
a reserva genética
da agricultura do 
Algarve
the genetic reserve of the 
Algarve agriculture
no Centro de Experimentação Agrária de Tavira existem 120 
variedades de amendoeiras, 44 variedades de alfarrobeiras, 97 
de figueiras, 19 de nespereiras, 26 de pêro de Monchique e 78 de 
romãzeiras In the Centre for Agricultural Experimentation of Tavira grow 
120 varieties of almond trees, 44 varieties of carob trees, 97 of fig trees, 19 
of loquat trees, 26 of Monchique pear and 78 of pomegranate trees
pág. 34

o Algarve é branco
the Algarve is white
Sim, agora que penso nisso, é-o de facto.  Branco como o espaço que 
fica vazio pela silenciosa erosão da sua alma. Yes, now that I think about 
it, in fact it is. White as the space that is empty by the silent erosion of its soul.
pág. 44

falsas 
inevitabilidades
false inevitabilities
Não temos que ir na conversa do fatalismo, nem do inevitável, muito 
menos seguir na direcção do “agora é aquilo que está a dar”. We do 
not have to yield to fatalism, or the inevitable, much less follow in the 
direction of “this is what the trend is.”
pág. 32

hidrocarbonetos?
hydrocarbons?
O abandono progressivo dos combustíveis fósseis está já em 
marcha dando lugar a uma aposta cada vez mais firme nas energias 
renováveis. The phase-out of fossil fuels as an energy source is already 
underway, giving rise to an increasingly strong focus on renewable 
energies. 
pág. 30

workshop de 
fotografia em 
espaço urbano
O espaço urbano é uma estrutura física com vida própria, uma 
superfície cheia de traços, textura, forma e ritmo. a história do(s) 
lugar(es). A ideia de interesse pelo lugar. Workshop of Photography in 
Urban Space Urban space is a physical structure with a life of its own, a 
surface full of traces, texture, shape and rhythm. the history of the place(s). 
The idea of interest in the place.
pág. 24

roteiros alternativos 
& itinerários subjetivos
alternative road maps&subjective 
itineraries
funcionam como circuitos alternativos aos usuais roteiros turísticos, 
constituindo outros modos de ver as localidades, por quem as 
conhece por dentro. which will function as alternative circuits to the 
usual tourist routes, constituting other ways of seeing the localities, by 
those who know them from within. 

 08 abr                                     Pedro Penim
                         Gonçalo Duarte Gomes              
                                     Miguel Castro 
                              Caldas    Filipe Pinto    
 15 abr   Francisco Camacho 
                Lídia Jorge    Sara Feio
                               Luís da Cruz e Miguel 
                                                       Mendes
 21 abr               Rui Neto   Afonso  
                    Cruz    JAS   Fernando da 
                                                 Silva Grade
 29 abr                        Vera Mantero 
                                           Gonçalo Pena    
                       Miguel Cardoso 
                Nuno Graça e Perigo Público

39 olhares 39 criações

Faro   Loulé   Quarteira   S. Brás de Alportel

making of do festival
7 projectos fotográficos
FESTA de abertura 
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editorial só o desenvolvimento territorial equilibrado, atento à realidade, às fragilidades e às potencialidades, permitirá não 
hipotecar mais o que ainda temos e somos. Desse modo estaremos a cuidar de nós, do que é nosso, e a garantir assegurar uma qualidade de 
vida que perdure e nos “alimente”. Daí a necessidade de se encontrarem estratégias de avaliação relativas a um passado recente promovendo-
se momentos de reflexão sobre a nossa realidade, onde se cruzem os olhares dos decisores políticos com os dos artistas, dos investigadores 
e dos cidadãos, de modo a delinear um futuro que aproveite as potencialidades do território (Serra/Litoral) e potencie as singularidades das 
comunidades, numa perspectiva de complementaridade.
os encontros do DeVIR são isso mesmo, encontro de muitos, de partilha e de confronto de ideias. Tal como nas edições anteriores (desertificação 
humana da Serra do Caldeirão – 2012 e de onde VIMOS? para onde VAMOS? 2015), este festival quer continuar a pensar o território, numa lógica 
de continuidade e resiliência, aliando o social ao cultural, o ecológico, o científico e político ao artístico. Pretende ser um desafio reflexivo sobre a 
nossa identidade territorial, tendo na Arte o veículo para o pensamento. Poderá ser uma oportunidade de pôr o cidadão de hoje a especular, a criar 
mudança, a construir devir e a projectar futuro. Este festival desenvolve-se em torno de 3 perguntas/eixos: como nos vemos (criadores locais) sem 
menosprezar a realidade fantasiosa que fabricamos, que imagem temos de nós próprios? De que modo o que somos se reflecte no que fazemos, 
no que construímos? como nos vêm (criadores nacionais) um exercício de imaginação e análise crítica sobre o que somos, feito pelos “de fora”. Que 
imagem têm de nós? De que modo é que atendemos à expectativas dos outros? como nos damos a ver (criadores internacionais) que imagem 
passamos? De que modo somos eficazes na comunicação, através dos media, quando nos “vendemos”, quando promovemos o nosso território e o 
que nos distingue? as premissas dos encontros do DeVIR não passam por tentar dar respostas, mas antes por levantar questões. Misturemos o real e o 
imaginário, a ficção e o documental, e adivinhemos o futuro de modo a sobrevivermos pela diferença, com os que nos caracteriza. Este é o momento, 
a oportunidade de, em conjunto, partilharmos os nossos desejos, as nossas esperanças, de discutir as nossas ansiedades e medos e, sobretudo, de 
recusar as falsas inevitabilidades que nos tolhem a vontade e a imaginação de querermos ser melhores. Ficcionar é um modo de fazer futuro. Os 
italianos têm o antipasti, nós temos o ciclo antecomeço para nos aguçar o apetite, para nos “fazer a boca”, para nos preparar para compreender e 
responder ao que aí vem. Ainda em 2016, tudo começou com visitas guiadas/informadas de 7 criadores nacionais, das áreas das artes do espectáculo, 
da escrita e da imagem, às 4 localidades que despoletaram a criação de 4 espectáculos – Faro (promessa adiada), Loulé (conservadorismo que delega 
a sua energia criativa), Quarteira (não ter voz) e São Brás de Alportel (charneira rural/litoral) - uma forma de conhecerem os territórios, de ouvir os que 
neles vivem, com vista a alimentar os seus processos criativos e as suas dramaturgias. Os registos destas visitas deram origem ao making of do festival, 
exibido na festa de abertura dos encontros com o som de variadas geografias do projecto Discossauro. Iniciámos as apresentações públicas, em Março 
de 2017, com um ciclo de cinema documental descaracterização vs identidade territorial, que antecedeu 4 conversatórios “falsas inevitabilidades” 
que nos limitam as perspectivas de futuro, 4 encontros envolvendo a comunidade, técnicos e investigadores sobre questões que se cruzam com a 
descaracterização do Algarve, que poderão ser decisivas para a sustentabilidade desta região: produções autóctones; exploração de hidrocarbonetos; 
erosão silenciosa; turismo massificado/autofágico. Com o propósito de reforçar a participação da comunidade e trazer para este festival “a voz” dos 
criadores locais, foram desenvolvidos novos projectos na área da imagem no âmbito de um workshop de fotografia em espaço urbano. Respondendo 
a uma encomenda do festival o fotógrafo Luís da Cruz apresenta  “ o interesse do lugar” 4 exposições que serão apresentadas nos teatros que 
acolhem o festival. Paralelamente serão disponibilizados 4 audiowalks&thoughts - visitas guiadas, e os roteiros alternativos&itinerários subjectivos - 6 
documentários que constituem outros modos de ver as cidades por quem as conhece por dentro.  A fórmula utilizada para a construção do festival (1 
localidade + 1 criador  + 1 escritor + 1 ilustrador + 1 diseur) = 12 criações/12 olhares = 4 espectáculos, 4 propostas distintas sobre Faro, Loulé, Quarteira 
e São Brás de Alportel, 4 reflexões que pretendem promover a criação de um pensamento alternativo sobre estas localidades. Olhemo-nos através do 
olhar (des)comprometido dos criadores. Um incentivo para especular sobre o presente e delinear o futuro que desejamos, afirmando uma postura 
política, social e cívica, que nos permita salvaguardar o que somos e o que ainda temos - interessa-nos o urbano, na mesma medida em que nos 
importa o rural. Estes novos trabalhos são o resultado de encomendas de criação, um traço distintivo deste festival temático, uma aposta que resulta 
no incentivo à criação nacional. Tal como na edição anterior, no final da leitura deste jornal/programa, desafiamo-lo a reutiliza-lo, a resolver um puzzle 
constituído por algumas das suas páginas que, quando juntas, resultarão num mapa de mar de parte da nossa Costa. Um documento indispensável 
para descobrir o que está “do outro lado”, para o guiar num mergulho entre “Pedras” que são referências para GPS marítimos, marcos geodésicos de 
navegação para os que no mar queiram entrar.

