
um irrepreensível trio de fado e um set 
de bateria e percussão, Marco Rodrigues 
apresentará para além dos novos temas 
de “Judite”, muitos dos sucessos que 
marcaram a sua carreira, como “O 
Tempo”, “Homem do Saldanha” e “Rosinha 
dos Limões” e alguns fados tradicionais 
incontornáveis.
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JUN
CONCERTO

11 | JUN | 21h30
Teatro Cine de Gouveia | Gratuito

SOCIEDADE MUSICAL 
GOUVEENSE “PEDRO 
AMARAL BOTTO MACHADO”
A Sociedade Musical Gouveense levará a 
efeito um concerto no dia 11 de junho, pelas 
21h30, no Teatro Cine de Gouveia, no âmbito 
do encerramento do Programa evocativo do 
centenário da morte de Pedro Amaral Botto 
Machado. O movimento associativo estava 
no âmago de Pedro Amaral Botto Machado, 
sendo o corolário desse desígnio, a ajuda 
inestimável e fundamental no estabelecimento 
da Sociedade Musical Gouveense enquanto 
banda filarmónica. Este concerto pretende 
ser o eco dessa implementação, colocando 
em som todos estes desígnios, através de 
um repertório ecléctico e emblemático, de 
compositores portugueses e da projecção de 
um filme inédito. 

TEATRO

18 | JUN
Teatro Cine de Gouveia | Gratuito

TEATRO PARA A INFÂNCIA
“O MEU PRIMEIRO CORPO”
ESTRUTURA

Este espetáculo será experiência imersiva 
onde pais e bebés poderão percorrer em 
conjunto uma instalação cénica que irá propor 
várias experiências multi-sensoriais que 
lançam diversos estímulos orientados para os 
bebés da faixa etária dos 0 aos 6 anos, através 
da luz, som/música e adereços cenográficos.
O Meu Primeiro Corpo será uma reflexão 
sobre as primeiras sensações, as primeiras 
cores, as primeiras ideias, os primeiros 
acontecimentos extraordinários. Uma viagem 
cuidada ao universo das pequenas coisas, 
onde tudo é ensaiado pela primeira vez: tocar, 
ouvir, cheirar, sorrir, pasmar. Como guardar a 
memória dos nossos primeiros corpos?

* a faixa etária proposta é dos 0 aos 3 anos 
(sendo que a idade ideal será a partir dos 6 
meses) 

Equipa Técnica: 
Criação: Rogério Nuno Costa + Cátia Pinheiro & José Nunes 
Cenografia e Instalação Plástica: Cátia Pinheiro;
Música e Desenho de Som: Vasco Rodrigues Luz e 
Coordenação Técnica: Pedro Nabais
Coprodução: Ballet Contemporâneo do Norte e Estrutura



JUN
ESPETÁCULO MUSICAL

19 | JUN | 21h30
Praça do Tribunal | Gratuito

ALTAMENTE
ALTO MONDEGO REDE 
CULTURAL

Desta vez, entram em cena Bitocas e 
Artur Fernandes, que juntamente com as 
associações locais de Gouveia e Fornos 
irão apresentar 4 espetáculos pelo 
território do Alto Mondego’ Rede Cultural. 
Para Gouveia reservaram o dia 19 de abril, 
pelas 21h30, na Praça do Tribunal. 
Nestes espectáculos de música 
participarão diversificadas formações 
instrumentais e/ou corais, de acordo com 
as tradições e realidades locais.
Desenvolver-se-ão, entre outras 
competências, a cooperação artística, 
a criatividade no coletivo, a criação 
artística multicamada. Dar-se-á ênfase a: 
criação a partir do espólio tradicional do 

território, conceção de eventos artísticos 
sem interacções prévias, performance 
orientada para novos conceitos, direção 
artística, gestão de recursos humanos e 
dinâmicas de ensaio.
Numa perspetiva ambiental, os aspectos 
relacionados com a planificação e 
maquetagem, cenografia ou figurinos 
e gestão de recursos técnicos terão 
o cuidado de reutilizar materiais 
disponíveis.
Um projeto que envolve os Municípios 
de Gouveia, Fornos de Algodres, Nelas 
e Mangualde e cofinanciado pelo Centro 
2020, Portugal 2020 e FEDER. 



