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Programação da 4.º edição 

Faro, 17 de julho de 2019 

“A Europa foi e é percorrida a pé. […] Os homens e as mulheres europeus 
percorreram a pé os seus mapas, de lugarejo em lugarejo, de aldeia em aldeia, de 
cidade em cidade. O mais das vezes, as distâncias têm uma escala humana, podem 
ser dominadas pelo viajante que se desloque a pé, pelo peregrino até Compostela, 
pelo promeneur, seja ele solitaire ou gregário. […] 
Os componentes integrais do pensamento e da sensibilidade europeus são, no 
sentido radical da palavra, pedestres. A sua cadência e sequência são as do 
caminhante. Na filosofia e na retórica gregas, os peripatéticos eram, literalmente, 
aqueles que se deslocavam a pé, de polis em polis, e cujos ensinamentos eram 
itinerantes. Nas convenções métricas e poéticas ocidentais, o «pé», o «ritmo», o 
enjambement entre versos ou estâncias recordam-nos a intimidade próxima 
existente entre o corpo humano ao percorrer a terra e as artes da imaginação.” 
 

Excertos de George Steiner in A Ideia de Europa 

 

Sublinhamos, como fio condutor desta quarta edição, a profunda ligação ao território onde ela 

acontece, não como metáfora, não como mote de inspiração para algo que depois se justifica 

apenas no plano teórico, mas uma ligação de facto, física e muito concreta.  

George Steiner, no seu ensaio, A Ideia de Europa, define como um dos eixos identitários do 

Velho Continente uma paisagem à escala humana que se percorre a pé, em contraponto aos 

outros continentes onde as distâncias ganham dimensões maiores. Para Steiner, é esta escala 

humana que nos permite, pelo ritmo do caminhar, conhecer melhor praças e ruas, os detalhes 

deste espaço comum que é a Europa e a beleza do nosso património.  

É sobre este ideia que decidimos construir a quarta edição do 365 Algarve, sublinhando a 

importância da ligação de todos (residentes e visitantes) a esta terra, apresentando propostas 

de escala humana, que se fazem ao ritmo do caminhar nos trilhos de espaços já quase 

esquecidos, de atividades quase extintas e de memórias que ainda acreditamos ir a tempo de 

recuperar. Sem deixar, por isso, de conciliar, no mesmo território, propostas contemporâneas 

e mais experimentais, com as que nascem da necessidade de preservar, reinterpretar e 

divulgar a nossa cultura popular mais genuína.  

Também o nosso Algarve foi, até algumas décadas atrás essencialmente percorrido (e 

construído) a pé. Desses percursos, tal como em toda a Europa, surgiram formas de 

socialização que criaram traços distintivos na cultura deste território. Queremos recuperar 

esse olhar feito a partir de quem caminha, com tempo para observar, aprender, sentir e 

deslumbrar-se. Queremos reforçar a mensagem de que há um “outro Algarve” para além dos 

dias quentes e da linha do mar, que importa (re)conhecer. Queremos meter mãos à obra e os 

pés nos trilhos por esse Algarve fora, onde muitas surpresas aguardam todos os que aceitarem 

este nosso desafio. 

Anabela Afonso 

Comissária do Programa Cultural 365 Algarve 
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Sinopse dos projetos que integram a programação da 4.ª edição do 365 Algarve 

 

1 - Out (In)Verno – Mad Hatters (primeira vez) 

www.ceusdosul.net  

Datas: 4 a 6 de outubro / 17 a 19 de janeiro / 1 a 3 de maio 

Locais: São Marcos da Serra (Silves), Lagoa e Vila do Bispo 

Projeto que liga as artes à divulgação da ciência, nomeadamente da astronomia e observação 

de micro organismos, tendo como tema base o V centenário da Circum-Navegação de Fernão 

Magalhães, celebrando por esta via a importância da gastronomia e o papel fundamental da 

laranja na sobrevivência dos navegadores. 

Tem como um dos propósitos fazer do eixo São Marcos da Serra (Silves), Lagoa e Vila do Bispo 

uma referência no circuito do Astro-Turismo/Turismo científico. 

O projeto prevê concertos temáticos nas 3 localidades, caminhadas, apresentações sobre 

astronomia, exposições e oficinas culturais e científicas. Apresenta a arte como instrumento de 

comunicação de ciência e de promoção do património natural e cultural daquela micro-região 

– assente nos 3 eixos Arte/Astronomia/Património. 

