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EDITORIAL 1
Catarina Saraiva

Este é o término de um ano atípico, como têm sido estes últimos anos. No final da última edição,
nunca pensámos que teríamos que passar por tantas confrontações e que a palavra resiliência se
tornasse moda.

Dizem que a cultura foi um dos setores mais prejudicados, juntamente com o turismo. Sei que
sim, que esta é uma realidade, mas também tomei consciência de quão importante é sermos
solidários para podermos atravessar esta crise que nos pousou nos braços. Do quão importante
é voltarmos a debater assuntos vitais - como a democracia e igualdade de direitos, como Sérgio
Pelágio propõe aos mais pequenos e António Jorge Gonçalves e LBC Soldjah aos adolescentes
e adultos.

Gosto de pensar que a pandemia foi uma vingança da natureza, uma força espiritual intensa que
nos chama a atenção, de formas estranhas, sobre o Caos que os humanos provocam neste
planeta, como se nos dissesse que somos demasiados, demasiado egoístas e demasiado
materialistas; como tememos a diferença de outras formas de viver não hegemónicas, tal como
nos mostram Pauliana Valente Pimentel e Miguel Bonneville.

Por um momento todos tivemos a consciência de que seria importante parar. No entanto,
terminam os confinamentos e esta sociedade obriga-nos novamente a entrar num ritmo louco,
ainda mais louco do que o que vivemos antes. Continuamos a cometer os mesmos erros,
voltamos a pensar que a produtividade é a essência da vida e assim gastamos recursos,
cansamo-nos e desgastamos o tempo de viver, como nos transmite Luciana Fina.

O que significa viver hoje em dia, acaba por ser a questão essencial.

E eventualmente - diante de tantas maleitas e de tantos horrores – perguntamos: qual é o papel
da arte? De que forma podemos dizer que esta é, e deve ser, uma das prioridades da
humanidade? Esta foi uma dúvida que também me assolou durante este período - que papel
temos nós nesta sociedade pandémica, frágil, tal como questiona a Galeria de Arte Ambulante.

Mas também pensei que esta sociedade ostraciza as matérias não produtivas, as que pensam
demais, as que apontam o dedo. E foi durante este período de dúvidas e de questionamento que
me surgiu a resposta. Somos uma sociedade prestes a explodir pela nossa falta de coragem em
assumir a necessidade de viver a sério. Viver a sério significa ter tempo para o prazer, para
refletir, assumir o nosso papel enquanto cidadãos e enfrentar os problemas com soluções que
não ponham em causa o Outro; conviver com os nossos sonhos e delírios, como nos propõe Alex
Cassal.

Nesta edição a nossa imagem é uma bomba em explosão, uma chamada de atenção a todos os
que se esquecem desse tick-tack, de que o Mundo não é imortal. Esquecemos a Greta, passámos
a ter um novo lixo nas ruas - as máscaras descartáveis. Esquecemos a importância de olhar o
Outro e passámos a olhar para nós. Passámos de gregários a individualistas, tal como José Jesus
& Flávio Martins nos apontam.

Poderia continuar a chamar a atenção de muitas outras coisas, mas paro, porque também
surgiram muitas coisas positivas neste tempo.



Tomámos consciência da nossa fragilidade humana, da nossa necessidade de contacto e de
emoções com o outro, assim é a história de Carolina Cantinho & António Guerreiro, mas
também de João Caiano & Martim Santos.

E aqui a arte tem um papel fundamental. Sem desculpas para existir, com tanto direito a um
lugar ao sol como reclamam as petrolíferas, conseguimos erguer a cabeça e dizer que somos
mais e melhores que os combustíveis fósseis e conseguimos encontrar alternativas no
politicamente incorreto da arte, tal como nos propõe o percurso dos ZA!.

Esta é a 10ª edição de um festival que decidiu tornar-se bienal porque consideramos a
necessidade de ver as coisas crescer, tal como se vê crescer uma planta ou uma criança. Uma
criação artística tem a mesma fragilidade e a mesma necessidade de cuidado e por isso
acompanhámos as que pudemos apoiar. Estas criações não são muitas nem os seus criadores são
um grupo privilegiados de artistas, são artistas que têm tido um percurso de pensamento e
análise crítica da sociedade: a arte é isso mesmo, tem essa grande capacidade de permitir
encontro de ideias, pessoas, ideais coletivos, e esta é a grande necessidade da humanidade neste
momento.

Por isso, antes ou para que tudo expluda, queremos voltar a chamar a atenção para as
assimetrias que existem no planeta. Num período de pandemia, decidimos fazer uma
programação 90% nacional. Sabemos que, enquanto festival independente, a nossa capacidade é
diminuta. Sofremos - juntamente com os artistas que apoiamos – as consequências da falta de
financiamento e regozijámo-nos quando o Ministério da Cultura entendeu a precariedade e
aumentou os níveis de financiamento a este setor que, diga-se, é dos menos financiados pelo
Estado Português.

Reduzimos a programação internacional, mas não diminuímos a qualidade das propostas. Este
ano focamos a atenção no encontro, na possibilidade de que cada peça permita criar um espaço
para que cada espetador possa encontrar o seu íntimo e a sua alegria. Nesta edição trabalhámos
para conseguir chegar a alguma felicidade, àquela que nos permita ter consciência da
importância de viver. E de percebermos como por vezes, explodir não é negativo.

Num momento em que podemos novamente dar as mãos, voltamos à máxima explosiva:
ninguém larga a mão de ninguém! Contra as ditaduras, as opressões e os abusos de poder,
fazemos um festival onde esperamos que cada pessoa veja o lado bom da vida e entenda quais
são as coisas das quais não pode prescindir. Aponto uma: é preciso cuidar, é preciso ter cuidado...

Catarina Saraiva

Durante 4 anos colaborei com a equipa da casaBranca para a realização deste projeto. É com
muito amor que levo a memória do Verão Azul para desenvolver outros projetos, mas sempre

pensando que unidos somos melhores e não largo esta mão, nunca mais.

* A autora do texto escreve segundo o Acordo Ortográfico.



PROGRAMA VA10
INFOS/SINOPSES ARTISTAS/ESPECTÁCULO

FESTIVAL VERÃO AZUL 2021
LAGOS . LOULÉ . FARO
04 - 20 NOV

PAULIANA VALENTE PIMENTEL | FARO OESTE
Fotografia / Exposição/ Visita Guiada + Debate
SÉRGIO PELÁGIO | HISTÓRIAS MAGNÉTICAS
História-concerto + Oficina
ISABEL GAIVÃO | A ARTISTA VAI À ESCOLA
Conversa - Oficina
ANTÓNIO JORGE GONÇALVES E LBC SOLDJAH | VÁLVULA
Espectáculo - Palestra - Concerto
ANTÓNIO JORGE GONÇALVES | DESENHAR DO ESCURO
Apresentação de Livro + Masterclass
ANTÓNIO JORGE GONÇALVES | DESENHOS EFÉMEROS – O DESENHO COMO PERFORMANCE
Masterclass
LBC SOLDJAH | MC/ESCRITA CRIATIVA
Masterclass
HUMANIDADE E DEMOCRACIA
Debate
SÉRGIO PELÁGIO | CONCERTO A SOLO
Música
FLÁVIO MARTINS E JOSÉ JESUS | ORELHAS DE BURRO
Performance sonora
ANTÓNIO GUERREIRO E CAROLINA CANTINHO | CHAMA-SE AMOR, AMOR
Dança/teatro
ALEX CASSAL/MÁ CRIAÇÃO | A BIBLIOTECA DO FIM DO MUNDO
Teatro
GALERIA DE ARTE AMBULANTE | CENTRO CULTURAL DO CARRO
Artes Plásticas / Performance / Oficinas
LUCIANA FINA | QUESTO È IL PIANO
Cinema + Debate
JOÃO CAIANO E MARTIM SANTOS | ELE ESCREVEU POR 25 TOSTÕES
Teatro
MIGUEL BONNEVILLE | A IMPORTÂNCIA DE SER ALAN TURING
Performance
ZA! | CANTOS DE TRABALHO IMPOSSÍVEIS
Concerto - Percurso
BLACKBAMBI | FESTA DE ENCERRAMENTO VERÃO AZUL 2021
Música / DJ Set



Sérgio Pelágio (PT)
HISTÓRIAS MAGNÉTICAS
História-concerto + Oficina / 90' / crianças 6 – 10
Sessões para escolas
[40% música | 30% história | 30% político]

Storytelling-concert + workshop / 90' / children 6 – 10
School Sessions
[40% music | 30% storytelling | 30% political]

NÃO SE DEIXEM ENGANAR! UM CONTO PANFLETÁRIO DE 2019
(original de Sérgio Pelágio)
(an original story by Sérgio Pelágio)
LAGOS – Centro Cultural de Lagos
QUI THU – 4 NOV, 10h30
LOULÉ – Palácio Gama Lobo
QUI THU – 11 NOV, 10h00
FARO – Biblioteca Municipal de Faro - António Ramos Rosa
TER TUE – 16 NOV, 10h00

A mais recente História Magnética (estreada em 2020 no Teatro LU.CA) fala-nos de uma
criança que viveu a transição do fascismo para a democracia em Portugal. É uma
homenagem à geração de pais e mães nascidos nos anos 30 do século XX que, sem
procurarem um lugar na história, protagonismo político ou de qualquer outra espécie,
nunca se resignaram, arriscaram a vida, passaram pela prisão, exilaram-se e foram
perseguidos para que nós possamos viver hoje num país melhor.
Uma história sobre a importância da democracia e uma homenagem a todos os pais
anónimos que lutaram para que hoje vivamos em liberdade. Mas sem nunca
esquecermos que, hoje como ontem, é preciso estar atento às marés!

