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PESTE & SIDA

O Sol da Caparica chega à Serra da Estrela 
no dia 27 de julho!
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A ROMARIA VAI AO 
OBSERVA ESTRELA

Este ano o ObservaEstrela 2019 conta 
com a participação da GO Romaria que 
leva consigo a Joana Espadinha! Vê mais 
detalhes no interior.
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ABERTURA DA ROMARIA 
CULTURAL 2019

Este ano, a abertura “oficial” da Romaria 
Cultural será um espetáculo duplo!
A partir das 18h do dia 26 de julho, uma 
sala escura nos Paços do Concelho será 
palco para o espetáculo “Escuridão Bonita”. 
Acompanha-nos em seguida ao Mirante 
para assistir à perfomance orgânica e 
misteriosa “Alento: Emersão”!
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Bem-vindo de novo ao Jornal Romaria Cultural e a uma nova imagem! O nosso romeiro e artista Cató IluDe (Carlos António Simões) emprestou o seu 
talento para criar um lettering mais orgânico e apelativo que a Rita Mansinho aproveitou para integrar no design da nossa segunda edição!

Jornal

APOIOS:

UMA ÁRVORE QUE 
FLORESCE DE 
ANO PARA 
ANO!
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AGENDA  CULTURAL

PESTE & SIDA

Os Peste & Sida são uma histórica banda 
portuguesa que dispensa apresentações, mistura 
o rock, punk e new wave como poucos e tem um 
percurso que pôs o país inteiro a cantar o “Sol da 
Caparica”. Este sol chegará a Gouveia e à Romaria 
Cultural este ano para coroar um grande dia de 
concertos!

TRANS-AEOLIAN TRANSMISSION

Duo franco-italiano (François R. Cambuzat e 
Gianna Greco) que já participou na edição de 
2015 dos Jardins Efémeros (Viseu) e no Festival 
Músicas do Mundo e que nos traz um novo 
conceito: viajar/ compor/ escrever/ filmar num 
local longínquo, para onde nem a indústria 
musical nem as agências levariam alguma vez 
um músico ocidental, regiões e países definidos 
como impossíveis de alcançar. Nestes locais 
permanecem e viajam durante longos períodos, 
nos quais encontram músicos de outros mundos 
e influências únicas, sacrificando a sua própria 
música pelo poder de outras canções, melodias, 
ritmos e outros suores.

CALCUTÁ

Calcutá é o projeto a solo de Teresa Castro, que 
também é guitarrista e vocalista dos Mighty 
Sands e baterista das Savage Ohms. Em 2017, 
gravou as 5 canções que compõem o seu primeiro 
EP, “Over Night”, e que deixam adivinhar o 
dia no horizonte. São explorados ambientes, 
paisagens e memórias, focadas acima de tudo, no 
revisionismo do deserto americano e de todas as 
histórias que o usam como palco para a magia. 
As melodias e os drones são invocados como 
feitiços vindos dos lugares mais profundos, mas é 
o constante e persistente “fingerpicking” que faz 
toda a locomotiva andar!

SOUL OF ANUBIS

Banda portuguesa cujas influências têm raízes 
no metal, sludge e doom e em bandas como 
Deftones, Mastodon ou High on Fire. O 
alinhamento atual conta com a contribuição 
do Rui (bateria), Speeds (baixo) e Hugo Ferrão 
(guitarra e voz), que trarão de Santa Maria da 
Feira, local de origem, o deus egípcio para dar 
alma ao palco de concertos de sexta!

FUZZIL

Banda de rock sem medo, que mistura uma 
infinidade de estilos mas concentra o seu Fuzz 
no Psicadélico com pitadas de Prog e Stoner.

PAISIEL

Paisiel é o enigmático nome do projeto do 
baterista, percussionista e escultor João Pais 
Filipe e do saxofonista Julius Gabriel. Alicerçado 
numa exploração individual do som e das 
possibilidades expressivas dos instrumentos, 
este projeto permite que os músicos se movam 
livremente entre a música experimental, o jazz, 
o rock e restantes declinações indecifráveis de 
novas categorias musicais.