O projeto explora uma nova área de promoção da região – o astro turismo/turismo científico, 

e por essa via, a interligação com as artes, enquanto instrumento de comunicação. A entidade 

promotora é uma empresa de animação turística, o que é uma novidade nesta quarta edição.  

 

2 - Diz-me António – Rede AZUL / Teatro das Figuras  

https://www.facebook.com/redeazulalgarve/ 

Datas: 5, 12 e 26 de outubro / 9, 16 e 23 de novembro / 7, 13 e 21 de março / 4 e 18 de abril 

Locais: Cine-teatro de Loulé, Castro Marim, Teatro Mascarenhas Gregório em Silves, Vila do 

Bispo, Tavira, TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, Auditório Municipal de Lagoa, 

Cineteatro de S. Brás de Alportel, Centro Cultural de Lagos, Auditório Municipal de Albufeira, 

Teatro das Figuras em Faro. 

Diz-me António é uma encomenda da Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve a 3 artistas 

algarvios – Carolina Cantinho, dança, Pedro Pinto, música e Armando Correia, spoken word, 

para a criação de um projeto de matriz multidisciplinar com enfoque na dança, a propósito dos 

120 anos do nascimento do poeta António Aleixo. Em cada local por onde passe o espetáculo 

serão envolvidas pessoas da comunidade, e será realizada uma visita guiada que proporcione a 

ligação do local ao espetáculo. As visitas serão organizadas pela Eating Algarve Food Tours 
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3 - A(prender-me) no Algarve / Happy Van (primeira vez) 

www.happyvan.pt  

Datas: 12/10 | 9/11 | 14/12 | 11/1 | 8/2 | 14/3 | 11/4 | 9/5 

Locais: Tavira, Olhão, Faro, Loulé, Albufeira; Lagoa, Portimão e Silves 

A Happy Van é uma empresa de animação turística que promove atividades de lazer e 

animação, nomeadamente passeios turísticos, em carrinhas “pão de forma”. Com apenas um 

ano de existência foi distinguida com o Prémio de Experiência Única do Ano no Algarve, pela 

revista Travel & Hospitality Awards. 

Ao 365 Algarve candidatou-se com um projeto que promove 8 experiências (uma por mês) que 

consistem numa viagem através da qual o público pode conhecer 4 concelhos do Algarve, 

enquanto faz uma oficina artesanal, visita o património, assiste a um pequeno concerto, e a 

uma pequena atividade teatral.  

O objetivo é dar a conhecer o Algarve tradicional e os ofícios que costumavam ser parte da 

subsistência destes territórios, ao mesmo tempo que se dá a conhecer o património natural e 

cultural da região como as ruínas megalíticas de Alcalar, o Sítio das Fontes de Estômbar, o 

Museu do traje e das tradições de São Bartolomeu de Messines e o Centro Educativo do Cerro 

D’Ouro em Albufeira. 

Este é o segundo projeto que surge de uma empresa de Animação turística, e que aposta 

também na ideia de se criar percursos pelo território, utilizando as artes como meio de 

divulgação do património. 

 

4 - Festival da Comida Esquecida / Forgotten Food Festival – Cooperativa 

QRER (primeira vez) 

www.qrer.eu  

Datas: 12 de outubro / 14, 15, 16 e 30 de novembro / 8 de dezembro / 23 de fevereiro / 28 de 

março / 25 de abril / 2 de maio 

Locais: Silves, Loulé, Tavira, Lagoa, VRSA, Vila do Bispo, Alcoutim e Aljezur 

É um projeto que se propõe chamar a atenção para o interior algarvio recuperando memórias 

das práticas quotidianas e festivas associadas à gastronomia tradicional algarvia. Práticas 

muitas delas caídas em desuso e daí o nome de Festival da Comida Esquecida. 