A BOMBA E O GENERAL
(a partir do conto homónimo de Umberto Eco)
(based on Umberto Eco's short story of the same name)
LAGOS – Centro Cultural de Lagos
QUI THU – 4 NOV, 14h00

Em 1966 Umberto Eco escreveu A bomba e o general, um breve conto para a infância em
torno da ameaça atómica, dos efeitos destruidores da guerra e da importância do papel
da paz na formação das comunidades. Este texto foi o ponto de partida para o
desenvolvimento do projecto Histórias Magnéticas e integra alguns dos seus princípios
fundadores.

http://lu.ca


O MEU PRIMEIRO DOM QUIXOTE
(a partir da adaptação de Alice Vieira)
(based on Alice Vieira's adaptation of Cervantes)
LOULÉ – Palácio Gama Lobo
QUI THU – 11 NOV, 14h00

A par das histórias contemporâneas que integram o projecto das Histórias Magnéticas, O
meu primeiro Dom Quixote pretende aproximar do público infantil o clássico de
Cervantes e o seu protagonista, bravo sonhador que viaja entre a realidade e a ficção
livresca. A adaptação de Alice Vieira está na base deste espectáculo e faz parte do Plano
Nacional de Leitura em Portugal.

NUNGU E A SENHORA HIPOPÓTAMO
(a partir do conto homónimo de Babette Cole)
(based on the childrens book with the same name by Babette Cole)
FARO – Biblioteca Municipal de Faro - António Ramos Rosa
TER TUE – 16 NOV, 14h00

Este conto, da autora e ilustradora inglesa Babette Cole, narra a história de um menino
africano determinado em fazer voltar à sua aldeia a água que tinha sido engolida por
uma hipopótamo zangada. Nungu parte sozinho pela selva à procura da hipopótamo e,
com a ajuda da sabedoria do seu velho avô, consegue fazê-la devolver a água ao leito do
rio seco levando de novo a alegria ao povo de Tubu. É a quarta História Magnética e a
primeira incursão numa cultura não ocidental, neste caso a africana, o que originou uma
partitura musical e uma narração inspirada nos ritmos e melodias desse continente.

_____________________________________________________________________________________________

Histórias Magnéticas é um projecto do guitarrista e compositor Sérgio Pelágio dedicado
à composição de bandas-sonoras para histórias infantis. Juntamente com Isabel Gaivão,
interpretam ao vivo breves histórias acompanhadas por bandas-sonoras originais,
recriando os ambientes dos textos de partida e construindo em tempo real, e em
conjunto com os pequenos espectadores, novos significados para as situações narradas.
Através da música, da sugestão e da imagem, as crianças são estimuladas a entrar no
mundo das histórias contadas e das suas personagens, desdobrando criativamente as
cenas que ouvem. O resultado é uma história-contada-concerto para guitarra eléctrica e
voz, seguida de uma oficina para as crianças participantes.

Composição, direcção e guitarra eléctrica: Sérgio Pelágio
Narração: Isabel Gaivão
Score, musical direction and electric guitar: Sérgio Pelágio
Narrator: Isabel Gaivão

www.historiasmagneticas.blogspot.com

http://historiasmagneticas.blogspot.com/


[BIOS]
Sérgio Pelágio nasceu em Lisboa e iniciou os seus estudos musicais em guitarra clássica
com 12 anos de idade. Mais tarde descobriu o Jazz e a música improvisada. Em 1992
criou o grupo Idefix e editou Idefix live (1992, Miso Records).
Trabalhou como compositor para os coreógrafos Paulo Ribeiro, Paula Massano, João
Galante, Teresa Prima, Vera Mantero, Francisco Camacho e Sílvia Real.
Em 1998, fundou com Sílvia Real as Produções Real Pelágio, dupla responsável pela
criação da trilogia Casio Tone, Subtone e Tritone.
Mantém uma colaboração de longa data com o contrabaixista Mário Franco.

Isabel Gaivão nasceu em Lisboa. Estudou teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema
em Lisboa e no Herbet Berghof Studio em Nova Iorque. Trabalhou em televisão e em
teatro com diversos encenadores, destacando-se JER (ensemble Jer), Luís Castro
(Karnart) e Alexandre Lyra Leite (Inestética). Trabalha regularmente com crianças em
workshops e aulas de expressão dramática. Participou em vários projectos destinados
ao público infantil, tendo trabalhado nomeadamente com João Carneiro, Mário Trigo,
Rui Pisco. Em 2009 iniciou a sua colaboração com Sérgio Pelágio no projecto Histórias
Magnéticas.

Pauliana Valente Pimentel (PT)
FARO OESTE
FARO – MUSEU MUNICIPAL DE FARO - ANTIGAS CARPINTARIAS
QUI THU – 4 NOV, 18h30 - INAUGURAÇÃO*
Exposição de Fotografia
[40% fotografia | 25% instalação | 20% político | 15% emoção]

Patente até 19 de Dezembro
TER > SEX: 10h00 – 18h00
SAB e DOM: 10h30 – 17h00
Em 2019 Pauliana Valente Pimentel começou a retratar algumas famílias ciganas
algarvias, sobretudo na zona de Castro Marim e Vila Real de Santo António. O que
fascinou a artista nestas famílias foi a forma como estas preservaram as suas tradições
durante séculos, mantendo-se num registo nómada.
As comunidades ciganas em Portugal continuam a ser discriminadas e a viver à margem
da sociedade, com condições de habitação pobres, níveis de escolaridade baixos e taxas
de desemprego altas, alerta um relatório do Conselho da Europa divulgado em Janeiro
de 2020.
A intenção deste projecto foi a de retratar estas comunidades, alargando o território
para as zonas de Faro, Loulé e Boliqueime, nomeadamente os acampamentos – Cerro do
Bruxo, Horta da Areia, Alto do Relógio e o Monte João Preto.
Este trabalho pretende mostrar o dia a dia destas famílias, dando ênfase às suas
tradições, com o intuito de combater preconceitos e estereótipos racistas e xenófobos de
que são constantemente alvo.



[BIO]
1975. Lisboa. Como artista visual faz exposições regulares desde 1999. Em 2005
participou no curso de fotografia do Programa Gulbenkian Criatividade e Criação
Artística. Pertenceu ao colectivo [Kameraphoto] desde 2006 até à sua extinção em 2014.
É professora de fotografia autoral. Em 2009 foi publicado o seu primeiro livro de autora
“VOL I” (Pierre von Kleist), “Caucase, Souvenirs de Voyage” (Fundação Calouste
Gulbenkian) em 2011, em 2018 “Quel Pedra” (Camera Infinita) e em 2019 “Narcisismo
das Pequenas Diferenças” (Arquivo Municipal da Câmara de Lisboa). Realiza também
filmes. Em 2015 recebeu o prémio de Artes Visuais pela Sociedade Portuguesa de
Autores. Em 2016 foi nomeada para o Prémio NOVO BANCO Photo. Esteve durante 5
anos representada na Galeria 3+1 Arte Contemporânea e 7 anos na Galeria das
Salgadeiras, em Lisboa.
Actualmente colabora com diversas galerias nacionais e internacionais. Parte da sua
obra pertence a coleccionadores privados e institucionais.

www.paulianavalentepimentel.com

Isabel Gaivão (PT)
A ARTISTA VAI À ESCOLA: CONVERSA - OFICINA
THE ARTIST GOES TO SCHOOL: TALK-WORKSHOP
LAGOS – EB23 das Naus
SEX FRI – 5 NOV, 10h30
[50% diversão | 20% educação | 30% interacção]
[50% fun | 20% education | 30% interaction]

Isabel Gaivão tem vindo a participar em vários projectos destinados ao público infantil e
trabalha regularmente com crianças em workshops e aulas de expressão dramática.
Cruzando o Verão Azul com o trabalho que desenvolvemos no projecto Gymnasium ao
longo de cada ciclo lectivo (programa laboratorial de experimentação artística
implementado em diversas escolas de Lagos) convidámos a artista para uma
conversa-oficina com uma turma da EB23 das Naus - um espaço de partilha sobre a sua
prática artística e sobre a relação entre o texto e o teatro.

António Jorge Gonçalves e LBC Soldjah (PT)
VÁLVULA
VALVE
LAGOS – Centro Cultural de Lagos
SEX FRI – 5 NOV, 14h30 | Sessão Escolas
SÁB SAT – 6 NOV, 16h00

Espectáculo - Palestra-Concerto / 60' / M12

[30% música | 40% graffitti | 30% político]
Performance - Lecture - Concert / 60' / M12

http://www.paulianavalentepimentel.com


[30% music | 40% graffitti | 30% political]

Válvula é um espectáculo para adolescentes, jovens e adultos que parte da história do
graffiti para nos levar numa viagem com diversas perguntas: porque desenhamos nas
paredes desde há milhares de anos? São esses traços transgressão ou arte?
Comunicação ou ocupação? Pode a desobediência ser legítima?
Nesta performance-palestra-concerto de hip-hop o artista visual e ilustrador António
Jorge Gonçalves guia-nos com palavras e desenhos pelos riscos que
caçadores-recolectores fizeram nas rochas há 30.000 anos, pelas anotações desenhadas
dos romanos nas paredes das casas em Pompeia e pelos murais mexicanos de há 100
anos atrás, enquanto o MC e activista Flávio Almada aka LBC Soldjah nos leva com
palavras e música até às contradições sociais das nossas cidades. Tudo para podermos
compreender as pinturas a lata de spray que enchem em sobressalto os nossos muros.