BAIRRO LADINO

Grupo de fados que tem “apadrinhado” o género 
na Romaria Cultural desde a primeira edição e 
que regressa este ano, no serão de sábado, para 
mais um concerto informal mas intimista, e tão 
querido pelos gouveenses.

SOCIEDADE MUSICAL 
GOUVEENSE “PEDRO AMARAL 

BOTTO MACHADO”

A S.M.G. é uma das peças centrais deste festival 
desde o seu início e promete este ano, por meio 
da atuação que nos trarão no serão de sexta-feira, 
apresentar um repertório de riqueza semelhante 
aos anteriores e ser, de novo, uma das atividades 
que mais público traz às ruas de Gouveia e 
uma das que disporá de um enquadramento 
mais surpreendente, aproveitando o contexto 
pitoresco da Rua da Cardia!

ORFEÃO DA SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE GOUVEIA

Na noite de sábado, o Orfeão da Santa Casa da 
Misericórdia de Gouveia (também presença 
assídua na Romaria Cultural e um parceiro 
desde o início), “jogará em casa” e dará um 
concerto aproveitando o bonito enquadramento 
que proporciona a Igreja da Misericórdia.

MARIA INÊS GONÇALVES

A Maria Inês estreou-se com um concerto 
intimista que aproveitou um ambiente “À Luz 
do Candeeiro” no período natalício do ano 
passado (22 de dezembro) e volta a Gouveia 
para a Romaria Cultural 2019, devolvendo-nos 
o mesmo intimismo da voz e piano, aliados à 

informalidade que proporciona o ambiente da 
Rua da Cardia, ao final do dia!

ARMANDO ALMEIDA

Armando Almeida pôs a Rua 5 de Outubro aos 
saltos nas Festas do Senhor Calvário 2018, e 
talvez por isso regressa ao mesmo local com o 
espírito revivalista e familiar que a sua escolha 
de temas proporciona, prometendo mais uma 
grande noite de animação musical nesta rua!

NUNO CALADO

O histórico radialista da Antena 3 é o autor do 
programa Indiegente, que celebra 25 anos de 
existência e pelo qual passaram os mais variados 
nomes da música nacional e internacional. A 
amizade que nutre com os Peste & Sida torna 
ainda a sua presença mais especial na noite de 
concertos de sábado, a qual irá “apadrinhar” 
com as escolhas musicais surpreendentes com 
que nos tem habituado!

ANTÓNIO FREITAS

Há décadas a divulgar o melhor do heavy metal e 
hard rock português, bem como a música pesada 
das mais diversas origens e expressividades, o 
também histórico radialista da Antena 3, mais 
conhecido pelo programa Alta Tensão, é a 
escolha perfeita para fechar a noite de concertos 
de sexta-feira, na mesma linha das atuações 
anteriores, nos claustros dos Paços do Concelho.

LE CIRQUE DU FREAK

Herdeiros diretos do mítico Joaquim António 
de Aguiar (mata-frades para os amigos), e 
oriundos da Sé Velha de Coimbra, os Le Cirque 
du Freak são um duo especialista em festa rija e 
voltam a ser umas das escolhas da Efervescente, 
associação com a qual a GO Romaria tem 
construído uma parceria e amizade sólidas. 
Os seus sets estão repletos de soul, afro funk 
& afro beat, breaks, disco e um pouco de rock 
sujo, sempre acompanhados por uma pitada de 
bizarrice. Devem ser servidos como aperitivo 
ou digestivo, uma verdadeira iguaria para 
apreciadores de bebidas espirituosas.

DISCOSSAURO

“Discossauro” é uma homenagem ao disco 
de vinil de gerações passadas que perdura ao 

longo dos tempos através desse som quente 
característico da gravação analógica. O projeto 
“vinílico” de Miguel Neto (Faro, 1979), músico, 
artista new media, produtor e DJ. Desde 2014 a 
organizar arraiais e festas tropicais, o Rooftop 
Faro e desde 2017 com a recém-criada Caribe 
Ibérico (plataforma de promoção de artistas do 
“verdadeiro Caribe”), é responsável ainda pelo 
movimento “Bring Your Own Vinyl” (“traz o 
teu vinil”), que chegará à Rua 5 de Outubro 
como forma de promover uma sessão de música 
participativa! 