boa viagem e bons encontros!       
                                                                                                                                                      JL

editorial only balanced territorial development, attentive to reality, weaknesses and potentialities, will allow us not to mortgage further what 
we still have and are. In this way we will be taking care of ourselves, of what is ours, and guaranteeing a quality of life that will last and “nourish” 
us. Hence the need to find evaluation strategies related to a recent past by promoting moments of reflection about our reality, where the views of 
political decision-makers with those of artists, researchers and citizens intersect, in order to delineate a future that takes advantage of the potential 
of the territory (Sierra/Coast) and enhances the singularities of the communities, in a perspective of complementarity. The meetings of the DeVIR are 
just that, the meeting of many, sharing and confronting ideas. As in the previous editions (human desertification of the Serra do Caldeirão - 2012 and where 
we COME FROM? Where are we GOING? 2015), this festival wants to continue to think the territory, combining the social with the cultural, the ecological and 
political to the artistic. It aims to be a reflexive challenge about our territorial identity, having in Art the vehicle for thought. It could be an opportunity to make 
the citizen of today to speculate, to create change, to build becoming and to project the future. This festival develops around 3 questions/issues: how we see 
ourselves (local artitsts) without belittling the fantasy reality we make, what image do we have of ourselves? In what way are we reflected in what we do, in 
what we build? how we are seen (national artitsts) an exercise of imagination and critical analysis of what we are, done by the “outsiders”. What image do they 
have of us? How do we meet the expectations of others? how do we make ourselves be seen (international artitsts) what image do we pass? How are we 
effective in communicating through the media, when we “sell” ourselves, when we promote our territory and what distinguishes us? the premises of the DeVIR 
meetings are not to try to give answers, but rather raise questions. Let us mix the real and the imaginary, fiction and the documentary, and let us guess the future. 
This is the moment, the opportunity to jointly share our desires, our hopes, to discuss our anxieties and fears and, above all, to refuse the false inevitabilities that 
restrain our will and imagination from wanting to be better. Fictionalising it is a way of making a future. The Italians have the antipasti, we have the starter cycle 
to whet our appetite, to make our “mouth water”, to prepare us to understand and respond to what is coming. In 2016, it began with guided/informed visits of 
7 national artitsts, from the areas of performing arts, writing and image, to the four localities that triggered the creation of four shows - Faro (delayed promise), 
Loulé (conservatism that delegates its creative energy), Quarteira (no voice) and São Brás de Alportel (rural / coastal hinge) - a way to get to know the territories, 
to listen to those who live there, in order to feed their creative processes and their stage writing. The records of these visits led to the making of the festival, 
shown at the opening party of the meetings with the sound of various geographies of the Discossauro project. We began public presentations in March 2017 
with a cycle of documentary films  decharacterization vs. territorial identity, which preceded 4 talks “false inevitabilities” 4 meetings involving the community, 
technicians and researchers on issues that intersect with the decharacterization of the Algarve: indigenous productions; exploitation of hydrocarbons; silent 
erosion; mass/self-devouring tourism. With the purpose of strengthening community participation and bringing to this festival the “voice” of the local creators, 
new projects were developed in the area of the image within the framework of a photography workshop in urban space. Responding to an order of the festival, 
the photographer Luís da Cruz presents “the interest of the place” 4 exhibitions that will be presented in the theatres that host the festival. At the same time, 4 
audiowalks&thoughts will be made available - guided tours, and alternative road maps & subjective itineraries - 6 documentaries that are other ways of seeing 
the cities by those who know them from the inside. the formula used for the construction of the festival (1 locality + 1 artist + 1 writer + 1 illustrator + 1 diseur) 
= 12 creations / 12 insights = 4 performances, 4 different proposals about Faro, Loulé, Quarteira and São Brás de Alportel, 4 reflections that aim to promote the 
creation of an alternative thought about these localities. An incentive to speculate about the present and to delineate the future we want, affirming a political, 
social and civic stance, that allows us to safeguard what we are and what we still have - we are interested in the urban, as much as we care about the rural. These 
new works are the result of creative orders, a distinctive feature of this thematic festival that results in the incentive to national creation. As in the previous edition, 
at the end of reading this newspaper/programme, we challenge you to reuse it, to solve a puzzle made up of some of its pages that, when combined, will result 
in a sea map of part of our Coast. An indispensable document to discover what is “on the other side”, to guide you in a dive between “Stones” that are references 
for marine GPS, geodetic navigation landmarks for those wanting to enter the sea.

bon voyage and good meetings!                                                                                                                                                            



olhares em S: Brás de Alportel 
Pedro Penim teatro 

Miguel Castro Caldas  escrita 

olhares em Loulé 
Francisco Camacho  dança

Lídia Jorge escrita 

olhares em Faro 
Rui Neto teatro

Afonso Cruz  escrita  

olhares em Loulé 
Vera Mantero dança

Miguel Cardoso  escrita    
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exposição de fotografia 

de Luis da Cruz

01 abr
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no CAPa 
Abertura do Festival 
apresentação projecto fotográfico  
estreia do making of dos encontros do DeVIR-criação
FESTA



 27 set Carlos Bica Norberto Lobo     
Abel Neves   José 

Laginha Marlene Vilhenas 
28 set                              Amélia Muge 

José Martins   José Maria 
Vieira Mendes Patrícia 

Silva  Vera Manteros  
29 set       João Paulo Esteves 

da Silva   Mickael 
  Oliveira Mariana T. Barross 

Ma João Luís Daniel Gorjãos  
30 set                                                  Cláudia Dias 

Cecília Laranjeira     Gonçalo M 
Tavares Rui Antónios  

André  e. Teodósios 

28 olhares 28 criações

serrenhos 
em fuga 

entre 1970 e 2011 a serra perdeu 36,5%. dos residentes e hoje temos 
464 idosos por cada 100 jovens. As alterações na economia regional, 
em particular as associadas com o desenvolvimento turístico, deram 
origem a uma dinâmica migratória do interior para o litoral. 
pág. 44

os sobreirais 
da serra algarvia         

é necessário o Homem para que a árvore tenha viabilidade. 
Falar dos Sobreirais na Serra Algarvia obriga a compreender a 
história de Portugal, a sua economia e os seus principais momentos 
político-sociais. A situação em que se encontram exige uma 
atenção especial, sob pena de desaparecerem no futuro próximo.
pág. 42/43

viagem 
às curvas
aquilo que o homem desarranjou, só ele pode arranjar. 
As pessoas daqui, dizem que não são do Algarve, eles dizem-se de 
onde? Da serra, identificam-se como serrenhos e, quando vão ao 
litoral, dizem que vão lá a baixo ao Algarve. “a Serra” para eles é uma 
transição entre o Algarve e o Alentejo, estão um bocadinho fora do 
mapa, fora do planeta, são um bocado da terra de ninguém
pág. 36/37

Caldeirão cada 
vez mais vazio  

Sobreiros doentes, pragas de plantas invasoras e uma réstia de 
população humana em rápido declínio, são alguns dos problemas que 
ameaçam transformar o interior do Algarve numa terra de ninguém. 
pág. 38/39

workshop de 
fotografia
na Serra do   
Caldeirão  

10 olhares 100 fotografias 
notas sobre um workshop de projecto fotográfico na Serra do 
Caldeirão. Não há forma simples de abordar território tão equívoco 
como o das imagens. Afinal para que serve uma imagem e, no caso 
da linguagem fotográfica, o que verdadeiramente nos revela e fixa 
enquanto fotógrafos?   pág. 30/31

no CAPa Faro

3 documentários + 1  
10 projectos fotográficos 
fotografia Luís da Cruz 
making of do festival
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m
ús

ica

m
ús

ica

m
ús

ica

es
cr

ita

es
cr

ita

es
cr

ita
es

cr
ita

es
cr

ita
te

at
ro

te
at

ro
te

at
ro

da
nç

a
da

nç
a

da
nç

a

raças autóctones 
em extinção  

há muito que a vaca algarvia já cá não está. Também estão em perigo 
a ovelha churra e  a cabra algarvia. Cerca de 40% do total das raças 
nacionais encontra-se ainda em perigo de extinção mais ou menos 
acentuado. Dos vários trabalhos de campo realizados restam relatórios, 
amostras de sémen congelado e poucas cabeças de gado vivo no 
Alentejo – eventualmente, os últimos exemplares de um património 
sem grande hipóteses de ser recuperado.   pág. 40/41

 26 set  

oferta 

mapa  /  p
uzzle

fotografia  / p
osterjornal GRÁTIS

desertificação humana 
da Serra do Caldeirão

de onde VIMOS? 
para onde VAMOS?