Criação: António Jorge Gonçalves, Flávio Almada
Interpretação: António Jorge Gonçalves (palavras e desenho digital), LBC Soldjah
(palavras e música)
Direcção e produção musical: RAS M
DJ: ERRY G
Produção: Culturproject
Uma Encomenda: Lu.Ca – Teatro Luís de Camões

Creation: António Jorge Gonçalves, Flávio Almada
Performance: António Jorge Gonçalves (words and digital drawing), LBC Soldjah
(words and music)
Music director and producer: RAS M
DJ: ERRY G
Production: Culturproject
Commissioned by: Lu.Ca – Teatro Luís de Camões

[BIOS]
António Jorge Gonçalves estudou Design de Comunicação e Cenografia para Teatro.
Autor de novelas gráficas, tem colaborado com diversos escritores na criação de livros
onde texto e imagem se relacionam de forma íntima. Fez cenografia para teatro
trabalhando com vários encenadores. Utilizando o desenho digital em tempo real e a
manipulação de objectos em retro-projector de transparências, tem protagonizado
diversas acções performativas com músicos, actores e bailarinos. Criou o projecto
Subway Life, desenhando pessoas sentadas no Metro. Foi cartoonista político no Inimigo
Público entre 2003-2018. Recebeu o Prémio Nacional de Ilustração em 2014. Leccionou
Espaços Performativos na FSCH, Lisboa.

www.antoniojorgegoncalves.com

http://www.antoniojorgegoncalves.com


Flávio Almada aka LBC Soldjah é MC e activista, tendo formação nas áreas de
Tradução, Escrita Criativa e Estudos Internacionais. É membro da Plataforma Gueto,
movimento social que luta pela emancipação de negros e negras. É também formador no
programa Formar Leitores/as na Escola Básica da Cova da Moura e membro da direcção
da Associação Cultural Moinho da Juventude.

https://soundcloud.com/lbcsoldjah

António Jorge Gonçalves (PT)
DESENHAR DO ESCURO – Apresentação de Livro &
Masterclass
DRAWING IN THE DARK– Book presentation &
Masterclass
LAGOS – LAC - Laboratório de Actividades Criativas
SEX FRI– 5 NOV, 18h30
90' / M6
[50% desenho | 30% conversa | 20% interação]
[50% drawing | 30% talk | 20% interaction]

Desenhar do Escuro apresenta o novo livro de António Jorge Gonçalves e convida os
espectadores a participar numa masterclass.
Este livro tem uma história. Surge de um pedido específico de uma amiga ao autor, para
lhe trazer do México lápis brancos, António Jorge guardou um e numa deambulação por
papelarias descobriu um livro totalmente preto. Estes dois objectos encontram-se
quando António Jorge entende que aquelas páginas às escuras precisam de ser
iluminadas e o lápis branco pode ser a sua vela.
O livro apresenta uma narrativa sem palavras, construída a partir de desenhos a lápis
branco sobre cadernos de cartolina preta realizados em 2020-2021. Paisagens urbanas,
clausuras domésticas, deambulações pela natureza, há de tudo um pouco nos registos
que o autor foi anotando ao longo dos meses. Surge assim um objecto muito cuidado e
com uma tiragem assinada e numerada de apenas 250 exemplares.

Na apresentação deste livro António Jorge propõe uma interação com os espectadores
através de uma masterclass dirigida ao público em geral (com duração média de 90
min.) apresentando perspectivas sobre o papel da luz na história das artes visuais -
desenho, pintura, fotografia, cinema.
Abordará também as motivações e técnicas particulares utilizadas na feitura dos
desenhos do livro e, caso os participantes se motivem, poderá incluir um momento
oficinal orientado, com elaboração de desenhos a branco sobre suporte preto.

https://www.facebook.com/desenhardoescuro

Um Projecto de: António Jorge Gonçalves

https://soundcloud.com/lbcsoldjah
https://www.facebook.com/desenhardoescuro


Parceiro Institucional: Programa Garantir Cultura – Entidades Artísticas, República
Portuguesa – Ministério da Cultura

A Project by: António Jorge Gonçalves
Institutional Partner: Programa Garantir Cultura – Entidades Artísticas, República
Portuguesa – Ministério da Cultura

António Jorge Gonçalves (PT)
Masterclass - DESENHOS EFÉMEROS – O DESENHO COMO
PERFORMANCE *
Masterclass - EPHEMERAL DRAWINGS – DRAWING AS
PERFORMANCE*
LAGOS – Centro Cultural de Lagos
SÁB SAT– 6 NOV, 10h30

[50% animação | 30% inspiração | 20% participação]
[50% animation | 30% inspiration | 20% participation].

* No âmbito do espectáculo Válvula

Dirigida a jovens entre os 14 e os 17 anos
Limitada a 12 participantes
Duração: 2h30

For young people 14>17
Limited to 12 participants
Duration: 2h30

Esta masterclass tem por objectivo divulgar o método e a dinâmica performativa do
desenho digital em tempo real, possibilitando aos jovens participantes a
experimentação directa das suas possibilidades. Pretende também inspirar o
desenvolvimento da potencialidade performativa do desenho, que já é uma ferramenta
de expressão ao alcance de todos.
António Jorge Gonçalves começará por contextualizar o seu percurso no âmbito do
desenho e das práticas interdisciplinares e, numa segunda parte, demonstrará o método
de desenho digital em performance por si desenvolvido, dando a oportunidade aos
participantes de explorarem as possibilidades de articulação com esta linguagem.

Flávio Almada aka LBC Soldjah
MASTERCLASS - HIP-HOP: RAP E ESCRITA CRIATIVA *
MASTERCLASS - HIP-HOP: RAP and CREATIVE WRITING*
LAGOS – Centro Cultural de Lagos
SÁB SAT – 6 NOV, 10h30



[50% música | 30% participação | 20% diversão]
[50% music | 30% participation | 20% fun]

* No âmbito do espectáculo Válvula

Dirigida a jovens entre os 14 e os 17 anos
Limitada a 12 participantes
Duração: 2h30

For young people 14>17
Limited to 12 participants
Duration: 2h30

O Hip-Hop é um movimento cultural complexo e sofisticado que que nasceu a partir dos
anos 60 do século passado.  Possui oficialmente quase uma dezena de elementos, sendo
os mais conhecidos: o Dj, o Grafiti, o Breakdance (B-Girl and B-Boy) e o MC (Mestre de
Cerimónias/rapper).
Esta masterclass convida um grupo de jovens para uma experiência exploratória e
participativa no mundo cultural Hip-Hop, concretamente no Rap, através de um trabalho
sobre o ritmo (utilizando corpo como instrumento de percussão e cadência, mediado
por jogos de palavras), partilha de técnicas de escrita utilizadas pelos Mc´s/rappers na
produção das líricas musicais e realização de Freestyle, com mic aberto a todos os que
quiserem aceitar o desafio.

HUMANIDADE E DEMOCRACIA – Debate
HUMANITY AND DEMOCRACY- Debate
LAGOS – Centro Cultural de Lagos
SÁB SAT – 6 NOV, 17h30
90’/ M12
[40% conversa | 30% político | 30% emotivo]
[40% talk | 30% political | 30% emotive]

A programação apresentada este ano pelo Verão Azul reflecte sobre temas importantes
que queremos partilhar com o público infantil, através das Histórias Magnéticas de
Sérgio Pelágio, mas também o juvenil, com Válvula de António Jorge Gonçalves e Flávio
Almada.
Pedimos a estes artistas para explicarem o que os motiva e porque consideram
essencial, neste momento, falar em Humanidade e em Democracia. Ao propormos este
tema queremos não só abordar o lado bom que existe na convivência social, mas
também as restrições que a sociedade e os seus sistemas nos impõem, limitando os
direitos que dávamos como adquiridos e pondo em causa a democracia.
Junta-se a esta conversa o LAC – Laboratório de Actividades Criativas, parceiro de
sempre do VA e principal impulsionador e motor dos projectos de arte pública que, ao
longo dos anos, têm vindo a ganhar testemunho físico e artístico na cidade de Lagos.



Convidados: António Jorge Gonçalves, Flávio Almada, Sérgio Pelágio, LAC –
Laboratório de Actividades Criativas
Guests: António Jorge Gonçalves, Flávio Almada, Sérgio Pelágio, LAC – Laboratório
de Actividades Criativas

Sérgio Pelágio (PT)
CONCERTO A SOLO
SOLO CONCERT
LAGOS – LAC - Laboratório de Actividades Criativas
SÁB SAT – 6 NOV, 21h30

Música / 90' / M6
[50% música | 30% improvisação | 20% emoção]
Music / 90' / M6
[50% music | 30% improvisation| 20% emotion]

Ao longo deste ano, para além do looper e de efeitos na guitarra, o músico e compositor
Sérgio Pelágio tem vindo a incluir mais máquinas no seu setup. Recorre ao uso do
computador, sons pré-gravados, vários gadgets e a uma caixa de ritmos. “Há muito
tempo que imaginava uma caixa de ritmos que tocasse variações aleatórias e,
finalmente, um jovem inventor inglês lembrou-se de construir uma”, afirma. Interessado
desde sempre em métricas menos comuns, passou a ter uma maneira de as
experimentar e praticar de uma forma muito mais orgânica e divertida. E foi assim que
começou a aparecer muita da música que faz agora e que depois se desenvolveu a
acompanhar narrações imaginárias de textos de Edward Snowden, poemas de Emily
Dickinson ou contos de Clarice Lispector.

Guitarra eléctrica e acústica, loops: Sérgio Pelágio

Sérgio Pelágio estudou em Nova Iorque com o guitarrista John Abercrombie.
Tocou, entre outros, com David Liebman, Andy Sheppard, Graham Haynes, Frank Lacy,
Norma Winston, John Abercrombie, Sylvia Cuenca, David Binney, Mário Franco (CD’s Our
Door – 2013 e Rush – 2017), Bernardo Sassetti e Mário Laginha (CD Hoje – 1994). Criou
o grupo IDEFIX (CD Idefix Live – 1991). Trabalha regularmente como compositor para
dança (CD Bandas Sonoras – 2002) tendo colaborado com Paulo Ribeiro, Paula Massano,
João Galante, Teresa Prima, Vera Mantero, Francisco Camacho e Sílvia Real. Criou em
2009 o projecto para a infância Histórias Magnéticas (CD Histórias Magnéticas, 2018). A
sua música integrou filmes de Rita Nunes, Paulo Abreu e Bruno de Almeida.

Galeria de Arte Ambulante (PT)
OFICINA - MINI CCC *
WORKSHOP- MINI CCC *
LOULÉ – Cerca do Convento do Espírito Santo
QUA WED– 10 NOV, 10h00



[20% educação | 40% brincadeira | 40% criatividade]
[20% education | 40% fun | 40% creativity]

* No âmbito do projecto Centro Cultural do Carro (CCC)
* as part of the Centro Cultural do Carro (CCC) project

Oficina dirigida a escolas do 1º Ciclo
Lotação: 1 Turma
Duração: 2h30

Workshop for Elementary Schools
Participants: 1 class
Duration: 2h30

Mini CCC é uma oficina dirigida a crianças do 1º Ciclo na qual são convidadas a intervir
plasticamente sobre um carro.
Com materiais como tintas, guaches, pincéis e canetas vamos transformar o carro num
objecto de exposição. Começaremos com uma conversa sobre as obras e artistas que
integram o CCC, juntando algumas práticas artísticas como pintura, desenho e escultura.
Depois de vermos as obras dos outros artistas, virão as perguntas: que ideia tens para
pintar/inscrever no carro? Como vais fazer a tua pintura? Ela é só tua ou pode ligar-se às
pinturas dos outros?