DJ OGATA TETSUO

Também conhecido como “Galinha”, Ogata é um 
embaixador da música alternativa, da cultura 
japonesa e dos jogos de tabuleiro, entre outras 
paixões. Colabora com a GO Romaria há três 
anos e nesta edição irá juntar-se à tarde eletrónica 
no Mirante do Paixotão, levando também a sua 
vasta coleção de jogos de tabuleiro!

NÁINETIN OU FORD

Com o Senhor do Calvário a apadrinhar a 
sua origem, Coluna & Baptista já dispensam 
apresentações para qualquer gouveense. Tem 
mostrado a história recente que, com caipirinha 
de cerveja na mão, ai estão eles colados aos 
decks, quais comandos de controlo de uma 
nave que viaja no tempo musical, tão depressa 
passando na Detroit de 1976 com as calças à 
boca-de-sino vestidas e patins calçados, como 
dançando o ska de Dr. Martens e suspensórios 
na Inglaterra de 1969, chegando com facilidade 
às pistas de dança belgas em 1989, e ao Mirante 
do Paixotão, na tarde eletrónica que nos reserva 
a Romaria Cultural 2019!

THE G.U.M.

Além de já terem participado na atividade 
que a GO Romaria desenvolveu no Curral do 
Negro este ano, os G.U.M. já ganharam lugar 
cativo ao pôr do sol de domingo no Miradouro 
do Paixotão, local emblemático onde tem 
acontecido, desde a 1ª edição, o final informal da 
Romaria Cultural.

COLETIVO AAIS

A recém-parceria com esta associação, que conta 
hoje em dia com dezenas de sócios-artistas da 
região, traz-nos este ano uma exposição coletiva 
que, perto do final da visita às exposições, terá 
uma performance surpreendente da autoria de 
Ricardo Cardoso.

RE-RIGHT VOL. II

Rodrigo Pereira traz-nos um projeto que explora 
a conversa através de um dispositivo interativo, 
tratando-se do segundo volume do projeto re-
right, que nasce em 2018. O primeiro volume de 
experiências começou com a pergunta: “o que 
é uma conversa?”, resultando numa viagem por 
seis lugares diferentes nos quais se conversou 
com aproximadamente 60 pessoas. O segundo 
volume surge agora para continuar a exploração 
do que é a cooperação dos sentidos para um 
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Como “aquecimento” para a Romaria Cultural 2019, este ano tivemos o privilégio de ser convidados para participar no 
ObservaEstrela 2019! Esta Feira de Turismo e Natureza acontece em Gouveia, no Parque da Ribeira, entre os dias 28 e 30 de 
junho e tem este ano a sua 2ª edição. Além de a GO Romaria ter um espaço próprio no evento, juntou-se à restante programação 
com uma exposição de ilustração que ficará patente durante o fim de semana e ainda, como participação mais forte no dia 28, 
pelas 21h00, com um concerto da recém-artista nacional em ascensão: Joana Espadinha!

EXPOSIÇÕES PERMANENTES

MÚSICA - DJ SETS

MÚSICA - CONCERTOS
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fim de entendimento que extrapole a lógica 
semântica das palavras. A tecnologia serve para 
humanizar a conversa e é uma ferramenta que 
nos permite desconstruir as frases em palavras 
e as palavras em pequenos vídeos que nos levam 
para outras dimensões de interação. O GAF – 
Grupo Aprender em Festa é o impulsionador e 
parceiro nesta experiência conversacional, por 
meio do projeto “Ecocidadania”!

“GARDEN OF DELIGHTS” 
POR SUZANA GONÇALVES

Exposição ao ar livre de cartazes interventivos 
e críticos, espalhados por algumas paredes do 
centro de Gouveia.