2012

2015



A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. 
O que vemos não é o que vemos, senão o que somos.
Fernando Pessoa (in Livro do Desassossego)

Nas viagens que fazemos penso que há sempre o desejo (consciente 
ou inconsciente) de guardar na memória locais, momentos, situações 
que de alguma forma nos tocam emocionalmente... mais tarde ou 
mais cedo essas recordações/emoções afloram.
Nas minhas viagens os meus souvenirs são os vinis! Mais que numa 
foto, mais que na escrita, é na música [gravada] que encontro a 
identidade dos locais onde passo... para mais tarde reproduzi-la 
através da agulha que percorre os microssulcos em espiral, na direção 
dos ponteiros do relógio. É através desse som quente, característico 
da gravação analógica, que tento contar histórias que só o vinil tem 
gravado na sua superfície.
Para a 3ª edição dos Encontros do DeVIR, proponho uma viagem de 
circum-navegação que se inicia no Algarve, seguindo pela Europa 
a caminho da Ásia, cruzando o Pacífico até às Américas, navegando 
desde o Brasil até aos PALOP, caminhando da África Negra até ao 
Mediterrâneo, repescando a herança árabe do Magreb de volta ao 
Algarve.
Através da música podemos aceder a territórios onde nunca 
estivemos, pois através das ondas sonoras podemos aceder aos 
músicos e habitantes desses locais longínquos e às identidades que 
os caracterizam. Partindo [sempre] de nós, podemos encontrar na 
reflexão dessas identidades, respostas para (re)encontramos a nossa 
própria.

Discossauro é o projeto vinílico de Miguel Neto (Faro, 1979) - músico, artista new 
media, produtor e DJ. Em 2001 arranjou um part-time numa conhecida loja de música 
no Bairro Alto (Lisboa) e desde então tem vindo a colecionar vinis de variados géneros 
musicais desde o Soul ao Funk, do Jazz ao Rock’n Roll, da música Africana à Tropical. Na 
cidade de Faro alia os seus DJ Sets com eventos relacionados com o Vinil como o Bring 
Your Own Vinyl (Traz o Teu Vinil), Vinyl Kids, Arraial Tropical e Rooftop Faro.

ABERTURA DO FESTIVAL
apresentação do making of 
e dos resultados do workshop 
de fotografia paisagem urbana

FESTA 
Discossauro
viagem de circum-navegação
circumnavigation journey      

para viajar basta existir (...)
to travel you just have to exist (...)

Life is what we make of it. The journeys are travellers. What we see is not 
what we see, but what we are.
Fernando Pessoa (in Livro do Desassossego)

In our travels, I think there is always the desire (conscious or unconscious) 
to store places, moments, situations in our memory that somehow touch 
us emotionally ... sooner or later these memories/emotions come to the 
fore.
In my travels my souvenirs are of vinyl records! More than in a photo, more 
than writing, it is in the [recorded] music that I find the identity of the 
places I pass through ... to later reproduce through the needle that passes 
through the grooves in a clockwise spiral. It is through this warm sound, 
characteristic of analogue recording that I try to tell stories that only vinyl 
has recorded on its surface.
For the 3rd edition of the DeVIR Meetings, I propose a circumnavigation 
journey that starts in the Algarve, throughout Europe on the way to Asia, 
crossing the Pacific to the Americas, sailing from Brazil to the PALOP, 
walking from Black Africa to the Mediterranean, recovering the Arab 
heritage of the Maghreb back to the Algarve
Through music we can access territories where we have never been, 
because through the sound waves we can access the musicians and 
inhabitants of these distant places and the identities that characterize 
them. Starting [always] with us, we can find in the reflection of these 
identities, answers to (re)find our own.

Discossauro is the vinyl project of Miguel Neto (Faro, 1979) - musician, new media artist, 
producer and DJ. In 2001 he found a part-time job in a well-known music store in the Bairro 
Alto (Lisbon) and since then has been collecting vinyl records of varied musical genres from 
Soul to Funk, from Jazz to Rock’n Roll, from African to Tropical music. In the city of Faro he 
combines his DJ Sets with events related to Vinyl like Bring Your Own Vinyl, Vinyl Kids, Arraial 
Tropical and Rooftop Faro.

1 Abril 21h30
CAPa Centro de Artes Performativas do Algarve

21 Março 18h00 Culturgest CGD Lisboa

apresentação do festival à comunicação social

ENTRADA GRATUITA



1 localidade    Faro, Loulé, Quarteira e S. Brás 

x 4  [ criação (artes do espectáculo) + 1 texto x    (ilustração + leitura) + 1 roteiro ]    = 4 espectáculos

06  fórmula programação nacional



1 localidade    Faro, Loulé, Quarteira e S. Brás 

x 4  [ criação (artes do espectáculo) + 1 texto x    (ilustração + leitura) + 1 roteiro ]    = 4 espectáculos



um projeto de a project by Pedro Penim co-produção co-production DeVIR/CAPa (uma encomenda para a 3ª edição do Festival “encontros do DeVIR”) (a commission from Festival “encontros do DeVIR”) em colaboração com 
with the collaboration of Encontros de Novas Dramaturgias (Coimbra) e and Teatro Praga texto e interpretação text and performance - Pedro Penim adereços props Pedro Morim iluminação lighting Rui Monteiro produção 
executiva executive production Bernardo de Lacerda agradecimentos acknowledgments Valentim Pereira, Patricia Reis, Custódio Cavaco, Graça Passos, Emanuel Sanches, Gonçalo Duarte Gomes, Custódia Reis

06  olhar Pedro Penim S. Brás de Aportel

Pedro Penim
Antes
Before

Muitas cidades ou países apresentam uma malaise distinta. São lugares que 
podiam ser Portugal, de tão afundados numa dolorosa Saudade do passado, 
e onde cada tensão do presente é apenas a ponta de um iceberg que se 
explica em recuos sucessivos que podem ir até à origem das espécies, pelo 
menos. Esta nostalgia é muitas vezes apresentada como um diagnóstico, 
uma negação de um presente doloroso em oposição ao desejo de regressar 
a um passado glorioso: 

- A cidade de Istambul mergulha frequentemente num estado a que os 
Turcos chamam Hüzün: um tipo de melancolia aguda, coletiva, que surge 
com a chuva e com o vento frio vindo do Leste e que tudo devora.
- O coração de Trieste parou de bater em 1914 quando para ali foram 
transportados os corpos dos arquiduques do Império Austro-Húngaro, 
depois de ter em sido assassinados em Sarajevo. Desde então a cidade 
portuária foi rebaptizada como Tristesse 
- Desde que Gales se tornou a primeira colónia do império britânico em 
1285, os Galeses experimentam um estado a que chamam Hiraeth, uma 
incompletude profunda e familiar, uma doença que faz sentir falta de uma 
casa para a qual não se pode voltar. 
- Lana Del Rey tem definido um mapa de Los Angeles magoado e 
descolorado pelo sol, através da sua voz espectral e tragicamente romântica. 
Esta Summertime Sadness cunhada pela “songstress” exala uma lembrança 
melancólica do passado, que o tempo da praia e do surf acentua.

Pedro Penim cria um espetáculo que começou com uma residência na vila 
de São Brás de Alportel no Algarve (em tempos chamado gharb al-andalus) 
e que se desenvolverá ao longo do ano de 2017.

 

Many cities or countries have a distinct malaise. They are places that could be 
Portugal, so sunk in a painful Saudade of the past, and where every tension of 
the present is only the tip of an iceberg that is explained in successive retreats 
that can go to the origin of the species. This nostalgia is often presented as 
a diagnosis, a denial of a painful present opposed to the desire to return to a 
glorious past:
 
- The city of Istanbul often plunges into a state the Turks call Üzün: a kind of 
acute, collective melancholy that comes with rain and the cold wind coming 
from the East and devouring everything. The beauty of the city and the 
Bosphorus, the great mosques, the splendid mansions, the marble fountains 
are only a reminder of the difference between the miserable life and the happy 
triumphs of the Ottoman past, renewing every day the desire to face loss and 
embrace The spiritual disease.
- The heart of Trieste stopped beating in 1914 when the bodies of the archdukes 
of the Austro-Hungarian Empire were transported there after they were 
murdered in Sarajevo. Since then the port city has been renamed Tristesse and 
dragged into a dying limb, lost between the eastern extremity of Latinity and 
the southern border of Germanism and swallowed by Slavic territory, a place 
without a clear definition of territory, a threshold of worlds Dead.
- Wales means “the place of Others”. This was the name given by the invaders 
when the country became the first colony of the British Empire in 1285, making 
those who already were there, strangers in their own land (for those who speak 
Gaelic the country is called Cymru). Since then Wales has been thrown to the 
margins of History and the Welshmen experience a state they call Hiraeth, a 
deep and familiar incompleteness, a disease that misses a home to which one 
can not return. A house, a person or a story that may have never existed.
- Lana Del Rey has defined a map of Los Angeles hurt and discolored by the sun, 
through her ghostly and tragically romantic voice. This Summertime Sadness 
coined by the songstress serves the city in all seasons, but exudes a melancholy 
remembrance of the past that beach and surf weather accentuates. It is a ghost 
town that should have succeeded Paris and New York as the World Capital of 
the 21st Century, but where decades of pop culture junk refuse to pay attention 
to the passage of time.
 
By invitation of DEVIR (and in collaboration with  Encontros de Novas 
Dramaturgias de Coimbra and with Teatro Praga) Pedro Penim creates a 
performance that began with a residence in the village of São Brás de Alportel 
in Algarve (once called gharb al-’andalus) and that will be developed during 
2017.