Galeria de Arte Ambulante (PT)
OFICINA CCC ADD-ON *
WORKSHOP CCC ADD-ON *
LOULÉ – Cerca do Convento do Espírito Santo
QUI THU – 11 NOV, 10h00
[20% educação | 40% criação | 40% inspiração]
[20% education | 40% creation| 40% inspiration]

* No âmbito do projecto Centro Cultural do Carro (CCC)
* as part of the Centro Cultural do Carro (CCC) project

Oficina dirigida a turmas do 3º ciclo ou Ensino Secundário
Lotação: 1 turma
Duração: 2h30

Workshop for students of the lower or upper secondary
Participants: 1 class
Duration: 2h30

CCC ADD-ON é uma oficina dirigida a adolescentes na qual são convidados a realizar
“coisas” plásticas e acções sobre um carro. A partir de uma conversa com exemplos
práticos sobre as obras e artistas que integram a exposição original do CCC, serão



introduzidas diferentes práticas artísticas - como pintura, desenho, escultura, fotografia,
vídeo, performance e instalação.
Depois da observação de obras dos outros artistas, a pergunta é: que ideias temos como
indivíduos ou como grupo para fazer algo no carro? E a proposta é criar a partir de
materiais que saem da bagageira – papel de cenário, folhas, marcadores, fita de papel,
tintas, cordas – quem sabe para fazer uma nova exposição ou uma performance.
Esta actividade será documentada em fotografia pelos artistas e pelos participantes.
Alguns desses registos poderão integrar a exposição do CCC.

Flávio Martins e José Jesus (PT)
ORELHAS DE BURRO
LOULÉ – 8100 Café, Parque Municipal de Loulé
QUI THU – 11 NOV, 18H30 + 20H30

Performance Sonora / 40’ / M12
[40% música | 30% autonomia | 30% contemplação]
Sound Performance / 40’ / >12
[40% music | 30% autonomy | 30% enjoyment]

Espectáculo seleccionado através de convocatória a artistas locais que participaram no
Programa de Formação Artística desenvolvido pelo Verão Azul em 2020.
Curated from a Call to local artists who have participated in Verão Azul's Artistic Training
Program in 2020.

Dois músicos estão separados fisicamente no mesmo espaço geográfico. Podiam estar
juntos, mas não estão. Costas com costas. Será castigo? Não ouvimos nada. Cada um
deles emite uma frequência que o outro pode ouvir. O público é chamado a sintonizar
cada uma das suas frequências ou uma terceira onde se emite a soma das duas.
Provocando um triangular de omissões e comunicações. 3 escolhas 3. Ao escolhermos
ouvir 1 ficam 2 de fora. Nada é repetido nem “repetível”. Tudo é possível, nada é seguro.

Co-criação e interpretação: Flávio Martins e José Jesus
Olhar Crítico: Miguel Bonneville

Co-creation and performance: Flávio Martins and José Jesus
Critical Approach: Miguel Bonneville

[BIOS]
Flávio Martins fez ruído e muitas outras coisas. Depois de vinte anos fora de Faro,
voltou para a terra que o viu nascer. Continua a fazer ruído e muitas outras coisas.

José Jesus fazia playback do Rui Veloso com uma guitarra de pau até aprender a tocar
numa a sério. É artista plástico e músico. Vive e trabalha em Faro, onde nasceu.



António Guerreiro e Carolina Cantinho (PT)
CHAMA-SE AMOR, AMOR
IT’S CALLED LOVE, LUV

LOULÉ – Claustro do Convento do Espírito Santo
QUI THU – 11 NOV, 21h30

Teatro - Dança / 50’ / M12
[30% dança | 30% teatro | 20% pandemia | 20% amor]
Theatre - Dance / 50’ / >12
[30% dance | 30% theatre | 20% pandemic | 20% love]

Espectáculo seleccionado através de convocatória a artistas locais que participaram no
Programa de Formação Artística desenvolvido pelo Verão Azul em 2020.
Curated from a Call to local artists who have participated in Verão Azul's Artistic Training
Program in 2020.

COMUNICADO DO CONSELHO DE AMANTES:
1. O Conselho de Amantes fixou como título do espectáculo Chama-se amor, amor.
2. Foi aprovado como tema principal o Estado de Amor de um casal, em tempos de
confinamento.
3. Entram na agenda do espectáculo o seguinte pacote de medidas, sem prejuízo de
outras:
i) O combate à crise do corpo;
ii) As alterações do clima de casal;
iii) O plano para a transição espiritual.

Co-criação, interpretação e espaço cénico: António Guerreiro e Carolina Cantinho
Desenho de luz: Jorge Pereira
Co-produção: Município de Faro, Teatro das Figuras, Faro 2027, Museu Municipal
de Faro, CAMADA – Centro Coreográfico
Olhar Crítico: Alex Cassal

[BIOS]
António Guerreiro (1984) é licenciado em Estudos Artísticos (UAlg, 2008). Iniciou a
sua formação e actividade artística no Grupo de Teatro Universitário da UAlg, Sin-Cera,
tendo integrado as peças 15 Minutos de Glória (2005) e Huis Clos (2006). Em 2007
junta-se ao Grupo de Teatro A Peste Pesquisa Teatral e em 2009 integra a equipa da
ArQuente-Associação Cultural no elenco de Iremos a Montecarlo, encenado por Gil Silva.
É co-fundador da associação artística LAMA – Laboratório de Artes e Media do Algarve.
Durante 2012 e 2013 trabalhou como production manager num estúdio de televisão
independente em Los Angeles, com o realizador Matt Cimber. Entre 2013 e 2016 residiu
em Londres e Barcelona, onde fez formações no campo artístico. Regressa a Portugal e
reintegra a equipa de produção e de performance da ArQuente, integrando em 2019 a
peça Sombra de Miguel Moreira e Maria Fonseca.



Desenvolve trabalho performativo a solo sob o nome ‘António António’, com destaque
para Oumuamua (2018) e TORSO (2021).

Carolina Cantinho (1986) é natural de Faro. Desenvolve trabalho há mais de 15 anos
como professora de dança contemporânea, intérprete e coreógrafa, em colaboração com
diferentes criadores e instituições e é cofundadora da CAMADA - Centro Coreográfico
(2020). É mestre em Criação Coreográfica Contemporânea pela Escola Superior de
Dança de Lisboa (2012) e trabalha, desde então, como coreógrafa independente,
interpretando a maioria dos seus espectáculos.
Tem desenvolvido trabalho pedagógico e coreográfico com diversas faixas etárias em
várias instituições de dança, nacionais e internacionais, tais como AMDA / projecto
dansul, CAMADA – Centro Coreográfico, Companhia de Dança do Algarve, Centro de
Dança do Porto, Escola Superior de Dança de Lisboa, Opus Ballet e Quorum Academy,
entre outras. Recebeu vários prémios de coreografia dos quais se destacam Most
Innovative Choreography (DWC Bucareste, Roménia, 2015), 1º lugar na Netherlands
Choreography Competition (Harlem, Holanda, 2017) e Best Choreography and
Innovation Award VIBE (Viena, Áustria, 2019).

Alex Cassal/Má-Criação (BR/PT)
A BIBLIOTECA DO FIM DO MUNDO
THE END-OF-THE-WORLD LIBRARY
LOULÉ – Biblioteca Municipal de Loulé
SEX FRI 12 NOV + SAB SAT 13 NOV 21H30
DOM SUN 14 NOV, 18H30
Teatro Theatre / 90’- 180’/ M14
[30% teatro | 30% encontro | 20% intimidade | 20% imaginação]
[30% Theatre| 30% meeting | 20% intimacy| 20% imagination]

A Biblioteca do Fim do Mundo é um espectáculo concebido para ser apresentado em
bibliotecas. Numa época em que o mundo parece andar à espera do apocalipse, um
pequeno grupo de espectadores irá passar um tempo na companhia de um pequeno
grupo de performers, numa jornada que passará por autores como Marguerite Duras,
Ray Bradbury, Virginia Woolf, Matilde Campilho, Homero, Umberto Eco, Mia Couto,
Wislawa Szymborska, Stela do Patrocínio, Ocean Vuong, Hannah Arendt, Clarice
Lispector e Sophia de Mello Breyner Andresen.
Não há uma narrativa única a unir todos estes nomes, mas uma série de conversas
paralelas que se complementam, mas também se afastam, fazendo com que cada
espectador possa sair com diferentes versões do mesmo espectáculo. Uma experiência
para pensar no passado, no presente e no futuro, percorrendo as histórias que criamos
para iluminar as trevas enquanto o amanhecer não chega.
Pensando em ligações inusitadas com a comunidade local, durante a fase de criação no
âmbito da residência artística Verão Azul, o processo foi aberto à participação da
população de Loulé, da qual alguns elementos integram agora o espectáculo.

Dramaturgia e encenação: Alex Cassal



Criadores-intérpretes: Alex Cassal, Bruno Huca, Estelle Franco e Keli Freitas
Intérpretes convidados: João Caiano, Marta La Piedad, Ricardo Mendonça e Tata
Regala
Apoio à dramaturgia: Joana Frazão
Desenho de luz: Tomás Ribas
Espaço cénico: Elsa Mencagli
Fotografia: João Tuna
Comunicação: Carlos Alves
Direção de produção: Paula Diogo
Produção executiva: Vanda Cerejo
Co-produção: Má-Criação, casaBranca/Festival Verão Azul - Cine-Teatro Louletano
Residências de co-produção: Festival Verão Azul 2020, O Espaço do Tempo
Parceiros na criação: Biblioteca de Marvila, CML – Polo Cultural Gaivotas | Boavista
Apoio: República Portuguesa – Cultura / Direcção-Geral das Artes
Parceiro institucional: República Portuguesa / Ministério da Cultura
A Má-Criação é uma estrutura apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e acolhida pelo
Alkantara.