22

OUTRAS PROPOSTAS

CULTURA

EXPOSIÇÃO TEMÁTICA

09 ABR a 12 JUN  
Museu Municipal de Arte Moderna 
Abel Manta | Gratuito

MAIO | Fins de semana
Frente aos Paços do Concelho

ENCONTRO COM ABEL 
MANTA

EXPOSIÇÃO TEMÁTICA
CARROS DE BOMBEIROS

Programada para o ano passado, mas 
adiada, devido à pandemia e ao consequente 
fecho dos museus, é tempo de vermos a 
exposição de pintura e desenho do artista 
plástico António Carmo. Composta por 
uma dezena de pinturas, de cores alegres e 
vibrantes, e outros tantos desenhos de traço 
forte, são uma pequena mostra da sua Arte, 
que o escritor e seu amigo Baptista Bastos 
assim define:
A arte de António Carmo é uma pesquisa 
permanente e quase permanentemente 
inovadora. Diria, não como definição, mas 
como processo de trabalho e de pesquisa, ser 
uma arte que resume e sustenta uma particular 
visão do mundo, nascida de uma especial e 
pessoal experiência. E é uma relação muito 
especial com a cultura porque estabelece uma 
distinção entre o modo de ver e o processo de 
realizar. O mundo de Carmo é um mundo de 
valores comprometido com a experiência de 
vida e a maneira de a modificar. 

O Museu da Miniatura Automóvel realizará, 
durante os fins de semana do mês de 
maio, uma exposição temática “Carros 
de Bombeiros”, em frente aos Paços do 
Concelho, em parceria com as principais 
Associações Humanitárias dos Bombeiros 
do Concelho de Gouveia.

Foto: António Carmo por Paulo Spranger do DN 2011
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SERVIÇO EDUCATIVO

02 a 31 | MAI 
Museu Municipal de Arte Moderna 
Abel Manta

FESTA DO MUSEU 

Nesta Festa do Museu, festa de reencontro 
deste e de todos os museus com os seus 
públicos, poderá ser visitada a exposição 
temporária “Encontro com Abel Manta” - 
pintura e desenho de António Carmo, para 
todos. Haverá visitas guiadas à exposição, 
com oficina experimental para alunos do 
jardim de Infância, 1º e 2º Ciclo (18 de maio 
a 9 de junho) e Ateliers de impressão para 
grupos séniores das IPSS.

OUTRAS PROPOSTAS

Email: museuminiatura@cm-gouveia.pt 
Contacto:238 496 169 / 961 585 269

SERVIÇO EDUCATIVO

JUNHO
Museu da Miniatura Automóvel

VERÃO 5 ESTRELAS 2022

Durante o mês de junho, o Museu da 
Miniatura Automóvel propõe aos alunos um 
programa de atividades lúdico-pedagógicas.
Os alunos vão ter a oportunidade de 
conhecer as novas coleções temporárias 
e realizar alguns jogos, nomeadamente 
“Peddy-paper” por forma a ficarem a 
conhecer melhor o Museu e o mundo 
automóvel de uma forma mais lúdica, bem 
como a Cidade de Gouveia.

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



CONTACTOS

CIRCUITO ASSOCIATIVO

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 DE ARTE MODERNA 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

23 | ABRIL
11.º Encontro de Veículos Clássicos | Secção de Desportos Motorizados da AssociaSão 
Julião – Clube “Serra A Fundo”

14 | MAIO
16.º Passeio Todo-o-Terreno | Gouvicampo – Clube de Campo de Gouveia 

22 | MAIO
11.ª Caminhada ao Penedo dos Mouros | Casa do Povo de Nespereira e Rancho 

Folclórico da Casa do Povo de Nespereira