Uma iniciativa da Cooperativa QRER, que trabalha muito as problemáticas associadas aos 

territórios de baixa densidade, e que divide este Festival em 4 momentos distintos: 

1. O Piquenique de Charme – que pretende recuperar os piqueniques dos anos 30 e 40 

do Séc. XX, com um pequeno percurso interpretativo até ao local onde se desenrolará 
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a ação, que passará também pela degustação de produtos regionais utilizados na 

confeção dos piqueniques da altura; 

2. A Contatto Experience – Apresentada como uma experiência culinária por via da 

gestualidade, promovendo uma aproximação à matéria alimentar através do aspeto 

físico e sensorial. Consiste num jantar em que se dispensam os talheres se 

experimentam os alimentos também com as mãos. As sessões são orientadas por uma 

food designer e o jantar será realizado em diferentes locais monumentais do Algarve, 

com a música por companhia; 

3. Passear, colher e semear – Passeios nas hortas com recolha de alguns dos alimentos 

menos conhecidos do público, seguidos de aula de cozinha com o acompanhamento 

de um contador de histórias; 

4. Festa de Encerramento na “Casa da D. Glória” – Em maio, o projeto acaba com uma 

Festa de um dia inteiro no centro da aldeia de Querença, dedicada à comida das 

famílias algarvias. Algumas famílias de Querença vão abrir as portas de suas casas e 

proporcionar uma refeição aos visitantes que queiram viver uma experiência 

gastronómica autêntica no barrocal algarvio. Não faltará a animação de rua, com 

muita música, nem o Mercado de Querença onde se poderão adquirir os produtos 

locais e o artesanato regional. 

Este é um projeto que desafia os nossos visitantes, e mesmo os algarvios do meio urbano a 

virem conhecer o “Outro Algarve”. Esse Algarve que ainda sobrevive à agitação das grandes 

cidades, e vive dos tempos ditados pela mudança das estações e dos frutos que a terra dá, 

marcando também o ritmo do trabalho dos homens e mulheres que ainda vivem desses frutos. 

 

5 - FICLO  Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão -  

Cineclube de Tavira 

http://cineclube-tavira.com 

Datas: 15 de outubro a 15 de novembro (residência artística) / 26 de março a 4 de abril 

(Festival) 

Locais: O festival decorre em vários espaços do concelho de Olhão, com o centro da exibição 

dos filmes no Auditório Municipal mas com diversas atividades em espaços não convencionais, 

como a livraria no mercado da verdura, e muitos outros. Também passam por Castro Marim e 

Tavira as Rotas das Rodagens em Tuk Tuk. 

Um projeto novo com uma proposta nova na região, que conseguiu resultados notáveis em 

termos de destaque na comunicação social nacional, em particular a especializada, e que 

sabemos ter recebido convite para estar representado no Festival de Cannes 2019. Este 

Festival que junta a literatura ao cinema integra uma secção de competição internacional e 

uma componente de criação que na sua segunda edição consiste na realização de uma 

residência artística de um mês, entre outubro e novembro, com um argumentista de renome 

internacional, com o propósito de desenvolver um argumento de um filme que possa vir a ter 

lugar na região.  
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A programação da segunda edição contará com 34 longas-metragens + repetições na secção 

oficial num total de 44 exibições, 3 masterclasses; 3 conversas com 

realizadores/argumentistas; Inauguração da livraria que estará presente em todo o festival; 

Leitura de mesa do argumento resultante da residência; gala de abertura com um menú 

fílmico; Filme – concerto de encerramento; Rota das Rodagens; Turismo Cinematográfico; 

Declamações. 

 

6 - Festival Verão Azul – Casa Branca 

www.festivalveraoazul.com  

Datas: 17 de outubro a 3 de novembro 

Locais: Faro, Lagos e Loulé (vários locais e espaços) 

A programação do Festival acontece em plena época baixa, traz ao Algarve nomes 

internacionais e de relevo das artes performativas contemporâneas, tais como Niño  de Elche 

(música/flamenco) e Alessandro Sciarroni (dança).  

Com uma programação nacional e internacional de artes performativas, visuais, cinema e 

música, em parceria com entidades culturais e apoio/suporte de agentes turísticos da região, o 

programa para esta quarta edição foi pensado de forma transversal, integrando a 

apresentação de obras de artistas consagrados com outras propostas de caráter mais 

experimental. Em paralelo investe também na criação de espaços de interação e encontro 

entre artistas, comunidades e públicos, realizando projetos que convidam as populações a 

participar em projetos de criação (André Uerba) e criando pontos de encontro nas cidades de 

Faro e Loulé onde terão lugar conversas com convidados sobre temas atuais da região e do 

mundo. 