BIOS
Alex Cassal (Brasil, 1967) é encenador, dramaturgo e performer. Licenciou-se em
História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. No Brasil integra o grupo
Foguetes Maravilha e em Portugal a estrutura Má-Criação. Colaborou com artistas das
áreas do teatro e da dança como Felipe Rocha, Renato Linhares, Alice Ripoll, Dani Lima,
Enrique Diaz, Gustavo Ciríaco, Denise Stutz, Michelle Moura e o grupo Dimenti (no
Brasil); e Paula Diogo, Tiago Rodrigues, Jorge Andrade, Cláudia Gaiolas, Marco Paiva,
Márcia Lança, Keli Freitas e Sofia Dias & Vítor Roriz (em Portugal).
Os seus trabalhos exploram a relação com o outro e o desvendamento dos mecanismos
cénicos na criação de espaços de encontro e desafio artístico.

www.alexcassal.com

Má-Criação Associação Cultural é uma estrutura sediada em Lisboa, criada em 2008
por um grupo  informal de artistas. Formalizada como Associação Cultural em 2015, a
estrutura acolhe e produz neste momento os trabalhos de Paula Diogo e Alex Cassal,
mantendo uma relação de proximidade com um núcleo de artistas regulares nos quais
se incluem Alfredo Martins, Cláudia Gaiolas, Estelle Franco, Masako Hattori, Alexander
Kelly e Renato Linhares. Assume-se ainda como uma plataforma de produção para
artistas interessados em criar pontes com projectos e criadores de outros contextos
culturais, artísticos e geográficos, com uma forte componente autoral e assentes em
processos de pesquisa e de colaboração.

www.ma-criacao.com

http://www.alexcassal.com
http://www.ma-criacao.com/


Galeria de Arte Ambulante (PT)
CENTRO CULTURAL DO CARRO
THE CAR CULTURAL CENTRE
LOULÉ – Cerca do Convento do Espírito Santo
SEX FRI 12 NOV, 19H00 + SAB SAT 13 NOV, 11H00| PERFORMANCE

Performance / 80’/ M6
[20% artes plásticas | 20% mobilidade | 20% precariedade | 40% performance]
[20% visual arts | 20% mobility | 20% job insecurity | 40% performance]

O Centro Cultural do Carro (CCC) é um projecto artístico que é, simultaneamente, uma
performance e uma exposição de artes plásticas. Num velho Mercedes-Benz bege, objecto
automobilístico de um status social em desuso, expõem-se obras de arte pelos mais
ínfimos espaços interiores e exteriores. Esta galeria ambulante junta peças pouco
conhecidas de artistas consagrados às de artistas locais algarvios, usando-as como base
para uma reflexão poética sobre o contexto de criação e a difícil relação da arte com o
mercado.
Esta é uma performance que estabelece um diálogo in loco entre os objectos artísticos e
as pessoas que visitam o CCC. Através da precariedade que esta viatura transporta,
dissecam-se conceitos como “valor”, “sensibilidade” e "obra de arte". Este evento cultural
ambulante começa por ser uma oportunidade para contextualizar obras esquecidas,
caseiras ou mal paridas, mas poderá vir a ser um leilão ou uma venda de feira,
dependendo do valor que todos nós lhe atribuirmos.

Direcção artística, curadoria e performance: Galeria de Arte Ambulante
Obras dos artistas convidados: Andrea Brandão, Ana Teresa Vicente, Tiago Fróis,
Hugo Canoilas, João Ferro Martins, Sara & André, Isabel Simões, Ana Rita António,
Francisco Vidal, João Bento, Joana Escoval, Tiago Baptista, Fernando Ribeiro,
Patrícia Almeida e artistas locais.
Apoio à dramaturgia: Andresa Soares
Montagem do CCC: Galeria de Arte Ambulante
Produção: Cotão – Associação Cultural
Financiamento: Projecto Financiado pela República Portuguesa – Cultura /
Direcção-Geral das Artes
Parceiro Institucional: Programa Garantir Cultura – Entidades Artísticas, República
Portuguesa – Ministério da Cultura
Apoio: Oficinas do Convento, Alma d’Arame

BIOS
A Galeria de Arte Ambulante (GAA) é um projecto de Tiago Gandra e Daniel V.
Melim que se dedica a re-significar objectos da nossa cultura material de modo a
colocá-los performativamente em diálogo crítico com o momento presente.
Estreou publicamente na Feira da Ladra, no contexto da crise económica de 2011, e
durante os anos seguintes esteve presente em diversos locais da cidade de Lisboa e em
feiras de edição independentes. Entre as suas criações destacam-se: FMI e Pintura Bio,
séries de intervenções em telas anteriormente deitadas fora por estudantes de artes



plásticas; Biblioteca Popular, série de livros mergulhados em tinta e posteriormente
expostos enquanto esculturas com novas capas pintadas e títulos inventados; Feitiços
Políticos, prospectos distribuídos à porta do Metro em que as fórmulas mágicas do livro
de S. Cipriano são adaptadas à situação política actual; A Descalça, em que pedras da
calcada são pintadas enquanto “souvenirs” alternativos de Lisboa, representando cada
pedra um prédio da cidade que oscila entre o abandono crónico e a depredação
especulativa.

Daniel V. Melim (1982, Coimbra) foi finalista do Prémio EDP Novos Artistas 2007,
vencedor do Prémio Fidelidade Mundial Jovens Pintores (2011) e shortlister dos 100
Painters of Tomorrow (Thames & Hudson, 2014). Colaborou vários anos com o Serviço
Educativo do CAMJAP (actual Colecção Moderna). É licenciado em Artes Plásticas –
Pintura pela FBAUL (2006) e mestre em Applied Anthropology and Community and
Youth Work pelo Goldsmiths College, Londres (2016), como bolseiro da Gulbenkian.
Presente em colecções publicas e privadas, tem desenvolvido o seu trabalho em Portugal
e internacionalmente.
Do seus projectos recentes destacam-se: sete estrelo (individual – Monitor, Lisboa,
2020), Creative (un)makings: disruptions in art/archaeology (Museu Internacional de
Escultura Contemporânea, Stº. Tirso, 2020), performance inaugural puxada/gambiarra,
exposição individual e residência (Anozero’19 – Bienal de Coimbra), performance nós
desta árvore (Museu de Arte Sacra do Funchal, 2019), chão de orações (MUDAS – Museu
de Arte Contemporânea da Madeira, 2016), Só Cabeças (Museu de Arte Moderna da
Bahia, Salvador, 2016), da boa morte (Galeria Luiz Fernando Landeiro, Salvador, 2015).

www.danielvm.com

Tiago Gandra (Lisboa, 1979) é licenciado em Artes Plásticas pela ESAD.CR (2003) e
mestre em Printmaking pela Camberwell College of Arts, concluído com o prémio Birgit
Skiold (2005). Em Lisboa recebeu o prémio Artes Plásticas Jovens Criadores (2006). Em
paralelo e após a sua formação académica realizou workshops e formações com vários
coreógrafos e encenadores: Christiane Jatahy, Federico Leon, Idoia Zabaleta, Vera
Mantero, João Fiadeiro, Cláudia Dias, Miguel Moreira entre outros. Colabora
regularmente nas criações de Ana Borralho & João Galante como assistente artístico,
ensaiador e intérprete fazendo tour nacional e internacional em peças que trabalham
especificamente com comunidades locais desde Atlas (2012-21), Gatilho da Felicidade
(2017-20) e Romance Familiar (2019-20). Como intérprete integra Último Slow de Rui
Catalão, o filme C’est Ça L’Amour de Claire Burger (2018) e a peça Daniel Faria com Pablo
Fidalgo Lareo (2017). A sua prática artística estende-se igualmente em colaborações
entre cenografia, desenho de luz e instalação. Destaca Reindeer Age#1 de Bernardo
Chatillon (2021), Por um lado... (2021), Criarei Apenas... de Carlos M. Oliveira (2019) e
Cocoon de Matthieu Ehrlacher (2017-21).
É artista associado da Apneia Colectiva.

www.tiago-gandra.com

http://www.tiago-gandra.com/


Luciana Fina (IT/PT)
QUESTO È IL PIANO
LOULÉ – Auditório do Solar da Música Nova
DOM SUN– 14 NOV, 16h00
Cinema Film (20') + Debate (60’) / M12
[30% cinema | 20% reflexão | 40% conversa | 10% saudade]
[30% film | 20% reflection| 40% talk | 10% saudade]

Realizado durante a eclosão da pandemia, com carácter de urgência e recursos mínimos,
Questo è il piano é um poema visual sobre o antinómico apelo à sobrevivência das
espécies e o indomável exercício da destruição. Foi filmado entre Março e Abril de 2020
numa área do Alentejo litoral, outrora protegida e preservada, onde a autora se deparou
com uma vasta operação de desflorestação que avançava entre as dunas, indiferente à
pandemia.
Nesses meses de confinamento assistia-se a uma desaceleração radical no modo de
estar no mundo. Os sistemas associados ao desenvolvimento económico desenfreado
foram, mais do que nunca, postos em causa e a ecologia tornou-se um dos temas fulcrais
de reflexão, com inúmeros autores a correlacionar a eclosão de pandemias à destruição
dos ecossistemas.
Essa ampla área de território, adquirida por um grande grupo americano especializado
em turismo de luxo, e a sua riquíssima floresta de pinheiros e sobreiros estava a ser
devastada e transfigurada para dar lugar a um campo de golfe e a um luxuoso projecto
de resort. Esta desmedida operação ameaçava a floresta e os recursos hídricos da região,
ignorando por completo a gravidade do momento, os perigos da desertificação, o
imperativo da protecção do ecossistema e de equilíbrios indissociáveis da nossa
existência.
Perante isto, para Luciana Fina, tornou-se imperativo fazer um filme de denúncia e
também de desilusão. Um filme que nos confronta com a nossa impotência face a forças
que, em nome da evolução da economia e do progresso, arrasam o sentido de coisas
primordiais.