08  escrita Miguel Castro Caldas S. Brás de Aportel 

O mundo está sempre a mudar. A fotografia no Google maps do largo 
D. Sebastião é anterior às obras que se fizeram ainda agora. Atravessei 
o largo, cruzei-me com gente que não conhecia. Ninguém reparou em 
mim, ninguém fixou a minha cara. Se ficasse mais umas semanas talvez as 
pessoas começassem a cismar sobre quem era este estranho. Se começasse 
a frequentar, por exemplo, o mesmo café todos os dias, ou se estivesse 
com tosse e entrasse por acaso numa farmácia, por exemplo, a Dias Neves, 
que antigamente era Lázaro Costa e nem havia o largo, era a rua José Dias 
Sancho. Aí sim, surgiria logo a pergunta, por que entrou aquele sujeito 
naquela farmácia? Quem é ele? De onde vem? O que pensa? O que quer?
Eu só queria acabar com a tosse e nem sabia se ali, naquela das quatro 
farmácias de s. Brás de Alportel me iam dar um remédio monárquico ou 
republicano. Mas estava de mente aberta, afinal eu não passava de um 
estranho. A coisa mudou de figura quando perguntei onde podia encontrar 
o poeta Bernardo de Passos.

“The world is always changing. The photo on Google maps of D. Sebastião 
square is prior to works that have just been carried out. I walked across the 
square, past people I didn’t know. No one noticed me, no one remembered my 
face. If I stayed a few more weeks maybe people would start wondering about 
who this stranger was. If I started to go to the same café every day, or if I had a 
cough and went into a pharmacy, then, the question would arise, why did that 
guy go into the pharmacy? Who is he? Where does he come from? What does 
he think? What does he want?
 I just wanted to stop the cough and did not even know if, in one of the 
four pharmacies of S. Brás de Alportel they would give me a monarchical 
or republican remedy. But I was open-minded, after all I was just a stranger. 
Everything changed when I asked where I could find the poet Bernardo de 
Passos.”

Miguel Castro Caldas
as costas de Bernardo Passos

texto text Miguel Castro Caldas leitura lecture Afonso de Melo desenho digital em tempo real digital drawing in real time Filipe Pinto agradecimentos acknowledgments Valentim Pereira, Patricia Reis, Custódio Cavaco, 
Graça Passos, Emanuel Sanches, Gonçalo Duarte Gomes, Custódia Reis
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Francisco Camacho
Viagem Sentimental # 1 - Loulé
sentimental journey # 1 Loulé

“Um lugar nunca é apenas “aquele” lugar: aquele lugar somos um pouco 
também nós. Seja como for, sem o sabermos, trazíamo-lo dentro de nós e 
um dia, por acaso, chegamos lá. Chegamos no dia certo ou no dia errado, 
conforme, mas isso não é responsabilidade do lugar, depende de nós. 
Depende de como lermos esse lugar, da nossa disponibilidade para o 
acolhermos dentro dos nossos olhos e dentro da nossa alma, de estarmos 
alegres ou melancólicos, eufóricos ou disfóricos, de sermos jovens ou velhos, 
de nos sentirmos bem ou de nos doer a barriga. Depende de quem somos 
no momento em que chegamos a esse lugar.” 
Antonio Tabucchi in “Viagens e outras viagens”

Neste espectáculo, Francisco Camacho partilha o que o seu olhar abarcou 
quando primeiro chegou a Loulé, num misto de curiosidade, inquirição e 
uma estranha familiaridade. A proposta assenta nessa posição de forasteiro 
que chega a um lugar tentando compreender os seus códigos e as suas 
gentes, abordando a história dessa localidade e cruzando-a com o seu 
percurso de vida. Se Loulé é entusiasta e protagonista maior do Carnaval, o 
coreógrafo, apesar de nunca se ter rendido aos apelos do evento, mascara-se 
frequentemente em cima do palco e não desdenha encarnar algumas das 
figuras locais; não sendo crente, uma procissão como a da Mãe Soberana 
exerce sobre ele um profundo fascínio; e pedalar em cima de uma bicicleta 
é, por outro lado, um gosto que partilha com tantos louletanos. Desafiado a 
fazer uma criação a partir de pensar a cidade de Loulé, o coreógrafo devolve 
o desafio, interpelando, por sua vez, os espectadores a identificar quem é 
Francisco Camacho.

In this performance, Francisco Camacho shares what his gaze encompassed 
when he first arrived in Loulé, in a mixture of curiosity, inquiry and a strange 
familiarity. The proposal is based on this position of outsider who arrives at a 
place trying to understand its codes and its people, approaches the history of 
that place and crosses it with his life path. If Loulé is an enthusiastic and major 
protagonist of Carnival, the choreographer, despite never having yielded to the 
events, often masks himself on the stage and does not disdain to embody some 
of the local figures; not being a believer, a procession like that of the Sovereign 
Mother exercises a deep fascination on him; and pedalling on a bicycle is, on 
the other hand, a taste that he shares with so many Loulé people. Challenged to 
make a creation by thinking of the city of Loulé, the choreographer returns the 
challenge and, in turn, asks the spectators to identify who is Francisco Camacho.  

concepção e interpretação concept and performance Francisco Camacho direcção técnica technical direction Hugo Coelho produção production EIRA co-produção / co-production - DeVIR/CAPa (encomenda para a 3ª 
edição do Festival “encontros do DeVIR”) (a commission from Festival “encontros do DeVIR”) agradecimentos Special thanks to - José Laginha, Diego Lasio, Luís Guerreiro, Luísa Martins, Luís da Cruz, Horácio Ferreira
A EIRA é uma estrutura co-financiada por EIRA is a structure co-funded by República Portuguesa Ministério da Cultura / Direcção Geral das Artes 
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Lídia Jorge
Sexto Olhar
“(...) Se eu não pertencesse a esta cidade, sairia em paz, como saio das 
cidades a que não pertenço, apenas percorro, nelas janto, vejo cair a noite, 
visito. Tomo notas, resumo a história e adormeço com uma saudade vaga. 
nada mais. (...) Contudo, quando se pertence a uma cidade, não se pode 
ir tão rápido, nem ficar sentado de copo na mão, a olhar para a superfície. 
Sou desta cidade, e sei que nela está viva a vila, nela ainda existe a chama 
contemporâneada lembrança de quando a cidade era a Vila de Loulé. 
Transporto essa lembrança, esse alvoraçado olhar primordial, colhido nos 
passeios empedrados da Rua do Matadouro, onde se faziam arcos e festas 
pelas noites fora. Da Rua Serpa Pinto, a imagem da nossa porta. No Jardim 
de São Francisco, ainda se encontra a sombra dos meus peixes vermelhos, 
deslizando no lago sobre o qual cai, agora diferente, o mesmo pingo de 
água. As mesmas árvores. Sei que as ruas ainda têm curvas das minhas 
pedras, os panos das minhas muralhas e ameias, ainda vejo o Coreto animar-
se, os instrumentos zumbirem pela noite, marciais e líricos. Sentávamo-nos 
nos bancos dos jardins, encostávamo-nos aos umbrais. Crianças, dormíamos 
no colo das mães e das vizinhas. Acordávamos sobre os ombros, ao 
atravessar o Largo dos Chafarizes. Tudo memórias vagas, como luzes numa e 
no entanto tão íntimas e necessárias como o gosto da própria língua. Não há 
nada a fazer - Quando parte de nós pertence a uma cidade, entre nós e ela, 
existe um vidro que a amplia, a quebra e a recompõe dum modo imaginário. 
A cidade transforma-se num ente poderosamente outro. Sobre ela se exerce 
um sexto olhar. (...)”.
Lídia Jorge in  “Sexto Olhar”

“(...) If I did not belong to this city, I would leave in peace, as I leave the cities to 
which I do not belong, I only walk there, I dine there, I watch the night fall, I visit. 
I take notes, summarise the story, and fall asleep with a vague longing. Nothing 
else. (...) However, when you belong to a city, you cannot go so fast, nor sit glass 
in hand, looking at the surface. I am from this city, and I know that the village 
is alive in it, it still has the contemporary flame of the memory of when the city 
was the Village of Loulé. I take this memory, this overwrought primordial look, 
collected on the paved sidewalks of Rua do Matadouro, where arches were 
made and festivities lasted all night long. Of Rua Serpa Pinto, the image of our 
door. In the Garden of San Francisco, there is still the shadow of my red fish, 
gliding in the lake on which I fell, now different, the same drop of water. The 
same trees. I know the streets still have curves of my stones, the rags of my walls 
and battlements, I still see the Bandstand getting ready, the instruments playing 
in the evening, martial and lyrical. We sat on the garden benches, leaned against 
the thresholds. Children, we slept on our mothers’ and neighbours’ laps. We 
woke over their shoulders as we crossed the Largo dos Chafarizes. All vague 
memories, as lights in one and yet as intimate and necessary as the taste of 
one’s own language. There is nothing to do - When part of us belongs to a city, 
between us and it, there is a glass that enlarges, breaks and recomposes it in 
an imaginary way. The city becomes a powerfully different entity. A sixth look is 
exerted on it. (...)”.
Lídia Jorge in  “Sexto Olhar”

texto text Lídia Jorge leituralecture Susana Menezes desenho digital em tempo real digital drawing in real time Sara Feio fotografia photography Luís da Cruz
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texto, interpretação e espaço cénico text, performance and scenic design Rui Neto sonoplastia sound design Cristóvão Campos desenho de luz light Design João Rafael Silva vídeo Roger Madureira cenografia cenography 
Rui Miragaia fotografia photography Roger Madureira direcção de arte e design art and design direction Rui Neto assistência assistance Rosária Rocha produção production LoboMau Produções co-produção co-
production DeVIR/CAPa (encomenda para a 3ª edição do Festival “encontros do DeVIR”) (a commission from Festival “encontros do DeVIR”) apoios support Teatro de Carnide Era Uma Vez. Cabeleireiro agradecimentos 
acknowledgments Leitão Correia, David Fernandes, Telmo Ventura, Fernando Grade e Marco Lopes