Os centros do festival serão espaços onde o público pode tomar uma bebida pós espetáculo, 

comer um aperitivo regional e também onde poderá ter acesso ao que de mais experimental 

se faz na área do design, através de uma parceria com o Loulé Design Lab. 

 

7 - Lavrar o Mar / Cosa Nostra  

www.lavraromar.pt 

Datas: 17 a 20 outubro / 28 de novembro a 8 de dezembro / 27 de dezembro a 5 de janeiro / 

18, 19, 25 e 26 de janeiro / 8 a 12, 15 e 16 de fevereiro / 21 e 28 de março / 9 a 12, 20 a 25 e 

30 de abril / 3, 14 a 17 e 30 de maio (cerca de 90 sessões no total) 

Locais: Vários locais de Aljezur e Monchique 

O Lavrar o Mar é um projeto que dispensa apresentações e que acreditamos estar a fazer uma 

verdadeira revolução no que são as práticas culturais daquele território, contribuindo 

significativamente para associar o Algarve a um território de cultura, de criação e de 
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experiências marcantes, uma vez que toda a programação do projeto tem conseguido manter 

essa capacidade de surpreender todos os que se tê deslocado a Aljezur e a Monchique, desde 

a primeira edição do 365 Algarve. A título de exemplo referimos os espetáculos de novo circo 

que têm marcado os últimos dia do ano, em Monchique, e que marcam já as propostas de 

referência para quem escolhe o Algarve para a sua passagem de ano. 

Nesta quarta edição, o Lavrar o Mar tem como novo parceiro a Rota Vicentina, e integra 

também na sua programação esta dimensão dos passeios que juntam (ainda mais) o contacto 

com a natureza e as artes.  

 

8 - Poesia a Sul – Município de Olhão 

https://www.facebook.com/Encontro-Internacional-Poesia-a-Sul-Olh%C3%A3o-

747138292062037/ 

Datas: 18 a 27 de outubro 

Locais: Olhão, com sessões em Tavira, Faro e Sevilha 

Apesar de ser um projeto localizado apenas no concelho de Olhão, a proposta revela uma 

invasão de vários locais da cidade com inúmeras atividades ligadas à poesia, incluindo música, 

exposições, workshops, mesas redondas, etc. Tem uma dimensão internacional considerável 

ao atendermos ao número de países representados, por via dos poetas que se deslocam a 

Olhão durante os dias em que decorrem o festival e que nesta edição serão cerca de 30 

nacionalidades diferentes. 

 

9 - Jazz nas Adegas – Município de Silves 

www.cm-silves.pt 

Datas: 18 e 19 de outubro / 9 e 10 de novembro / 17 e 18 - 24 e 25 de janeiro / 28 e 29 de 

fevereiro / 6 e 7 de março / 20 e 21 de abril / 8, 9 e 23 de maio 

Locais: Adegas produtores de vinho do Concelho de Silves 

Mais um emblemático projeto do 365 Algarve que se revelou um êxito de público desde a 

primeira edição. Mantém-se a opção de realizar duas sessões por concerto para obviar à 

enorme procura de público, mas também porque a sessão do dia seguinte às 17h00 revelou 

ter uma procura bastante mais acentuada de público estrangeiro. 

É um projeto que tem na sua base uma sólida parceria com os produtores de vinho a qual tem 

vindo a consolidar-se. Também se mantém a parceria na área do catering, com uma escola do 

concelho, que permite dar um outro tipo de serviço no momento das provas dos vinhos e das 

tapas que os acompanham. 
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10 - LAC Open Days – LAC Laboratório de Atividades Culturais (primeira vez) 

www.lac.org.pt  

Datas: 27 de outubro / 7 de dezembro / 17, 18 e 25 de janeiro / 29 de fevereiro / 6 e 28 de 

março / 11 e 18 de abril / 30 de maio 

Locais: Lagos, Loulé, Portimão, São. Brás, Silves e Vila do Bispo 

O projeto tem uma componente forte de arte urbana e de mostra do trabalho dos artistas em 

residência no espaço do LAC. Integra ainda o projeto das visitas ao circuito de arte urbana de 

Lagos, seguido do workshop de Stencil Experience, um dos sucessos do projeto Momentos 

Fantásticos do Património, promovido em anteriores edições do 365 Algarve pela Associação 

Vicentina. O projeto distingue-se por 3 momentos específicos: 