Questo è il piano estreou em Novembro de 2020 no Doclisboa e, de acordo com a prática
cinematográfica da autora, adquiriu a forma de uma instalação para a exposição Face à
Vida Nua no MNAC – Museu Nacional de Arte Contemporânea (Dez 2020 – Mai 2021).

Questo è il piano, 2020
Vídeo HD, som, cor, 20’

Realização, imagem e som: Luciana Fina
Montagem e mistura de som: Elsa Ferreira
Cor: Andreia Bertini
Música: Giovanni Battista Pergolesi, “Questo è il piano”, cantata per contralto, archi e
basso continuo; Voz: Gloria Banditelli; Maestro: Fabio Maestri. Complesso Barocco
In Canto
Apoios: MNAC, Kino Sound Studio
Agradecimentos: Cinemateca Portuguesa “Sala de Projecção”, Ernesto Rodriguês,
Edmea Brigham, Cristina Fina, Emília Tavares, Luísa Homem



DEBATE
Perante esta devastação, e num momento em que se discutem outras lutas que podem
alterar totalmente a paisagem portuguesa – a mineração de lítio –, parece-nos
importante trazer actores conhecedores desta temática para discutir a dicotomia entre
turismo e sustentabilidade. Colocar o turismo frente ao ambientalismo numa região
como o Algarve parece-nos importante para entender que alternativas podem surgir
que permitam às gerações futuras disfrutar de um ambiente que, em muitos aspectos, já
só existe na memória dos nossos avós.
O Algarve tem feridas abertas devido à inexistência, nos anos 70 a 90, de políticas de
desenvolvimento regional que incluíssem as questões ambientais. Nos anos 2000 estas
políticas são conhecidas e defendidas. Foi dito que o Alentejo não poderia repetir os
erros do Algarve. O que pode o Algarve ensinar sobre as perdas e ganhos que teve com
as alterações morfológicas do seu território em prol do turismo?

Convidados Associação Zero, Luciana Fina, Turismo do Algarve

[BIO]
Luciana Fina nasceu em Itália, onde se formou em Literaturas Românicas. Vive e
trabalha em Lisboa desde 1991. Após uma longa colaboração com a Cinemateca
Portuguesa como programadora, no final dos anos 90 estreia-se na realização,
integrando a geração dos realizadores e realizadoras que deram nova vida ao
documentário em Portugal. Cineasta e artista, tem desenvolvido um trabalho que migra
frequentemente da sala cinematográfica para o espaço de exposição. Realizou o seu
primeiro filme em 1998, A Audiência. Entre 2002 e 2003, com a instalação CCM na
Fundação Gulbenkian e o tríptico CHANTportraits no MNAC Lisboa, deu início ao seu
percurso em espaços expositivos, focando os temas das migrações e do retrato. O seu
extenso corpo de trabalho – filmes, instalações fílmicas e site-specific – tem sido
apresentado nacional e internacionalmente em festivais de cinema e exposições,
estando representado na Colecção Moderna do Museu Calouste Gulbenkian e Nouveaux
Medias do Centre Georges Pompidou. Entre os seus trabalhos destacam-se o filme In
Medias Res (2014), prémio Melhor Filme do Arquiteturas Film Festival (PT) e menção
honrosa do Temps d’Images Film on Art Award; a instalação e o filme Terceiro Andar,
Museu Gulbenkian (2016-2017), Doclisboa e 34º Torino Film Festival. O seu mais
recente trabalho, a instalação Andrómeda, foi apresentada nas Carpintarias de São
Lázaro no âmbito do Festival Temps d’Images, Lisboa (2021).

www.lucianafina.net

Pauliana Valente Pimentel (PT)
FARO OESTE – Visita Guiada & Debate
FARO WEST– Guided Visit & Debate
FARO – MUSEU MUNICIPAL DE FARO - ANTIGAS CARPINTARIAS
QUI THU – 18 NOV, 18h00
90’ / M6

http://www.lucianafina.net/


[40% elucidação | 40% político | 20% interação]
[40% clarification | 40% political | 20% interaction]

Pauliana Valente Pimentel vai acompanhar-nos numa história contada através da
instalação fotográfica que apresenta. Com ela estará xxxx, membro da comunidade
cigana de xxx. A visita termina com uma conversa sobre este modo de viver, tão distinto
daquilo que consideramos estável, o que nos leva a rejeitar esta forma de vida como
possível na nossa sociedade. A comunidade cigana é instigada a integrar-se ou a
desaparecer, a ser invisível. Uma sociedade moderna não entende este modo de vida e
apelida esta comunidade da pior forma. Segundo grandes teóricos, o que começa uma
guerra é a falta de entendimento do Outro, a nossa incapacidade de exercícios de
alteridade enquanto exigimos do Outro esse constante exercício para pertencer ao que
somos. E, nessa “necessidade” de integração, perde-se parte da alma de uma cultura que,
sendo nómada, com mais facilidade se desintegra.

Convidados: a anunciar

João Caiano e Martim Santos (PT)
ELE ESCREVEU POR 25 TOSTÕES
HE WROTE FOR 25 PENCE
FARO – LAMA Black Box
QUI THU – 18 NOV, 21h30

Teatro / 40’ / M12
[40% teatro | 20% história | 30% autobiográfico | 10% doação]

Espectáculo seleccionado através de convocatória a artistas locais que participaram no
Programa de Formação Artística desenvolvido pelo Verão Azul em 2020.

25 tostões era o preço que António de Sarmento de Gouvêa Lemos levava para escrever
uma carta de amor por encomenda. No seu generoso exercício escutava o outro e, para
cada ocasião, sempre especial, escrevia-lhe as palavras certas.
Não existem registos destes pequenos mapas amorosos que eram usados pelos
apaixonados para expressar os sentimentos que não conseguiam verbalizar em epístola.
Mas o seu neto cresceu a ouvir histórias deste avô misterioso que “fotografava” o amor
para os outros. Entendeu a generosidade desse acto e tenta agora descobrir que parte
dessa herança interior lhe é (des)conhecida e quanto lhe sobra desse avó.
Ele Escreveu por 25 Tostões é uma viagem interior aos fatalismos do desgosto e da
saudade, do aperto e da presença, da esperança de um até já caloroso ou de um adeus
cabal e sofrido.
Quem precisa de cartas de amor?

Performance e dramaturgia: João Caiano
Dramaturgia, concepção e sonoplastia: Martim Santos
Olhar crítico: Keli Freitas



[BIOS]
João Caiano é músico, poeta e entusiasta de outras artes de palco. Colaborou com vários
artistas, fundou diversas bandas e integra regularmente projectos artísticos associativos
ou de companhias, tendo actuado um pouco por todo o Algarve.
Na sua escrita fala do lado mais humano que nos é intrínseco, mas procura sempre o
twist por acreditar que é nesse instante que nos permitimos dar espaço às maiores
dúvidas e questões. Sente-se um contador de histórias imaginárias. É co-fundador do
colectivo poético Poeta qu’Pariu e vocalista da banda MorTais, tendo ainda em paralelo
outros projectos artísticos como os 2Mikkers e as Janelas da Aldeia. Enquanto cantor e
instrumentista, editou o álbum a solo The Unlovely Stories.

Martim Santos, também conhecido como Lágrima, é natural do sul esquecido de  Loulé,
perto do mar, na sombra do Algarve turístico e do entretenimento fugaz e descartável.
Formado em Produção Musical e Multimédia, deambula por várias vertentes artísticas,
trabalhando como freelancer criativo, tendo a escrita, a música e a imagem como centro
da sua resistência. Esteve e está ligado a várias associações onde
participou/desenvolveu projectos em áreas como o teatro, performance, poesia, música,
vídeo, fazendo ainda programação cultural e gravações de projectos musicais
emergentes.

Miguel Bonneville (PT)
A IMPORTÂNCIA DE SER ALAN TURING
THE IMPORTANCE OF BEING ALAN TURING
FARO – Teatro das Figuras
SEX FRI – 19 NOV, 21h30

Performance / 50’/ M12
[30% música | 20% texto | 30% plástico | 20% contemplação]
Performance / 50’/ M12
[30% music | 20% words | 30% plastic | 20% enjoyment]

Com A Importância de Ser Alan Turing Miguel Bonneville prossegue o seu projecto de
uma série de espectáculos sobre as vidas e obras de artistas e pensadores cuja
importância tem sido vital no seu percurso artístico.
Esta nova criação, desenvolvida em residência no âmbito do Verão Azul em 2020, toma
como ponto de partida Alan Turing (1912-1954) – matemático, criptoanalista e cientista
da computação de primeira geração.
Mais conhecido por ter ajudado a decifrar os códigos da máquina alemã Enigma durante
a IIª Guerra Mundial, evitando que a guerra se prolongasse por mais tempo, Turing foi
também pioneiro na proposta da inteligência artificial. Em 1952 este cientista enfrentou
um processo criminal por actos homossexuais, considerados então de “indecência
grave”. Foi condenado e castrado quimicamente. Morre dois anos depois por



envenenamento com cianeto – não se sabe se de forma acidental ou deliberada.
Depois de uma campanha na internet, em 2009 recebe desculpas públicas do governo
britânico e, em 2013, da rainha Isabel II.

Miguel Bonneville tem uma relação íntima com personagens reais da História e uma
forma muito particular de as chamar aos seus imaginários cénicos.
Em A Importância de Ser Alan Turing – “projecto de tecnologia emocional” – desenvolve
um olhar obsessivo sobre o corpo e sobre o seu encontro com a música electrónica;
experiência corporal + disciplina matemática = potência erótica.
Nesta criação, Bonneville é acompanhado pela artista sonora Clothilde, e pelos seus
sintetizadores modulares, muito semelhantes a um computador do início do século
passado, ambos procurando entranhar-se num “mundo de fantasmas que viajam pelos
fios”, criando música para indisciplinar os corpos.