“DESCRIÇÃO DE UM QUADRO”
POR SÉRGIO NOVO

Além de fazer parte da ASTA – Teatro e 
Outras Artes (Covilhã), tendo já participado 
nos espetáculos “Odisseia” e “Lano Kaj Nego” 
estreados em Gouveia, Sérgio Novo desenvolve 
também a arte visual da ilustração, trazendo 
à edição da Romaria Cultural deste ano um 
conjunto de trabalhos interpretativos do texto 
“descrição de um quadro” do dramaturgo e 
escritor alemão Heiner Muller.

“A LUZ DA ESTRELA”
POR MANUEL FERREIRA

O fotógrafo Manuel Ferreira dispensa 
apresentações para os gouveenses e não se 
estreando no evento “Romaria Cultural”, nesta 
edição estreia, contudo, o seu trabalho no espaço 
“Baú de Emoções”, com uma exposição que 
ficará patente também durante o mês de agosto. 
Serão expostas algumas das mais belas paisagens 
da região da Serra da Estrela por si retratadas, 
onde a luz, sempre muito própria, desempenha 
um papel principal.

“ANIMAIS SELVAGENS EM 
RECUPERAÇÃO NO CERVAS E 

OUTRAS HISTÓRIAS”

Exposição fotojornalística que enquadra 
a complexidade e riqueza do trabalho 
desenvolvido pelo CERVAS, que não raras vezes 
passa despercebido, dando a conhecer as várias 
etapas dos processos de recuperação de fauna 
selvagem e as linhas de trabalho desenvolvidas 
em paralelo, recorrendo a algumas histórias e 
casos. A exposição é composta por 20 fotografias 
e é maioritariamente constituída por trabalhos 
dos fotógrafos profissionais Artur Vaz Oliveira 
e Gonçalo Costa, que têm colaborado com o 
CERVAS há vários anos.

“BICHARADA BRAVA DA SERRA”

O CERVAS complementará todas as atividades 
que realiza durante o fim de semana com uma 
exposição sempre presente nas diversas edições 
da Romaria Cultural e que dará a conhecer um 
pouco mais sobre os habitats da região.

TRILHAS SONORAS

Trilhas sonoras é um projeto desenvolvido por 
Carlos Coelho e Tiago Mota que consiste numa 
instalação áudio que recria ambiências urbanas e 
vivências citadinas, criando um efeito paradoxal 
com o ambiente da Romaria Cultural, sendo 
constituída por uma composição de trilhas 
sonoras de diversas origens, transmitida no 
exterior a partir da varanda da sede do PCP (Rua 
da Cardia).

ESCURIDÃO BONITA

Peça de teatro produzida e representada por 
UMCOLETIVO – uma história de amor escrita 
pelo Ondjaki, a partir da qual se constrói um 
espetáculo interativo com a cena. Conta com 
a participação de uma atriz, um músico e um 
desenhador – que fará desenhos em areia negra 
sobre luz e é o primeiro dos dois espetáculos de 
abertura “oficial” da Romaria Cultural 2019.

ALENTO - EMERSÃO

Emersão é o segundo capítulo da obra “Alento” 
e resultará numa performance orgânica e 
misteriosa da criação do coreógrafo e bailarino 
Pedro Ramos, diretor artístico da Ordem do O. 
Trata-se de um diálogo empático inter-relacional 
do corpo com a Floresta, reconhecendo-a como 
porta de entrada para a dimensão do “Ser” e 
enquanto entidade/organismo vivo do qual 
fazemos parte. Com o apoio do Teatro Cine de 
Gouveia, este será o segundo dos dois espetáculos 
de abertura “oficial” da Romaria Cultural 2019!

CINE - ECO

A organização do Cine Eco, a convite do 7ª 
Sena – Núcleo Cinéfilo de Seia, irá repetir este 
ano a sua colaboração com a Romaria Cultural, 
aproveitando o Cinema Ao Ar Livre “presente” 
na Rua da Cardia desde 2017 e que este ano 
acontecerá na sexta-feira depois de jantar. As 
peças documentais apresentadas encontram-
se enquadradas na temática ambiental e fazem 
parte do catálogo da última edição deste 
reputado festival internacional de cinema!