Rui Neto
Neptuno 
Neptune
Neptuno regressa a Ossónoba, a  importante cidade romana. Aquilo que 
encontra está longe de ser a cidade que conhecia noutros tempos. Tudo 
mudou. Há o alfapendular e o intercidades, o moto clube, a bica caríssima na 
esplanada do  Hotel, a Horta da Areia que vale mais de 300 milhões e uma 
megastore da Adidas.

NEPTUNO é uma criação de Rui Neto. Um projecto que se assume teatral, em 
forma de monólogo, que surge de um convite à criação do festival Encontros 
do DeVIR. Faro é o motor desta proposta, tendo como linhas de inspiração 
“uma promessa adiada”, e o confronto entre “presente, passado e futuro”. A 
criação parte da escrita do texto e estende-se ao dispositivo cénico, sendo 
este um importante elemento na construção do espectáculo, desenvolvido 
a cada ensaio, dando espaço para a descoberta da cena e superação do 
trabalho do intérprete. 

Neptune returns to Ossonoba, the important Roman city. What he finds is far 
from being the city he once knew. Everything has changed. There is the alfa 
pendular high-speed train and the intercity train, the motorbike club, the very 
expensive espresso at the Hotel terrace, the Horta da Areia that is worth more 
than 300 million and an Adidas mega store.
 
NEPTUNE is a Rui Neto creation. A theatrical project in the form of a monologue 
which arises from an invitation to create the Encontros do DeVIR festival. 
Faro is the engine of this proposal, inspired in ‘a delayed promise’, and the 
confrontation between ‘present, past and future’. The creation starts with the 
writing of the text and extends to the scenic device, which is an important 
element in the construction of the show, developed every rehearsal, giving way 
to the discovery of the scene and going beyond the interpreter’s work.
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texto text Afonso Cruz leitura lecture Teresa Férin desenho ao vivo com areia live drawing with sand JAS agradecimentos acknowledgments Marco Lopes, Maria Augusta Casaca

Afonso Cruz
Notas sobre uma cidade 
Notes about a city

“Os prédios que hoje nos parecem atentados urbanos poderão ganhar um 
charme inusitado. Para isso basta esperar. É difícil encontrar um edifício 
que seja feio ao mesmo tempo que é centenário. Há uma atavismo nas 
cidades – e Faro não é excepção – onde convivem elementos de outras eras. 
Construções romanas ou árabes ou fenícias convivem lado a lado com obras 
arquitectónicas contemporâneas. Estas últimas muitas vezes destituídas 
de qualquer traço diferenciador, sem referências geográficas, históricas ou 
culturais. Podíamos trasladar um destes prédios de Faro para Estocolmo ou 
de Beijing para Faro, sem que se sinta estranheza. Não conseguiríamos fazer 
o mesmo com um pagode chinês ou com uma pirâmide ou com uma casa 
palustre. Esta homogeneidade da estética empobrece-nos, mas como tudo, 
tem um lado positivo: aproxima-nos. O equilíbrio entre estas duas coisas, a 
tradição e o progresso (seja lá o que isso for) é instável. De um modo natural, 
desejamos ambos: a conservação de uma identidade e de uma História, mas 
também a inovação e a modernidade. As cidades como Faro são um bom 
exemplo do resultado destas pulsões.”
Afonso Cruz

The buildings that today seem like urban affronts can gain an unusual 
charm. You just have to wait. It is difficult to find a building that is ugly at the 
same time as it is centenary. There is an atavism in the cities - and Faro is no 
exception - where elements of other ages coexist. Roman or Arab or Phoenician 
constructions coexist side by side with contemporary architectural works. 
The latter often devoid of any distinguishing features, without geographical, 
historical or cultural references. We could move one of these buildings from Faro 
to Stockholm or from Beijing to Faro, without being surprised. We would not 
be able to do the same with a Chinese pagoda or with a pyramid or a palustre 
house. This homogeneity of aesthetics impoverishes us, but like everything, 
has a positive side: it brings us closer. The balance between these two things, 
tradition and progress (whatever that is) is unstable. We naturally want both: 
the preservation of an identity and a history, but also innovation and modernity. 
Cities like Faro are a good example of the result of these drives.
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concepção e interpretação conception and performance - Vera Mantero desenho de luz light design - Hugo Coelho operação de luz light operation Hugo Coelho ou or Rui Alves residência artística artistic residence DeVIR/
CAPa co-produção co-production DeVIR/CAPa (encomenda para a 3ª edição do Festival “encontros do DeVIR”) (a commission from Festival “Encontros do DeVIR”) e / and Culturgest produção production O Rumo do Fumo 
agradecimentos acknowledgments Nuno Graça, Tiago Barbosa, Margarida Santos, Helder Rita, Antonieta Rita, Flávio Rita, Luís Romão, João dos Santos, Gabriel Almeida, Alexandra Gonçalves, Margarida Santos  
O Rumo do Fumo é uma estrutura financiada pelo Rumo do Fumo is financed by Ministério da Cultura / Direcção-Geral das Artes

Vera Mantero
Pão Rico
Rich Bread
A serra agora está deserta. O pessoal amontoou-se todo no litoral.
Serra vazia, litoral inchado.
Num ápice (30 anos? 40 anos?), Quarteira: de aldeia de pescadores pobres a 
“referenciado centro de turismo”.
Os pescadores venderam a areia e assim nasceram as vivendas e depois os 
pequenos arranha-céus. Dinheiro e areia, areia e dinheiro.
Em Quarteira os prédios são todos muito mais altos do que os prédios do 
bairro onde moro em Lisboa.
Para chegar a Quarteira passo pelo campo de golfe, pelo outlet de golfe e 
pelos altos escorregas do parque aquático, de onde se lança a população em 
chamas.
Saio de Quarteira a pé, pelo Passeio das Dunas, e em 15 minutos chego à loja 
do Cristiano Ronaldo na
Marina de Vilamoura. Pão Rico: Vale de Lobo e Vilamoura. Quarteira é 
o recheio de uma sanduíche, a sanduíche dos €10 milhões. Por aqui já 
aconteceu há muito a invasão da marabunta.
Vera Mantero

Após uma primeira edição dos “encontros do DeVIR”, realizada em 2012 pela 
DeVIR/CAPa, para a qual Vera Mantero criou “Os Serrenhos do Caldeirão, 
exercícios em antropologia ficcional”, que reflectia sobre a desertificação 
nesta zona montanhosa, foi novamente convidada para a terceira edição 
destes Encontros, que continuam a debruçar-se sobre temáticas e 
problemáticas do Algarve, desta vez sobre a descaracterização do litoral 
algarvio.
 
 

The mountain is now deserted. People have foregathered all along the coast.
Empty mountain, swollen coastline.
In a flash (30 years? 40 years?), Quarteira: from poor fishing village to “referenced 
tourism centre”.
The fishermen sold the sand and so the villas were born and then the little 
skyscrapers. Money and sand, sand and money.
In Quarteira the buildings are all much taller than the buildings in the 
neighbourhood where I live in Lisbon.
To get to Quarteira I pass by the golf course, by the golf outlet and by the high 
slides of the water park, from which the cheering population throws itself.
I leave Quarteira on foot, along the Dunes Path, and in 15 minutes I arrive at the 
Cristiano Ronaldo store in the Vilamoura Marina.
Rich Bread: Vale de Lobo and Vilamoura. Quarteira is the filling of a sandwich, 
the sandwich of € 10 million.
The invasion of the crowd happened a long time ago here.
Vera Mantero
 
After the first edition of the “DeVIR meetings”, held in 2012 by DeVIR/CaPA, for 
which Vera Mantero created “The Caldeirão Highlanders, exercises in fictional 
anthropology”, which reflected on the desertification in this mountainous area, 
she was again invited to the third edition of these Meetings, which continue to 
focus on Algarve themes and problems, this time on the disfigurement of the 
Algarve coast.