1. LAC OPEN DAYS – Durante 2 dias o público pode visitar o espaço do LAC e assim 

conhecer toda atividade da associação, bem como a atividade desenvolvida pelos 50 

artistas que estão em residência no espaço. Durante estes dois dias, o espaço acolherá 

concertos, performances, workshops, aulas abertas e outras atividades que despertem 

a atenção do público para as artes; 

2. VILLAGES ART EXPERIENCE – Um roteiro de arte contemporânea por territórios de 

baixa densidade como Vila do Bispo, Barão de São João, Mexilhoeira Grande/Figueira, 

São Bartolomeu de Messines, Alte e Alportel, com base nas intervenções artísticas 

criadas no âmbito do projeto WATT? – Um projeto artístico para a comunidade, 

promovido em 2016 pelo LAC com o apoio do Programa de Arte Pública da Fundação 

EDP. O roteiro integra encontros entre os visitantes, a comunidade local e os artistas 

criadores das peças (Xana, Jorge Pereira, Mariana a Miserável, Padure, Susana 

Gaudêncio e Tiago Batista), numa redescoberta do mundo rural Algarvio, pela objetiva 

da arte contemporânea; 

3. STREET ART LAB – Aqui recupera-se a visita ao roteiro de arte urbana de Lagos, que 

conta já com artistas de renome mundial, neste domínio, que se complementam com 

atividades de experimentação e criação adaptadas ao público participante, numa 

lógica de promoção do turismo criativo. 

Apresentam algumas parcerias com o setor do turismo que vão além da mera divulgação da 

programação, como por exemplo a possibilidade de aquisição de obras de alguns dos artistas 

residentes do LAC, ou acolhimento de algumas das atividades do programa. 

  

11 - Em Canto pela Algarviana – Grupo Coral Ossónoba (primeira vez) 

www.coralossonoba.com  

Datas: outubro em dia a definir / 10 de novembro /8 de dezembro / janeiro em dia a definir / 

23 de fevereiro / março em dia a definir 

Locais: Alcoutim, Loulé, Monchique e Silves,  
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Neste projeto, o Grupo Coral Ossónoba, em parceria com a Associação Almargem, entidade 

responsável pela gestão da Via Algarviana, apresenta um conjunto de 6 passeios em troços 

específicos da Via Algarviana, que serão complementados com momentos musicais feitos a 

partir do repertório do Coral Ossónoba, com experiências gastronómicas em restaurantes do 

percurso, ou que culminarão em manifestações festivas tradicionais de algumas das 

localidades, como é o caso da Festa do Pão Quente e do Queijo Fresco de Vaqueiros, 

(Alcoutim). 

Este é mais um projeto que reforça esta linha em que queremos apostar na quarta edição, de 

forte ligação dos agentes culturais ao território e às suas características, promovendo um 

Algarve para lá da praia e do verão. 

 

12 - LUZA – Festival Internacional do Algarve 

https://www.luzafestival.com/ 

Datas: 14 a 16 de novembro de 2019 

Locais: vários locais no centro histórico de Faro 

Este festival é uma das propostas mais inovadoras do 365 Algarve, já que não há nenhum 

outro projeto que a ele se assemelhe na região. Segundo o relatório do promotor passaram 

por Loulé nos 3 dias do festival em 2017 e em 2018, cerca de 30.000 pessoas em cada edição. 

Para a quarta edição do 365 Algarve, o festival muda de cidade, para a capital do Algarve, 

realizando-se assim no centro histórico da cidade de Faro.  

Nesta sua terceira edição mantém a parceria com o Hotel Conrad da Quinta do Lago, e 

apresentam como novos parceiros no setor da hotelaria o Hotel Faro e o Hotel Eva.  

 

13 - 4.º Festival Internacional de Piano do Algarve 

https://artedosul.pt/  

Datas: 16 e 17 de novembro / 28 e 25 de Janeiro / 8, 22 e 29 de fevereiro / 7 e 28 de março / 4 

de abril 

Na terceira edição o festival manteve uma excelente adesão de público, com destaque para 

uma presença significativa de público estrangeiro, entre residentes e turistas. A 4.ª edição do 

Festival volta a estender-se a Loulé e Faro com um total de 10 de concertos. Desta vez o 

festival tem início em novembro de 2019, com um concerto da Zhejiang Symphony Orchestra, 

da China.  