“XINJIANG, TAKLAMAKAN & 
KARAKORAM” 

Espantoso filme documental da criação da 
Trans-Aeolian Transmission, que na verdade é 
um Road-Movie que vagueia, entre outros locais 
igualmente remotos, por Xinjiang (República 
Popular da China), pelas profundezas do deserto 
de Taklamakan, pelos cumes das montanhas de 
Karakoram, bem como no interior do coração 
das últimas cidades da Rota da Seda.

FEIRINHA GO ROMARIA

Com inscrições já a decorrer nos canais habituais 
da GO Romaria, este será o espaço habitual onde 
comerciantes, associações locais ou pessoas 
particulares podem vender os seus produtos 
e criações artísticas ou outras. Se quiseres 
inscrever-te na feirinha, poderás também fazê-lo 
através de: feiras@romariacultural.pt

MERCEARIA GO ROMARIA E 
CERVAS

A GO Romaria e o CERVAS também terão 
espaço próprio na Feirinha, que servirá de 
posto de informação, ponto de início e fim 
das atividades móveis e acesso a material de 
marketing de ambas as associações.

“OFICINA DA GULODICE”

Organizada pela gouveense Paula Carvalho, esta 
oficina é dedicada à criação de queijinhos de figo 
seco e acontecerá no sábado no recém-espaço 
gouveense “Baú de Emoções”. As inscrições 
serão limitadas (máximo de 12 pessoas) e serão 
atempadamente divulgadas nos canais habituais 
da GO Romaria.

ARTE DE TRICOTAR

Lembram-se do projeto do GAF Gouveia - 
Cidadania, Manta pela Igualdade, que se tornou 
um símbolo da Romaria Cultural? Na Romaria 
Cultural 2019 ela estará de volta e continuará a 
crescer! Durante a tarde de sábado, a Praça de S. 
Pedro será o local de uma atividade participativa 
que acontecerá em torno da Manta e na qual se 
explicará e ensinará a arte de tricotar e outras 
relacionadas, entre histórias de vida de mulheres 
que se cruzam com o sentir e viver no concelho 
de Gouveia. No final, junta-te a nós para com a 
Manta pela Igualdade animar a Rua da Cardia 
entre fios de conversa, ficando patente durante o 
resto do festival!

OFICINA DE TECELAGEM

A gouveense Inês Barreiros, além de ter ajudado 
a GO Romaria no desafio artístico de decoração 
comunitária da Rua da Cardia, vem, juntamente 
com o seu mestre tecelão João Ferreira, mostrar-
nos a arte da tecelagem manual e falar-nos de 
como pretende, com base na tradição, criar um 
projeto contemporâneo. A oficina envolve uma 
visita guiada aos teares (Pavilhão dos Belinos), 
com partida da Rua da Cardia pelas 19h00.

BIRDWATCHING NA ROMARIA - 
CERVAS

No dia 27 de julho, o CERVAS juntará à 
programação da Romaria Cultural 2019 uma 
saída de campo para Birdwatching (Observação 
de Aves) de espécies da região, vocacionada para 
a população estrangeira residente no concelho 
de Gouveia mas aberta à participação de todos 
os interessados. A partida para a saída de campo 
acontecerá na Praça de S. Pedro, pelas 7h00 e será 
mais uma consolidação da já longa colaboração 
que o CERVAS tem neste festival.

“A NATUREZA INSPIRA A TUA 
CRIAÇÃO?”

Conversa participativa sobre a região e a 
criação artística a ela associada, com o teatro 
e performance como expressões artísticas de 
destaque e transmissão em direto na Rádio 
Antena Livre.

TENDA DAS TROPELIAS

Reviver o passado da carrinha e da ludoteca, 
através da “passagem” dos brinquedos mais 
antigos para as crianças de hoje, do “contar 
histórias”, da partilha de experiências de quem 
usufruiu da carrinha quando esta se encontrava 

ativa – organização conjunta com o GAF.

PEZINHO DE PAPEL

Esta atividade é um conceito estreante na 
Romaria Cultural e será uma versão gouveense 
de um peddy papper. Trata-se de um trail 
mais interativo que o habitual, podendo ser 
realizado também na versão “caminhada”, e 
acontece nas ruas do centro de Gouveia, sendo 
complementado com várias paragens em pontos 
estratégicos do festival.