Miguel Cardoso
Desfasamento
Time Lag
A visita a Quarteira deixou num caderno uma sucessão de ecrãs. E 
desenterrou outros. Imagens da infância. Distâncias: Inverno/Verão, Cidade/
Praia, Lisboa/Algarve. Desvendou várias Quarteiras, divisões, desvios, 
correntes. Baixa, Povo, Cavacos. Descer do Barrocal. Regressar de África. 
Migrar para Matosinhos. Vários tempos também. Seria difícil fixar uma 
imagem, compor um enquadramento que desse conta dos saltos e ligações. 
Seria ainda mais difícil atravessar para o outro lado das imagens que 
insistiam em prender Quarteira à ideia de Verão a banhos, estância balnear, 
intervalo. Assim, o texto é composto com fotografias,
acompanhado e permeado por elas, seguindo desvios e falhas nas próprias 
imagens. Dentro delas, nas entrelinhas, encontrei outras paragens e viagens 
no tempo.
Seria necessário atravessar memórias. Seria necessário fabricá-las. 
Fotografias estavam à disposição por fora. À secretária, assistia ao Verão de 
um século passado. Debruçado, iluminava-o com um sol artificial movível. 
Desdobrava os instantes indícios. Só aparentemente à mercê das lupas.
Algumas vozes perturbavam a mesa de trabalho. 365 curvas até Almodôvar.
Deitou-se no barco a dormir. As bruxas tomaram conta da embarcação.
Remaram até ao Brasil. Na mão tinha uma flor que só lá havia. A sul de 
Carvoeiro fica a Gronelândia e entre o Burgau e Lagos está o Mar Negro.
Quarteira nunca foi. / «Risonha e laboriosa praia»: parte-se / em dois. Terra 
Mar, Peixe Pão /(dois que são só um) / Bom safio e sebatelha magra / Tudo e 
nada./
As vozes desviam-me. Rodeio-me de imagens. A infância um nó atado num 
dedo. A fotografia, um químico. Metal provisório. Como o gelo. Põe pausas 
na carne. Para mais tarde.
Inventara-se a fotografia. Aperfeiçoaram-se métodos de refrigeração. 
Perfilham-se as redes. Desossam-se os peixes para longe. Produz-se a 
infância, caixas de areia na sombra entre prédios altos. Em Lisboa constrói-se 
uma ponte para o Sul. Os contentores não revelam interiores ou a distância 
entre dois pontos. Os caminhos de ferro alinham nomes e horas. Enquanto 
isso, o mar tem músculos, veias, tripas, vértebras, instintos e vontades, 
mesmo enquanto descansa.
Quarteira estende-se. MARÉS/ GUERRAS/ TRABALHO / VOZES / TEMPO. 
Coisas que levam. De onde saem cartas e variações de azul. Onde se criam 
recipientes para matérias frágeis.
Todos os enquadramentos são provisórios.

The visit to Quarteira left a succession of screens in a notebook. And unearthed 
others. Images of childhood. Distances: Winter / Summer, City / Beach, Lisbon / 
Algarve. It revealed several Quarteiras, divisions, detours, currents. Downtown, 
People, Cavacos. Descend from the Barrocal. Return from Africa. Migrate to 
Matosinhos. Several times too. It would be difficult to fix an image, compose a 
framework that took account of the jumps and connections. It would be even 
more difficult to cross over to the other side of the images that insisted on tying 
Quarteira to the idea of summer baths, seaside resort, break. Thus, the text is 
composed of photographs, accompanied and permeated by them, following 
detours and flaws in the images themselves. Inside them, between the lines, I 
found other stops and time travels.
It would be necessary to go through memories.  It would be necessary to 
make them. Photographs were available on the outside. At his desk, he saw 
the summer of a past century. Leaning over, lit with a movable artificial sun. He 
unfolded the momentary clues. Only apparently at the mercy of the magnifying 
glasses.
Some voices disturbed the work table. 365 curves until Almodôvar. He lay on 
the boat to sleep. The witches took over the vessel. They rowed to Brazil. In his 
hand was a flower that only grew there. South of Carvoeiro is Greenland and 
between Burgau and Lagos is the Black Sea.
Quarteira never was. / « Cheerful and laborious Beach »: divided / in two. Land 
Sea, Fish Bread / (two that are only one) / Good European conger and lean 
twaite shad / Everything and nothing. /
The voices distract me. I surround myself with images. Childhood a knot tied 
around a finger. The photograph, a chemical. Provisional metal. Like ice. Makes 
the flesh pause. For later.
The photograph had been invented. Refrigeration methods were improved. 
Fishnets are mended. Fish are deboned for far away. Childhood is produced, 
sandboxes in the shade between tall buildings. In Lisbon the bridge to the 
south is constructed. Containers do not reveal the contents or the distance 
between two points. Railways align names and times. Meanwhile, the sea has 
muscles, veins, guts, vertebrae, instincts and desires, even while resting.
Quarteira extends itself. TIDES/WARS/WORK/VOICES/TIME. Things that carry 
away. From where letters and variations of blue spring. Where containers are 
made for fragile materials.
All frames are provisional.

texto text Miguel Cardoso leituralecture Nuno Moura desenho digital em tempo real digital drawing in real time Gonçalo Pena agradecimentos acknowledgments Célia Pardal, Ana Pardal, Cândido Correia, João dos Santos

22  olhar Miguel Cardoso Quarteira 





resultam das respostas de 6 criadores locais a um conjunto de perguntas 
sobre os seus lugares. Pretende-se que a partir das mesmas se construam 
6 curtos documentários sobre Faro, Loulé, Quarteira e São Brás de Alportel, 
que funcionem como circuitos alternativos aos usuais roteiros turísticos, 
constituindo outros modos de ver as localidades, por quem as conhece por 
dentro. 
 olhemo-nos e demo-nos a apreciar a quem quer conhecer-nos, mais do que 
a quem só nos visita, através dos olhares (des)comprometidos dos criadores. 
Respondendo a quem nos procura, apostemos na nossa “sobrevivência” pela 
diferença, seduzindo-os e dando-nos no que temos e somos.
pretende-se com estes roteiros contribuir para promover um turismo 
mais íntimo, mais respeitador, menos intrusivo e mais informado, menos 
superficial e, sobretudo, menos autofágico, partindo de nós, do nosso olhar. 
Mas não fiquemos por aqui. O desafio passa também por, em conjunto, 
visitado/visitante, proponente/aceitador, partirem do concreto, do presente 
(com incursões no passado), para pensar o futuro e o (im)possível, tendo o 
real como mola para o utópico.
cada um destes roteiros / itinerários, será apresentado na localidade para 
os quais foram concebidos, integrando os espectáculos da programação 
nacional deste festival. Nesses eventos os espectadores terão oportunidade 
de conhecer e confrontar os olhares de muitos: os resultados das 
encomendas de criação na área das artes do espectáculo (dança ou teatro) e 
da escrita (textos que serão lidos ao vivo e ilustrados em tempo real).

alternative road maps&subjective itineraries result from the responses of 6 local 
creators to a set of questions about their places. It is intended that from these 
six short documentaries about Faro, Loulé, Quarteira and São Brás de Alportel 
will be made, which will act as alternative circuits to the usual tourist routes, 
constituting other ways of seeing the localities, by those who know them from 
within. 
let us look at each other and let ourselves be appreciated by those who want to 
know us, more than to those who only visit us, through the (un)compromised 
looks of the creators. Responding to those who seek us, let us bet on our 
“survival” through difference, seducing them and giving of ourselves in what we 
have and are.
the purpose of these road maps is to contribute to promote a more intimate, 
more respectful, less intrusive and more informed, less superficial and, above 
all, less self-devouring tourism, starting from us, from our gaze. But let’s not 
stop here. The challenge also involves that, together, visited/visitor, proposer/
acceptor, start from the concrete, from the present (with incursions into the 
past), to think about the future and what is (im)possible, having the real as a 
spring to the utopian.
each of these road maps / itineraries, will be presented in the locality for which 
they were designed, integrating the shows of the national programming of 
this festival. In these events, spectators will have the opportunity to meet 
and confront the views of many: the results of creative orders in the field of 
performing arts (dance or theatre) and writing (texts that will be read live and 
illustrated in real time).

audiowalks&thoughts 
micro-eventos  percursos, visitas guiadas, intervenções virtuais que nos 
ajudam a fazer explodir os lugares com a nossa imaginação. 
começa-se e acaba-se num mesmo lugar. o viajante que embarque nestas 
andanças terá oportunidade de fazer percursos solitários, de visitar cada 
uma das 4 localidades, que são o foco deste festival, acompanhado por 
informações áudio, por textos, imagens, desenhos e colagens que o ajudarão 
a des(contextualizar), a criar imaginário e até a subverter o seu olhar no que 
conhece. receberá um mapa e um kit com informações/indicações variadas, 
as mesmas que foram veiculadas aos criadores que participaram no festival 
por locais, a   quando das sus visitas às localidades. 
Nada é só o que vemos e, pode ser tudo o que quisermos. É com este 
pressuposto que partimos.

o lugar do 
silêncio? 
Santuário da Nossa 
Senhora da Piedade

Onde é o sítio onde se 
saboreia a cidade, onde 
se come a cidade?
Tico-tico (almoço e/petiscos)
Piri-piri (jantar)
Gaiata (seis da manhã)

