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FESTAS DO SENHOR DO CALVÁRIO: A REFLEXÃO NECESSÁRIA 

 
 
Vivida mais uma edição das Festas do Senhor do Calvário, no passado mês de 
Agosto, mais do que o seu natural balanço, impõe-se uma reflexão sobre o 
acontecimento anual mais mobilizador do nosso Concelho e um dos principais 
cartazes de promoção da nossa Cidade. 
E esta necessidade de reflexão, quanto a mim, não decorre apenas duma série de 
fragilidades verificadas neste último certame, mas da constatação que faço – e 
certamente não serei o único – do declínio que se vem acentuando desde há 
alguns anos a esta parte, mormente no que concerne à diminuição da sua 
capacidade de atracção. 
A “crise” pode ser uma boa explicação, mas não pode ser um argumento 
recorrente para justificar as mesmas debilidades. 
As Festas do Senhor do Calvário têm uma mística muito própria, fruto de uma 
tradição centenária, que as tornam únicas. 
Sendo certo que são intocáveis os alicerces da Romaria, o que lhe está na génese e 
lhe dá alma, manda também a verdade dizer que, sem lhe adulterar o conceito, 
deve considerar-se, a cada tempo, a abertura à inovação e à originalidade, não se 
podendo confundir estas noções com qualquer tentação facilitista, de apetite pela 
modernice. 
Para quem, como eu, gosta e vive o espírito da festa, sem grandes níveis de 
exigência, já o disse e escrevi, as Festas de Gouveia são a forma como as vivemos 
e, por isso, só podem ter um tipo de apreciação: “ou são boas, ou muito boas”. 
Mas isso é para nós, bairristas, para quem o Senhor do Calvário faz parte do nosso 
próprio ADN e da nossa idiossincrassia; o que não é válido para o universo 
alargado de potenciais romeiros, visitantes e turistas que se pretendem estimular, 
nem para os agentes económicos que dão robustez e consistência ao evento (os 
nossos comerciantes, empresas, colectividades, artesãos, feirantes, etc). 
Há pois que reflectir, reconsiderar escolhas e programas, repensar espaços e 
opções, porventura alterar modelos, trilhar novos caminhos. 
Ponderar se foi erro, ou não, ter-se subtraído dois dias aos festejos, facto que será 
inibidor duma maior participação de feirantes e diversões e, consequentemente, 
de público. 
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Reconsiderar a matriz da Feira-Mostra de Artesanato que, de ano para ano, vem 
revelando um cada vez menor registo de artesanato genuíno, de raíz popular e 
tradicional, com artesãos a trabalhar ao vivo, em detrimento da manufactura 
incaracterística, para não falar de muitas “chinesices”. 
Ponderar, mais uma vez e sempre, a questão da reabilitação e aproveitamento do 
Recinto da Cêrca, como espaço multi-funcional, senão como âncora das Festas, 
mas como um sítio único e singular para a realização de espectáculos. 
As barracas e os feirantes, um dos aliciantes da Feira, deixou de ser uma 
oportunidade de transacção de muitos artigos e utilidades, das mais diversas 
proveniências e sectores nacionais e é hoje uma tímida mostra de alguns géneros, 
abundando o “made in" China, Índia e Bangladesh.  
A gastronomia, por via da “praça da restauração”, tornou-se entretanto um ícone 
das Festas, mas o local e a oferta começam a ser exíguas, constituindo este um 
sector que requer um novo olhar e um novo impulso, sob pena de, muito 
rapidamente, nos confrontarmos com o esgotamento do modelo. 
E a nossa apreciação poderia ir mais longe: dos espectáculos (ou da falta deles) à 
animação e às ornamentações, da falta de um segmento ligado aos negócios e às 
empresas ao associativismo, da Feira do Livro à discussão das várias componentes 
culturais, etc. etc., etc. 
Há, como disse, que reflectir.  
Repensar e potenciar as Festas, na saudável dicotomia tradição/modernidade. 
Só assim será possível, no futuro, continuarmos ufanos da “maior romaria das 
Beiras”, máximo denominador comum de todos os Gouveenses, imagem de marca 
de Gouveia e das suas potencialidades. 
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