Este festival trabalha com as várias orquestras portuguesas, prevendo na sua 4.ª edição, para 

lá da já referida, a Orquestra Clássica do Centro e a Orquestra Metropolitana de Lisboa, e 

solistas como Jieni Wang, Goran Filip, Jean Marc Burfin, António Rosado, Vasco Dantas, Pedro 

Burmester e Artur Pizarro. 
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Apresenta parceria com três Hotéis da região, que se propõem colaborar na divulgação do 

festival nas suas unidades hoteleiras. 

 

14 - Festival Amendoeiras em Flor – ARCDAA (primeira vez) 

https://www.arcdaa.com/  

Datas: 1 e 2 de fevereiro 

Locais: Alta Mora, Castro Marim 

Este projeto tem por base os passeios pedestres promovidos pela ARCDAA desde 2005 e que 

em 2019 atingiu cerca de 1.000 participantes de entre os quais cerca de 700 de 7 

nacionalidades diferentes. Daqui surgiu a ideia de transformar um simples passeio no Festival 

Amendoeiras em Flor, com o objetivo de, durante 2 dias, dinamizar o sítio da Cumeada de Alta 

Mora em Castro Marim. Um território marcado, como tantos outros do interior algarvio, pela 

desertificação, despovoamento e envelhecimento da população. 

Durante estes dois dias, para além dos vários percursos pedestres, haverá um mercado de 

produtos e artesanato local/regional, e uma forte componente de programação musical 

tradicional/popular, teatro de rua, atividade para crianças assente em jogos tradicionais e 

gastronomia típica com base na dieta mediterrânica, que também pretende promover. 

O projeto inclui ainda um momento de promoção e valorização da amêndoa algarvia, com a 

confeção de uma torta de amêndoa gigante, e com a realização de pequenos workshops de 

plantio de amendoeiras. 

 

15 - À Babuja – LAMA 

https://www.lamateatro.com/  

Datas: 14 a 23 de fevereiro / 4, 5, 11 e 12 de abril / 1, 3, 9 e 10 de maio 

Locais: Faro, Lagos, SBA, Loulé, Olhão, VRSA, Castro Marim e Vila do Bispo 

À Babuja, que para o algarvio significa estar à beirinha do mar, é uma nova criação do LAMA, 

com encenação do João de Brito que pretende ser um projeto itinerante e versátil em termos 

de adaptação a espaços exteriores, e dar a conhecer os tesouros da gastronomia algarvia. A 

narrativa do À Babuja terá como inspiração cinco palavras profundamente ligadas ao universo 

gastronómico algarvio: Alfarroba, Anchova, Medronho, Muxama e Dom Rodrigo. Daqui parte 

para um espetáculo universalmente compreensível pela sua linguagem física, musical e visual. 

Com uma duração aproximada de 35 minutos será realizado em zonas públicas de destaque, 

indo ao encontro do público local ou visitante. 

Neste novo projeto, o LAMA recupera o conceito de mobilidade de “Carripana”, espetáculo 

que contou com o apoio do 365 Algarve na sua primeira edição, e que ainda hoje continua a 
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percorrer o país. Neste caso, a base será uma rulote, dois atores e um músico, que 

representarão um verdadeiro desafio à memória do paladar, do olfato e do gesto. 

 

16 - VI Encontros do Devir – Devir/Capa 

https://www.encontrosdodevir.com/  

Datas: 22 de fevereiro a 23 de maio 

Locais: Faro, Lagos e Loulé 

Este projeto mantém-se por entendermos ser um projeto que se tem consolidado junto do 

público, tanto nacional como estrangeiro, com uma programação cada vez mais cuidada aliada 

a uma constante preocupação de enquadramento social a partir do qual se constrói a linha 

condutora das várias propostas de programação. Da dança à performance, das artes visuais 

aos momentos de debate e conversas com o público. 

RESGATE será o tema da 6.ª edição dos encontros. Sinónimo de recolher, verbo que casa com 

memória e pesquisa. Nesta edição, os Encontros do Devir propõem-se mostrar um presente 

justificado com um caminho feito que anuncia o futuro. Conhecer um país, como mostrar uma 

região, faz-se do equilíbrio entre o que somos e o que temos, o que fomos e o que vivemos, 

abrindo espaço para o que virá.  