JOGOS DE TABULEIRO

Não é só o gosto pela música que move Ogata 
Tetsuo, que também se munirá de uma vasta 
coleção de mais de 200 jogos de tabuleiro, 
ajudando a rechear uma tarde diferente para 
os amantes do género. Foi lançado o convite ao 
grupo de board gamers de Viseu, com o qual 
se estabeleceu contacto na atividade “À Luz do 
Candeeiro” em 2018.

VOLTA À ROMARIA

A BTTribo junta-se à GO Romaria e desafia 
pequenos e graúdos a juntarem-se num passeio 
de bicicleta pelo concelho. A este passeio ainda 
está associado outro desafio: o de decorar as 
bicicletas com flores, fitas de cores e tudo aquilo 
que os participantes sentirem que pode dar cor 
a este passeio. O (bom) gosto de cada um é o 
limite.

ROMARIA TRADICIONAL AO SR. 
DO CALVÁRIO

Tal como nas edições anteriores, a atividade de 
encerramento será a recriação da Romaria ao 
Sr. do Calvário (aberta a toda a comunidade e 
com início da Praça de S. Pedro), seguida da 
devolução de uma ave da região à natureza por 
parte do CERVAS e culminando numa merenda 
comunitária, partilhada por todos os romeiros, 
público e artistas participantes na Romaria 
Cultural 2019.

O amigo e artista urbano Binau iniciou a sua participação na Romaria Cultural por 
meio da colaboração com a Circus Network no projeto de intervenção artística no 
Mercado Municipal, mas desde aí a sua colaboração com o evento tem sido assídua e 
hoje já é um “romeiro honorário”, trazendo-nos este ano o desafio de intervir sobre um 
pórtico de “entrada para o festival”, que estará a ser concluído durante o fim de semana 
no Mirante do Paixotão!

Como último “aquecimento” para a Romaria Cultural 2019, este ano vamos estar no espaço “Panmel” (Gouveia) 
na noite anterior ao início do festival – 25 de julho, pelas 21h30 – para dar continuidade ao movimento estreado 
em 2018, “Noite do Vinil”. Limpa o pó aos teus vinis e por cada um que trouxeres terás direito a uma música para 
adicionar à lista. Este será também um “cheirinho” para a atividade “Bring Your Own Vinil” que acontecerá no 
sábado da Romaria Cultural!

CINEMA, TEATRO E 
PERFORMANCE

ATIVIDADES PARTICIPATIVAS 
E RECREATIVQS

FEIRA E OFICINAS



SEXTA . 26/07

10h00 | Abertura da Feirinha GO Romaria | 
Praça de São Pedro

18h00 | “Escuridão Bonita” | Paços do 
Concelho

19h00 | “Alento: Emersão” | Mirante do 
Paixotão

20h00 | Maria Inês Gonçalves | Rua da Cardia

20h00 | Armando Almeida | Rua 5 de Outubro

21h00 | Abertura das Exposições

21h00 | Sociedade Musical Gouveense | Rua da 
Cardia

22h00 | Cinema ao Ar Livre – Cine-Eco + 7ª 
Sena | Rua da Cardia

22h30 | Fuzzil | Paços do Concelho

00h00 | Soul of Anubis | Paços do Concelho

01h30 | António Freitas (dj set) | Paços do 
Concelho

03h30 | Ogata Tetsuo & Co. | Paços do 
Concelho

SÁBADO . 27/07

07h00 | “Birdwatching” na Romaria | Praça de 
S. Pedro (início)

10h00 | Pezinho de Papel | Praça de S. Pedro 
(início)

15h00 | Jogos de Tabuleiro | Mirante do 
Paixotão

15h00 | “Oficina da Gulodice” | Praça de S. 
Pedro (Espaço “Baú de Emoções”)

15h00 | “A Natureza Inspira a tua criação?” | 
Praça de São Pedro

16h00 | Arte de Tricotar com o projeto “Manta 
Pela Igualdade” | Praça de S. Pedro

16h00 | Tarde Eletrónica com Le Cirque du 
Freak & Náinetin ou Ford (convidados Ogata 
Tetsuo, Discossauro e The G.U.M. | Mirante do 
Paixotão