Onde é 
o lugar do 
desassossego?
na red home, por cima da sede do PCP

Qual o cenário da cidade 
onde escolherias fazer 
a primeira imagem 
do teu filme autobiográfico? 
Asa Branca – bairro Igaphe

Onde ouvirias 
a banda sonora 
da tua vida?
Aquela fachada da Fábrica 
da Cerveja que não se sabe 
se é traseira ou se é frente, 
em que as janelas em arco se 
sobrepõem umas às outras 
num quadro de Chirico, é o meu 
lugar da paixão, onde ouviria a 
banda sonora da minha vida. 
(Fábrica da Cerveja)

O sítio ideal 
para a cena da despedida 
de Casablanca?
Casablanca é despedida e também cal. A 
cal das casas brancas, dos pátios brancos, 
dos muros brancos, cenário de apropriação 
de elos que se afastam de um futuro que 
não se prevê. (Vila a Dentro)
o lugar do adeus, da partida Estação de 
caminho de ferro de Loulé
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roteiros alternativos 
& itinerários subjetivos
alternative road maps & subjective itineraries



onde é 
que se ouvem 
as vozes, 
o som da cidade?
Esquina da Rua Ataide de Oliveira 
com a Praça da República.

qual “o cenário” 
que escolherias 
para começar um filme 
sobre esta cidade? 
Queda de água no Cadoiço

qual é 
e onde fica 
o teu segredo 
na cidade? 
Quintal de uma casa no início 
da rua Garrett

onde escreverias 
uma carta para o futuro que começasse 
“- sem dúvida, amanhã!” 
na esplanada do Café Central em frente ao relógio

Onde é o lugar dos sabores, 
o sítio da gula?
O Paixanito dos pobres, local de boa comida 
(carapaus alimados, papas de milho, salada de 
polvo, carapaus de escabeche, favas com toucinho)
Boa pinga. O medronho é bom e nestea casa o bolo 
de mel é muito bom. Este local está implantado no 
inicio do barrocal.

Qual a imagem 
que escolherias para fazer 
“o postal da cidade”?
A oliveira ao pé do tribunal (árvore centenária, única sobrevivente 
do olival, da construção do tribunal, e da estrada. árvore politica 
que opôs os habitantes à Associação Almargem. árvore que 
fornece abrigo e alimento às aves numa alameda que foi criada 
com arvores exóticas.

Um lugar feliz?
Mercado Municipal, com as cores os 
cheiros, os alimentos e os pardais, os 
pequenos “bandidos” a tentar fazer pela 
vida. 

Onde apareceriam 
os anjos de Wim Venders?
Na Torre de Zinco verde da mina do sal.

O sítio ideal 
para a cena 
da despedida 
de Casablanca?
Pensão avenida 
com vista para avenida.

O sítio 
que representa 
o passado a memória?
Torre da Vela, torre islâmica da antiga muralha.

Onde se encontra 
o cheiro da cidade?
no Mercado Municipal, repleto de 
cheiros do campo, da horta e do mar, 
do pão, do queijo fresco das cabras da 
serra, dos camarões de Quarteira, das 
ameijoas de Olhão, dos pimentos de 
Querença e dos folhados de Loulé. Onde podemos 

ter “a imagem do ponto 
de fuga” da cidade? 
no pontão do farol vermelho

O lugar 
do exílio?
O exílio é o mar, que é mais amplo que a serra, que é 
fluido e faz mover, “navegar é preciso”, Ode Marítima, 
mares nunca dantes navegados. (Cais Neves Pires)

O sítio ideal 
para a cena 
da despedida 
de Casablanca?
Casablanca é despedida e também cal. A cal das casas 
brancas, dos pátios brancos, dos muros brancos, cenário 
de apropriação de elos que se afastam de um futuro 
que não se prevê. (Vila a Dentro)
o lugar do adeus, da partida Estação de caminho de 
ferro de Loulé



27 Janeiro 
CECAL, Centro de  Experimentação 
e Criação Artística de Loulé
28 Janeiro
Galeria Praça do Mar, Quarteira

as paisagens urbanas são geralmente marcadas por edifícios, linhas, 
dimensões, conceitos ou estilos, que definem não só o espaço envolvente, 
mas também a identidade da cidade e de quem nela habita. O espaço 
urbano é uma estrutura física com vida própria, uma superfície cheia de 
traços, textura, forma e ritmo. a história do(s) lugar(es). A ideia de interesse 
pelo lugar.
urban landscapes are usually marked by buildings, lines, dimensions, concepts 
or styles, which define not only the surrounding space, but also the identity of 
the city and those who inhabit it. Urban space is a physical structure with a life 
of its own, a surface full of traces, texture, shape and rhythm.
the history of the place(s). The idea of interest in the place.

1 e 2 Ana Santos*

3 e 4 Bruna Veiga*

5 e 6  Bruno Filipe Pires

7 e 8 Miguel Sousa

9 e 10 Maria Pego*

11 e 12 Nirvana Miranda*

13 e 14 Alfredo Gomes

15 e 16 Sónia Silva*

 

workshop de fotografia 
em espaço urbano com Luís da Cruz
workshop of photography 
in urban space with Luís da Cruz

26  olhar Luis da Cruz 
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04

* aluna do curso profissional de fotografia da escola secundária Dra. Laura Ayres - Quarteira



workshop de fotografia 
em espaço urbano com Luís da Cruz
workshop of photography 
in urban space with Luís da Cruz

05 09 13

1507 11

06 10 14

1608 12



8 Março 21h30
Galeria de Arte do Convento Espírito 
Santo, Loulé

A Rua da Estrada
Graça Castanheira, PT, DOC, 34’
Em “A Rua da Estrada” percorrem-se as estradas 
nacionais, com a sua muito peculiar paisagem – 
sismógrafo do tempo que passa. Lida pelo olhar 
avisado do geógrafo Álvaro Domingues, uma 
viagem por Portugal, tal qual é.
A road as a street
“A Rua da Estrada” travels around Portuguese roads, 
with its very peculiar landscapes – a seismograph 
of passing time. Voiced by geographer Alvaro 
Domingues, the film shows us a trip around Portugal 
as it is.

Get Out of the Car
Thom Andersen, USA, DOC, 34’
Sinfonia urbana em 16mm composta por 
anúncios publicitários, fragmentos de música 
e de conversas, fachadas de edifícios e lugares 
anónimos onde perduram vestígios de referências 
culturais desaparecidas (como o estádio El Monte 
Legion e o clube de blues, Barrelhouse, em Watts, 
Los Angeles). Os fragmentos musicais compõem 
um mapa impressionista da música popular feita 
em Los Angeles (e noutros lugares) entre 1941 
e 1999, com relevo para o rhythm’n’blues e o 
jazz da década 50 e os corridos da década de 90. 
Destaque para a música de Richard Berry, Johnny 
Otis, Leiber and Stoller e Los Tigres del Norte.
Get out of the car
City symphony film in 16mm composed from 
advertising signs, building facades, fragments of 
music and conversation, and unmarked sites of 
vanished cultural landmarks (including El Monte 
Legion Stadium and the Barrelhouse in Watts). The 
musical fragments compose an impressionistic 
survey of popular music made in Los Angeles (and 
a few other places) from 1941 to 1999, with an 
emphasis on rhythm’n’blues and jazz from the 1950s 
and corridos from the 1990s. The music of Richard 
Berry, Johnny Otis, Leiber and Stoller, and Los Tigres 
del Norte is featured prominently.

15 Março  21h30
Galeria Praça do Mar, Quarteira

Surpriseville
Tim Travers Hawkins, UK, DOC, 9’
«Surpriseville» visita a Cidade de Surprise, Arizona; 
um oásis feito pelo homem; uma comunidade 
cuidadosamente planeada onde os moradores 
fazem tudo para garantir que a vida seja tão 
segura quanto possível. Contudo, a ordem perfeita 
é mantida através de regras e regulamentos 
rígidos, portões e muros que os cercam e dividem. 
De que estão os residentes a prescindir na busca 
pela felicidade e segurança?
O filme explora os subúrbios do século XXI, onde 
as cidades de alta densidade, cuidadosamente 
planeadas, são definidas por paredes, 
comunidades fechadas e espaços privatizados; 
onde o desejo de criar a Comunidade perfeita é 
minado pela desconfiança, medo e divisão, e o 
desejo de segurança e felicidade perfeitas aparece 
em dissonância com a nossa liberdade.
‘Surpriseville’ visits the City of Surprise, Arizona; a 
man-made oasis; a master-planned community 
where residents go to great lengths to ensure life 
is as safe as possible. Yet perfect order is sustained 
through strict rules and regulations, gates and 
walls that surround and divide them. What are the 
residents giving up in the pursuit of happiness and 
security?
The film explores 21st century suburbia, where 
high-density, master-planned cities are defined by 
walls, gated communities and privatised spaces; 
where the longing to create the perfect community 
is undermined by mistrust, fear and division, and the 
desire for perfect security and happiness appears at 
odds with our freedom.