Direcção, música original, texto e interpretação: Miguel Bonneville
Co-criação, música original e interpretação: Clothilde
Figurinos: Mariana Sá Nogueira
Cenografia: Nuno Tomaz
Desenho e operação de luz: Nuno Patinho
Operação de som: José Veiga
Fotografia/Design: Joana Linda, Miguel Bonneville
Prefácio: João Manuel de Oliveira
Design/Publicação: Ilhas
Assessoria de comunicação: Sara Cunha
Apoio à residência: Arte Total/ Guelra – Laboratório de Criação Coreográfica,
Teatro Cão Solteiro, Voarte/Soudos – Espaço Rural de Artes e AAC-Soudos
Apoio: Fundo Cultural SPA
Co-produção: Circular – Festival de Artes Performativas, casaBranca / Festival
Verão Azul - Teatro das Figuras
Produção: Teatro do Silêncio
O Teatro do Silêncio é uma estrutura financiada por República Portuguesa – Cultura |
Direcção-Geral das Artes e pela Junta de Freguesia de Carnide

[BIO]
Miguel Bonneville (Porto, 1985) introduz-nos a histórias autobiográficas centradas na
desconstrução e reconstrução da identidade através de performances, desenhos,
fotografias, vídeo, música e livros de artista. Desde 2003 tem apresentado o seu trabalho
nacional e internacionalmente, sobretudo os projectos seriados Family Project, Miguel
Bonneville e A Importância de Ser.
Recebeu o Prémio da Rede Ex Aequo (2015) pelos espectáculos Medo e Feminismos, em
colaboração com Maria Gil, e A Importância de Ser Simone de Beauvoir.
É director artístico do Teatro do Silêncio.

www.miguelbonneville.com

https://soundcloud.com/sofia-mestre
http://www.miguelbonneville.com/


ZA! Eduard Pou & Pau Rodríguez (ES)
CANTOS DE TRABALHO IMPOSSÍVEIS
IMPOSSIBLE WORK SONGS
FARO – Concerto - Percurso exterior com término no Teatro das Figuras*
FARO – Musical walking-tour ending at Teatro das Figuras*
SÁB SAT– 20 NOV, 19h00
Concerto - Percurso / 90’ / M6
[40% música | 30% caminhada | 30% diversão]
[40% music | 30% walking | 30% fun]

NO SITE:
* Início do Percurso - Ponto de encontro AQUI. 
* Beginning of the tour - Meeting Point HERE.

NO PROGRAMA:
* Início do Percurso - Ponto de encontro a ser comunicado aos espectadores após reserva
de bilhete
*  Beginning of the tour – Meeting point will be revealed upon ticket reservation

Um traço comum une as transformações surgidas nos últimos 60 anos no Algarve e na
Costa Brava ou em Barcelona, de onde vêm os ZA!: a actividade económica passou a
estar centrada no turismo, na hotelaria e nos serviços e o ambiente natural sofreu uma
crise de sustentabilidade devido à sua sobre-exploração.
Esta transformação radical é um dos focos principais deste projecto desenvolvido por
Eduard Pou e Pau Rodríguez (ZA!). Eles propõem um espectáculo-percurso baseado
em canções de trabalho novas e impossíveis, associadas às profissões de hoje,
actualizando o repertório tradicional das canções de trabalho algarvias centradas na
agricultura e na pesca.
A partir do diálogo com a estrutura tradicional das canções de trabalho, que costumam
ser canções rítmicas cantadas a cappella por quem realiza tarefas físicas e repetitivas,
seja para se sincronizar com os outros, para combater o tédio, para levantar o ânimo ou,
simplesmente, para não se sentir sozinho, os ZA!  vão procurar melodias e ritmos que
possam acompanhar – numa dimensão paralela – novos lugares, novos gestos, novos
trabalhos e novas realidades sociais. O resultado é uma obra etno-musicológica feita
através da experimentação e do humor.
Para a construção destas novas canções de trabalho retro-futuristas os ZA! utilizaram
múltiplas abordagens: investigaram as experiências actuais dos trabalhadores,
explorando a sua conexão com a música, os seus gestos quotidianos e o seu imaginário;
estudaram a sua estrutura e as suas funções e, no âmbito da sua residência no Verão
Azul, envolveram cantores e improvisadores algarvios que integrarão o espectáculo.

Uma entre as muitas facetas do trabalho deste dueto catalão é a  mistura de
experimentação com elementos da cultura popular e folclórica. No seu último projecto,
ZA! & la TransMegaCobla, criaram um imaginário de música tradicional mediterrânica
retro-futurista para reivindicar o mar Mediterrâneo como um núcleo e um ponto de



encontro, e não como uma fronteira (política/cultural/económica). Em Portugal, os ZA!
têm trabalhado também nesta área, apresentando espectáculos com o Rancho Folclórico
de Ramalde, com a confraria de pescadores e a escola de música de Rabo de Peixe
(Açores), ou com grupos de músicos de Lagos, Faro e São Miguel.
Em Faro estas canções serão apresentadas num espectáculo-percurso que decorrerá a
pé por diferentes locais de trabalho contemporâneos, do hotel ao centro comercial, e
terminará no Teatro das Figuras.

FICHA
Criação: ZA!
Interpretação: ZA! e intérpretes locais
Uma encomenda: Festival Verão Azul
Co-Produção: Teatro das Figuras

[BIOS]
Eduard Pou é músico, jornalista e guionista. Pau Rodríguez é psicólogo, psicoterapeuta
e músico. Juntos são ZA!, dupla catalã envolvida em música experimental, comunidade,
pedagogia musical e activismo underground, desde 2004. Realizaram mais de 700
espectáculos em todos os continentes, seja como dupla ou em colaboração com outros
artistas de várias disciplinas. Pou & Rodríguez são os fundadores do colectivo de
improvisação El Caballo Ganador e ensinam improvisação conduzida a crianças, artistas
amadores ou profissionais.
Os ZA! têm vindo a auto-lançar as suas produções através da Gandula, uma comunidade
de bandas europeias independentes que trabalham sob o espírito Do-It-Together. Foram
premiados com o Premi Ciutat de Barcelona, categoria Música – 2015, pelo seu trabalho
pedagógico e pelo seu espírito DIY (Do It Yourself – faça você mesmo), – e Dança – 2016,
pela sua peça multidisciplinar Afasians, com LosCorderos-sc.

https://gandula.net/ZA

BLACKBAMBI (PT)
FESTA DE ENCERRAMENTO VERÃO AZUL
FARO – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE MÚSICOS
SÁB SAT – 20 NOV, 23h00

DJ Set | 120’ | M/16
[50% música | 50% diversão]

BlackBambi é o pseudónimo de Miguel Bonneville para o seu projecto a solo, ligado à
música electrónica. Compositor, vocalista e produtor de música lo-fi, hipnótica e
dissonante, impossível de separar de um singular carácter visual, BlackBambi tem vindo
a liderar, desde 2003, diversos projectos musicais, tais como Hex, UrMA e GoldenBambi,
e a criar bandas sonoras e sonoplastia originais para cinema e espectáculos.

https://gandula.net/ZA


Enquanto DJ e MC fez parte dos projectos Bambi & The Wolf (com Fernando Fadigas),
BlackSugu (com Susana Guardado) e Corvak Nights. Tendo iniciado o seu percurso com
um repertório sobretudo ligado ao clubbing dos anos 90 e ao electroclash, BlackBambi
tem vindo progressivamente a apostar num desvio da linearidade temporal,
entrelaçando música de várias décadas, propondo uma electrónica mais vagarosa e
obscura para a pista de dança.

VA – preços BILHETES (info para cabeçalhos espectáculos)

PAULIANA VALENTE PIMENTEL | Faro Oeste
Adultos: 1€ | Reformados - Professores - Estudantes - Jovens (13-26): 0,50€
Até aos 12: Acesso gratuito
Ao Domingo: entrada gratuita até às 14:30h
Adults: 1€ | Retired - Teachers - Students - Young people (13-26): 0,50€
Until 12: Free
On Sunday: Free until 14:30h

ANTÓNIO JORGE GONÇALVES E LBC SOLDJAH | VÁLVULA
Centro Cultural de Lagos
Menores 18 - 3€ | Maiores 18 - 5€

Masterclass-Lançamento Livro
ANTÓNIO JORGE GONÇALVES | DESENHAR DO ESCURO
LAC - Laboratório de Actividades Criativas, Lagos
ENTRADA LIVRE

Masterclass-Oficina
ANTÓNIO JORGE GONÇALVES | DESENHOS EFÉMEROS – O DESENHO COMO
PERFORMANCE
Centro Cultural de Lagos
ENTRADA LIVRE sujeita a inscrição

Masterclass-Oficina
LBC SOLDJAH | HIP-HOP: RAP E ESCRITA CRIATIVA
Centro Cultural de Lagos
ENTRADA LIVRE sujeita a inscrição

ANTÓNIO JORGE GONÇALVES, LBC SOLDJAH, SÉRGIO PELÁGIO E LAC | HUMANIDADE E
DEMOCRACIA - Debate
Centro Cultural de Lagos
ENTRADA LIVRE

SÉRGIO PELÁGIO | CONCERTO A SOLO



LAC - Laboratório de Actividades Criativas, Lagos
Menores 18 - 3€ | Maiores 18 - 5€ - Reservas AQUI

GALERIA DE ARTE AMBULANTE | OFICINA MINI CCC
Cerca do Convento do Espírito Santo, Loulé
Sessão Escolas | Lotação limitada a 1 turma - ENTRADA LIVRE

GALERIA DE ARTE AMBULANTE | OFICINA CCC ADD-ON
Cerca do Convento do Espírito Santo, Loulé
Sessão Escolas | Lotação limitada a 1 turma - ENTRADA LIVRE

FLÁVIO MARTINS E JOSÉ JESUS | ORELHAS DE BURRO
8100 Café, Parque Municipal de Loulé
Preço único 5€ - COMPRAR

ANTÓNIO GUERREIRO E CAROLINA CANTINHO | CHAMA-SE AMOR, AMOR
Claustros do Convento do Espírito Santo, Loulé
Preço único 5€ - COMPRAR

ALEX CASSAL/MÁ CRIAÇÃO | A BIBLIOTECA DO FIM DO MUNDO
Biblioteca Municipal de Loulé
ENTRADA LIVRE