16h30 | Visita às exposições com os artistas | 
Praça de São Pedro (início)

19h00 | Final da visita às exposições com 
performance de Ricardo Cardoso (AAIS) | 
Mirante do Paixotão

19h00 | Oficina de Tecelagem | Rua da Cardia 
(início)

19h30 | Paisiel | Mirante do Paixotão

20h30 | Granjo | Rua 5 de Outubro

21h00 | Orfeão da Santa Casa da Misericórdia 
de Gouveia | Praça de S. Pedro (Igreja da 
Misericórdia)

21h30 | Discossauro | “Bring Your Own Vinil” 
| Rua 5 de Outubro

22h00 | bairro ladino | Praça de S. Pedro

23h15 | Peste & Sida | Paços do Concelho

01h00 | Trans-Aeolian Transmission + 
Filme documental “Xinjiang, Taklamakan & 
Karakoram” | Paços do Concelho

02h00 | Nuno Calado (dj set) | Paços do 
Concelho

04h00 | Le Cirque du Freak & Co. | Paços do 
Concelho

DOMINGO . 28/07

10h00 | “Volta à Romaria” | ar livre (centro da 
cidade)

15h00 | Tenda das Tropelias | Casa da Torre

16h30 | Calcutá | Praça de S. Pedro (Igreja da 
Misericórdia)

18h00 | Romaria Tradicional ao Sr. do 
Calvário – Rancho Folclórico de Vinhó + 
Cervas | Praça de S. Pedro (início)

21h00 | Sunset - The G.U.M. | Mirante do 
Paixotão

OUTRAS ATIVIDADES

Feirinha Go Romaria, com presença da 
Mercearia GO Romaria | sexta 10h00 - 
domingo 18h00  | Praça de S. Pedro

Binau dá cor à Romaria Cultural | sexta e 
sábado, durante a tarde | Mirante do Paixotão

EXPOSIÇÕES

Coletivo AAIS | Galerias João Abel Manta
Suzana Gonçalves | “Garden of Delights” | Rua 
da Cardia (ar livre)

Rodrigo Pereira | “re-right vol. II” | Casa da 
Torre

“Bicharada brava da serra” | Casa da Torre
Sérgio Novo | “Descrição de um quadro” | 
Galerias João Abel Manta

Manuel Ferreira | “A Luz da Estrela” | Espaço 
“Baú de Emoções”

“Animais Selvagens em Recuperação 
no CERVAS e outras histórias” | Espaço 
“Chocolate e Tu”

Carlos Coelho e Tiago Mota | “Trilhas Sonoras” 
| Rua da Cardia (varanda da sede PCP)

PROGRAMAÇÃO

go_romaria_cultural

romariacultural

goromariacultural.wordpress.com

Um grande bem-haja aos nossos parceiros: e parceiros media: Design: Rita Mansinho
ritaxmansinho@gmail.com
Ilustração da árvore: João Nuno Ribeiro
Lettering da capa: Cató IluDe

MAPA

O FLOR
Rua Cardeal Mendes Belo, 14
t: 238 492 336

O JARDIM
Rua 5 de Outubro, 41
t: 238 495 427  

O JÚLIO
Tv do Loureiro, 1
t: 238 083 617

TRAVE VELHA
Rua 5 de Outubro, loja 7
t: 238 085 684

PARQUE DE CAMPISMO DO CURRAL 
DO NEGRO

Sítio do Curral do Negro
t: 924 397 711
e: geral@curraldonegro.pt

HOTEL EUROSOL GOUVEIA

Av. 1º de Maio
t: 238 491 010
e: gouveia@eurosol.pt

ONDE COMER?

ONDE DORMIR?

P

V I S E U

S E R R A     D A
E S T R E L A

G U A R D A N

100 m

Praça S. Pedro

Sr. do Calvário

Casa da Torre

Feira e Oficinas

Ativ. Participativas e Recreativas

Cinema, Teatro e Performance

Exposições

Música e Animação de Rua

Mirante do Paixotão

Paços do Concelho