Conhecer a Serra do Caldeirão é viajar num tempo aparentemente parado, é conhecer quem 

não a abandona, quem resiste e luta pelo presente, com a energia das memórias do passado. 

Do mesmo modo, visitar a ilha da Culatra e olhar o mar, pode ser muito mais do que observá-

lo, isto se dermos a conhecer o que está submerso e é alvo de investigação no presente, para 

ser usado no futuro. 

 

17 - Percursos Performativos no Património – Município de Lagoa 

www.cm-lagoa.pt 

Datas: 28 de março/ 18 de abril / 9 e 30 de maio 

Locais: Lagoa 

Os percursos no Património promovem passeios encenados a locais marcantes da história e do 

património do concelho de Lagoa. Um projeto do Município que conta com o Te-Atrito como 

parceiro na conceção dos textos, na encenação e na interpretação dos percursos. 

São percursos que utilizam o teatro e a música para de uma forma lúdica, divertida e animada, 

dar a conhecer a história de Lagoa e do Algarve. 
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18 - Ventania – Festival de Artes Performativas do Barlavento – TEL, 

Teatro Experimental de Lagos  

https://www.facebook.com/TeatroExperimentaldeLagos/  

Datas: 14 a 22 de março 

Locais: Lagoa, Lagos, Portimão e Vila do Bispo 

Um projeto que se apresenta na sua segunda edição e que inclui diversas linguagens artísticas, 

com predomínio das artes de rua (teatro e novo circo). Apresentam uma programação com 

que ocupa, para além dos espaços convencionais, os locais onde se encontra o público, como 

sejam, os mercados, os largos das cidades, praias, etc. 

Para a segunda edição o festival mantém a mesma linha, sempre com as questões ambientais 

como base para o desenho da programação, sensibilizando o público para problemáticas como 

o uso da água, o combate ao plástico, etc.  

Na parceria com o setor turístico têm como novidade o Monte da Casteleja uma unidade de 

turismo rural e de produção de vinho biológico, que acolherá alguma da programação do 

festival, para além de colaborar na sua divulgação. Isto para além das parcerias que se mantêm 

da primeira edição do festival. 

 

19 - Festival do Contrabando – Município de Alcoutim 

https://www.facebook.com/festivaldocontrabando/  

Datas: 27 a 29 de março de 2019 

Locais: Alcoutim e San Lucar de Guadiana 

É um dos mais emblemáticos e bem-sucedidos projetos do 365 Algarve, que nasce com o 

programa e apenas com 3 edições consegue projetar-se a nível nacional e até internacional. 

Com uma terceira edição de que ultrapassou todas as expectativas de público o desafio será 

como continuar a surpreender e a manter dos milhares de visitantes que durantes estes dias 

acorrem à Vila de Alcoutim. 

No que toca à parceria com o setor turístico, neste caso o festival tem um impacto de tal 

ordem no concelho que não há restaurante, hotel ou unidade de alojamento local nas 

redondezas, que não esteja envolvido no mesmo, direta ou indiretamente.  
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20 - Algarve Jazz Gourmet Moments – OJA 

https://www.facebook.com/algarvejazzgourmetmoments/  

Datas: 15 a 31 de maio de 2020 

Para a quarta edição o festival vai expandir-se para fora do concelho de Lagos, com concertos 

previstos também em Lagoa e em Loulé e espera-se a mesma adesão de público, dada a 

excelente escolha dos músicos para os principais concertos. Para 2020 a OJA apresentar-se-á a 

acompanhar a Jane Monheit em 3 concertos (29 de maio em Lagos, 30 de maio em Lagoa e 31 

de maio em Loulé), para além de Lizz Wright no dia 30 de maio e Cyrille Aimée no dia 31 de 

maio, no Centro Cultural de Lagos. 

A completar estes 3 dias do Festival, haverá ainda mais 35 concertos nas Smooth Jazz 

Gourment Sessions distribuídas por restaurantes dos 3 concelhos envolvidos, e 5 provas de 

vinho.  

 

NOTA:  

Por motivos alheios ao 365 Algarve a programação poderá sofrer alterações. Sugerimos a 

consulta regular do nosso site em https://www.365algarve.pt/pt/Default.aspx,  e redes sociais: 

https://www.facebook.com/365.Algarve.EveryDayCounts/ e 

https://www.instagram.com/365algarve/  