GALERIA DE ARTE AMBULANTE | CENTRO CULTURAL DO CARRO
Cerca do Convento do Espírito Santo, Loulé
PERFORMANCE
ENTRADA LIVRE

LUCIANA FINA | QUESTO È IL PIANO
Auditório do Solar da Música Nova
ENTRADA LIVRE sujeita a reserva

PAULIANA VALENTE PIMENTEL | Faro Oeste – VISITA GUIADA & DEBATE
ENTRADA LIVRE

JOÃO CAIANO E MARTIM SANTOS | ELE ESCREVEU POR 25 TOSTÕES
Local a definir
Preço único 5€

MIGUEL BONNEVILLE | A IMPORTÂNCIA DE SER ALAN TURING
Teatro das Figuras, Faro
Preço único 5€ - COMPRAR

ZA! | CANTOS DE TRABALHO IMPOSSÍVEIS
Teatro das Figuras, Faro
ENTRADA LIVRE sujeita a reserva

https://cineteatrolouletano.bol.pt/
https://cineteatrolouletano.bol.pt/
mailto:cinereservas@cm-loule.pt
https://teatrodasfiguras.bol.pt/


BLACKBAMBI | FESTA DE ENCERRAMENTO VERÃO AZUL 2021
Associação Recreativa e Cultural de Músicos, Faro
Preço único 3€ - Reservas AQUI

INFO ESPECIFICA PARA HISTÓRIAS MAGNÉTICAS:

SÉRGIO PELÁGIO | HISTÓRIAS MAGNÉTICAS
NÃO SE DEIXEM ENGANAR! UM CONTO PANFLETÁRIO DE 2019

CENTRO CULTURAL DE LAGOS / Qui 4 NOV 10h30
Lotação limitada a 1 turma - Preço único: 3€

PALÁCIO GAMA LOBO / Qui 11 NOV 10h00
Lotação limitada a 1 turma - ENTRADA LIVRE

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FARO – ANTÓNIO RAMOS ROSA / Ter 16 NOV 10h00
Lotação limitada a 2 turmas - ENTRADA LIVRE

HISTÓRIA-CONCERTO + OFICINA / Sessões para escolas / 90' / Crianças 6 - 10

SÉRGIO PELÁGIO | HISTÓRIAS MAGNÉTICAS
A BOMBA E O GENERAL

CENTRO CULTURAL DE LAGOS / Qui 4 NOV 14h00
Lotação limitada a 1 turma  - Preço único: 3€

HISTÓRIA-CONCERTO + OFICINA / Sessão para escolas / 90' / Crianças 6 - 10

SÉRGIO PELÁGIO | HISTÓRIAS MAGNÉTICAS
O MEU PRIMEIRO D.QUIXOTE
PALÁCIO GAMA LOBO / Qui 11 NOV 14h00
Lotação limitada a 1 turma - ENTRADA LIVRE

HISTÓRIA-CONCERTO + OFICINA / Sessão para escolas / 90' / Crianças 6 - 10

SÉRGIO PELÁGIO | HISTÓRIAS MAGNÉTICAS
NUNGU E A SENHORA HIPOPÓTAMO

mailto:reservas.arcm@gmail.com


BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FARO – ANTÓNIO RAMOS ROSA / Ter 16 NOV 14h00
Lotação limitada a 2 turmas - ENTRADA LIVRE

HISTÓRIA-CONCERTO + OFICINA / Sessão para escolas / 90' / Crianças 6 - 10

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FARO – ANTÓNIO RAMOS ROSA / Tue 16 NOV 14h00
Limited to 2 classes - FREE ADMISSION

STORY-CONCERT + WORKSHOP / School session / 90' / Children 6 – 10

LOCAIS
LAGOS

Centro Cultural de Lagos
R. Lançarote de Freitas 6-20
8600-586 Lagos
Tel: +351 282 770 450
E-mail: centrocultural@cm-lagos.pt
www.facebook.com/CentroCulturaldeLagos/

LAC – Laboratório de Actividades Criativas
Largo Convento Sra. da Glória
8600-660 Lagos
Tel: +351 282 084 959
E-mail: lac.associacaocultural@gmail.com
www.lac.org.pt

LOULÉ

Palácio Gama Lobo
Rua da, R. de Nossa Sra. de Fátima
8100-557, Loulé
Tel: +351 289 400 894
www.cm-loulé.pt

8100 Café
Parque Municipal de Loulé
8100-753, Loulé
https://8100-cafe.negocio.site/

Convento do Espírito Santo
Rua Vice-Almirante Cândido dos Reis

mailto:centrocultural@cm-lagos.pt
mailto:lac.associacaocultural@gmail.com
https://8100-cafe.negocio.site/


8100-270 Loulé
Tel: +351 289 400 885
www.cm-loulé.pt

Biblioteca Municipal de Loulé
R. José Afonso s/n,
8100-593 Loulé
Tel: +351 289 400 850
E-mail: biblioteca@cm-loule.pt
www.biblio.cm-loule.pt

Auditório do Solar da Música Nova
R. Sacadura Cabral 22
8100-708 Loulé
Tel: +351 289 400 600
www.cm-loulé.pt

FARO

Museu Municipal de Faro - Antigas Carpintarias
Largo D. Afonso III, 14
8000-167 Faro
Tel: +351 289 870 827/9
Email: museu.municipal@cm-faro.pt
https://www.cm-faro.pt/pt/menu/215/museu-municipal-de-faro.aspx

Biblioteca Municipal de Faro - António Ramos Rosa
R. Pintor Carlos Porfirio 35
8000-241 Faro
Tel: +351 289 870 000
E-mail: biblioteca.arquivo@cm-faro.pt
https://www.cm-faro.pt/pt/menu/148/na-biblioteca.aspx

Teatro das Figuras
Rua João de Brito Vargas
8005-518 Faro
Tel: +351 289 888 110
E-mail: bilheteira@teatrodasfiguras.pt
www.teatrodasfiguras.pt

LAMA – Black Box
Travessa Castilho 16
8000-457 Faro
Tel: +351 932 787 339
E-mail: info@lamateatro.com
https://lamateatro.com/blackbox/

ARCM - Associação Recreativa e Cultural de Músicos
R. do Castelo 4
8000-401 Faro
Tel: +351 968 506 072

mailto:biblioteca@cm-loule.pt
http://www.biblio.cm-loule.pt
https://www.cm-faro.pt/pt/menu/215/museu-municipal-de-faro.aspx
mailto:biblioteca.arquivo@cm-faro.pt
https://www.cm-faro.pt/pt/menu/148/na-biblioteca.aspx
mailto:bilheteira@teatrodasfiguras.pt
http://www.teatrodasfiguras.pt
https://lamateatro.com/blackbox/


E-mail: arcmusicos@gmail.com
http://www.arcmusicos.com/

EQUIPA
VA10
Direcção Artística: Ana Borralho & João Galante
Curadoria: Catarina Saraiva
Administração, Programação público jovem: Mónica Samões
Direcção de Produção: Andrea Sozzi
Coordenação de Produção: Joana Duarte
Produção Executiva: Beatriz Nascimento (estágio), Ana Rostron, Sandrine
Crisóstomo
Direcção Técnica: Gi Carvalho
Equipa Técnica: Jorge Reis, Ângelo Gonçalves
Comunicação e Assessoria de Imprensa: Cláudia Duarte / this is ground control
Tradução: Cláudia Pinto
Design Gráfico: Cláudia Lancaster
Web Design: José Pelicano
Fotografia: Vasco Célio e Filipe Farinha / STILLS
Vídeo: XXX

FESTIVAL VA10
Produção: casaBranca
Estrutura Financiada por: República Portuguesa – Cultura / Direcção-Geral das
Artes
Co-Produção: Cine-Teatro Louletano / Câmara Municipal de Loulé, Teatro das
Figuras
Apoio Financeiro: Câmara Municipal de Lagos
Parceiro Institucional: Programa Garantir Cultura – Entidades Artísticas, República
Portuguesa – Ministério da Cultura
Apoios na Apresentação de ZA!: Acción Cultural Española (AC/E): Programa para a
Internacionalização da Cultura Espanhola (PICE) / Mobilidade
Parcerias Locais: LAC – Laboratório de Actividades Criativas, Biblioteca Municipal
de Loulé, 8100 Café, Câmara Municipal de Faro / Museu Municipal de Faro,
Biblioteca Municipal de Faro - António Ramos Rosa, Associação Recreativa e
Cultural de Músicos/Projecto SIGA, LAMA Teatro
Parcerias Comunicação: RUA FM, Barlavento, Postal do Algarve, Sul Informação,
Canal 180, Antena 2, Antena 3, Gerador
Apoio: Messe Militar de Lagos,
Agradecimentos: Marco Lopes, Loulé Jardim Hotel
Agradecimento especial: Levina Valentim

mailto:arcmusicos@gmail.com
http://www.arcmusicos.com/


SOBRE A CASABRANCA
A casaBranca é uma estrutura de criação e difusão artística sediada em Lagos. Tem
produzido ao longo dos anos projectos de pesquisa e criação, fundamentalmente na área
das artes performativas, e define uma linha de actuação que pretende contribuir de
forma aprofundada para a reflexão sobre a relação entre os objectos artísticos e o
público, assim como para o cruzamento e partilha de diferentes áreas e práticas do
pensamento.
Paralelamente à criação e difusão do trabalho dos artistas Ana Borralho & João Galante,
tem desenvolvido projectos de criação e experimentação dirigidos a crianças e jovens,
realizados em parceria directa com escolas, nomeadamente o projecto Gymnasium, que
propõe a implementação de laboratórios de pesquisa artística orientados por artistas
em várias escolas da cidade de Lagos.
Organiza o Verão Azul, Festival de cariz transdisciplinar dedicado à promoção e difusão
da criação contemporânea no Algarve que, desde 2011, tem apresentado de forma
continuada na região projectos de teatro, dança, performance, música, cinema e artes
visuais de artistas nacionais e internacionais, e que chega agora à sua 10ª edição.

www.casabranca-ac.com