António Lindo António 
Antonio dashing Antonio
Ana Maria Gomes, FR/PT, DOC, 45’
António, lindo António é um documentário 
que procura saber as razões pelas quais o tio da 
realizadora, que partiu há 50 anos para o Brasil, 
nunca mais voltou à sua aldeia, para indignação 
da sua mãe e dos irmãos: “A casa não saiu do sítio, 
só tem que pegar num GPS se já não encontrar o 
caminho.” Entre um Portugal tradicional e o Rio de 
Janeiro onde se instalou o tio António, um oceano 
de incompreensões e de omissões.
Antonio, the director’s uncle, left Portugal for Brazil 
50 years ago, at the age of 19 – never to return. Over 
the years, he has promised his mother that he would 
come back… but half a century later, she is still 
waiting.
Why did he never return? “He may believe that 
life lasts a lifetime, but no,” says his brother Bento, 
indignant. His 90-year-old mother has grown bitter 
and resigned: “If he doesn’t give a damn about me, 
likewise!” Between the Portuguese hamlet where the 
uncle was born and grew up, and the megalopolis 
of Rio where he lives in a self-imposed exile, there 
is a world of misunderstanding and things that go 
unsaid.

Ciclo de Cinema Documental 
descaracterização vs identidade territorial
curadoria: Miguel Dias - Curtas Vila do Conde
Cycle of Documentary Films  decharacterization vs territorial identity
curator: Miguel Dias - Curtas Vila do Conde

9 documentários de curta duração, 9 olhares de outros tantos 
realizadores nacionais e internacionais, que nos ajudam a 
compreender fenómenos que são globais, sinónimo de mudança 
ou de resistência, olhares de cá e de lá.

9 short documentaries, 9 perspectives from as many national and 
international filmmakers, which help us to understand phenomena 
that are global stories, of change or 3resistance, looks from here and 
from there.
           

28  olhar Miguel Dias



Atopia Atopy
Luís Azevedo, PT, DOC, 12’ 
Depois de onze anos passados na cidade, José 
António Baptista regressou à sua terra com o 
intuito de se dedicar à literatura.
After eleven years in the city, José António Baptista 
returned to his homeland in order to devote himself 
to literature.

22 Março  21h30
CAPa, Centro de Artes Performativas do 
Algarve, Faro

Cem Raios t’Abram
PT, DOC, 14’
No rosto, o pão que amassamos.
Na boca, o pão que todos somos.
O sol na noite nevada.
Da fonte fria à fogueira quente.
The cold kept us warm,
And a hundred bolts of lightning opened us,
We leave sad, yet happy.
In three days plus three,
plus one that is all.
We are three, plus three,
plus three, plus three,
plus three, plus three,
minus one who we all are. 

Cinzas Ashes, an essay on fire
Pedro Flores, PT, DOC, 15’
Cubalhão, Gerês. Os dias nascem com o fogo e 
morrem com ele. Os homens renovam a terra 
com práticas ancestrais. Todos os seres habitam o 
mesmo lugar.
Gerês, Portugal. Days are born with fire and die with 
it. Men renew the earth with ancient practices. All 
beings inhabit the same place.

I Morti di Alos The dead of Alos
Daniele Atzeni, IT, FIC, 32’
Antonio Gairo é o único sobrevivente de um 
terrível desastre que aconteceu em 1964 e que 
atingiu Alos, uma aldeia no centro da Sardenha, 
que hoje em dia é uma favela. Depois de 
recuperar essa memória, Gairo conta a história 
da vida da aldeia antes do evento fatídico de 
uma forma extremamente clara, reconstruindo 
as circunstâncias que levaram à tragédia. O filme 
é uma mistura entre ficção e documentário, 
cinema e literatura, que usa uma vasta gama de 
imagens de arquivo para narrar o passo fatal para 
a “”modernidade””, tomado por uma pequena 
comunidade de pastores na década de 1950, 
recorrendo também à iconografia clássica da 
Sardenha arcaica com atmosferas sugestivas e 
fascinantes relacionadas ao género Gótico.
Antonio Gairo is the only survivor of a terrible 
disaster in 1964 that hit Alos, a village in the centre 
of Sardinia, now a gloomy shanty town. Once his 
memories return, he tells the story of the life of the 
village before the fateful event and in an incredibly 
clear way, reconstructs the circumstances that 
led to the tragedy. A mix between fiction and 
documentary, cinema and literature, the film uses 
a wide range of archive footages to narrate the 
fatal step towards “modernity” taken by a small 
community of shepherds in the 1950s, mingling 
classic iconography about archaic Sardinia with the 
suggestive and fascinating atmospheres related to 
the Gothic genre. 

29 Março 21h00
Museu do Trajo - Amigos do Museu, São Brás 
de Alportel

Penúmbria
Eduardo Brito, PT, FIC, 9’
Penúmbria, a distópica, foi fundada há duzentos anos 
num extremo de difícil acesso. De solos áridos, mares 
revoltados e clima violento, ficou a dever o seu nome 
à sombra quase permanente provocada por uma 
montanha a sul. Até que um dia, os seus habitantes 
decidiram entregála ao tempo. Esta é a história de um 
lugar inabitável.
The distopian city of Penumbria was founded two 
hundred years ago, in a distant istmus – a place of arid 
soils, angry seas and violent weather. Penumbria was 
due its name to the almost permanent shadow, caused 
be a southern mountain. One day, its inhabitants 
decided to leave, offering the city to time. This is the 
story of an uninhabitable place.
Notes From Sometimes, Later, Maybe, Roger Gomez, 
Dani Resines, SP, DOC, 12’

Notes from Sometimes, 
Later, Maybe 
Roger Gómez, Dani Resines – Espanha, 
DOC, 12’ 
1939, o fim da Grande Depressão. Ivan Besse pegou 
na sua máquina fotográfica e foi para a rua filmar os 
seus concidadãos de Britton, Dacota do Sul. Oitenta 
anos mais tarde, um cineasta viaja para Britton 
para ver o que resta daqueles filmes. Notes From 
Sometimes, Later, Maybe são as primeiras reflexões 
em torno desta estória, um conto sobre a memória, 
um relato sobre o que fica quando uma pessoa 
desaparece; uma estória sobre a ausência, mas 
também sobre o futuro, determinação e amor, o amor 
pelo cinema que partilhamos com milhões.
1939, the end of The Great Depression. Ivan Besse, took 
his camera to the streets to film his fellow citizens in 
Britton, South Dakota. 80 years later, a filmmaker travels 
to Britton to see what remains of those movies. Notes 
from Sometime, Later are the first reflections around this 
story, a tale about memory, an account about what’s left 
when one disappears; a
story about absence but also about future, 
determination and love, the love of cinema we share 
with millions.

O Milagre de Santo 
António
Sergei Loznitsa, PT, DOC, 40’
Em meados de junho, a aldeia de Santo António de 
Mixões da Serra, Valdreu, na região Norte de Portugal, 
homenageia o seu santo patrono com um festival 
muito característico. Nesse dia, os agricultores locais 
trazem os seus animais para a igreja – vacas, cavalos, 
cães, gatos, galinhas, coelhos – para serem benzidos. 
Esta tradição ancestral é passada de geração em 
geração, e hoje, assim como há centenas de anos 
atrás, animais e pessoas reúnem-se desde as ruas na 
montanha até à praça da igreja para participar nesta 
procissão religiosa. O filme é sobre este milagre.
In the middle of June the village of Santo Antonio 
de Mixoes da Serra in the Valdreu region of Northern 
Portugal honours its Patron Saint with a very 
special festival. On this day the local farmers bring 
their animals to the church – cows, horses, dogs, 
cats, chickens, rabbits – to be blessed. This ancient 
tradition is passed from generation to generation, 
and today, just as hundreds of years ago, animals and 
people flock up the mountain roads to the church 
square to become a part of the religious festival. The 
film is about this miracle.



4 conversas informais, 
4 oportunidades de se ouvir, 
saber e falar sobre o Algarve.
Em cada um destes encontros envolvemos as comunidade locais, técnicos e 
investigadores que tenham desenvolvido trabalho sobre algumas questões 
que têm vindo a contribuir para a perda de identidade deste território.

produções autóctones voltemos a enterrar laranjas, abandonemos 
as alfarrobeiras, esqueçamos as amendoeiras e deixemos que caiam os 
valados... o que fica para o futuro? 

erosão silenciosa do Algarve branco;

exploração de hidrocarbonetos das chaminés nos telhados de ontem 
para as plataformas petrolíferas de amanhã; 

turismo massificado/autofágico a implosão como solução?        

saber como se podem contrariar as falsas inevitabilidades vídeo
Sem nos acantonarmos num passado sem retorno, partimos do concreto, do 
real ou do ideal para pensar o (im)possível, apresentamos ideias ou projectos 
que contrariam “falsas inevitabilidades”, lógicas de pensamento e acção de 
curta duração que procuram eficácia a qualquer preço. Damos visibilidade a 
vidas e vontades de quem pensou ao contrário, de quem resistiu, de quem 
seguiu outro caminho e não desistiu

fazer um exercício de escrita colectiva tomando como exemplo uma 
frase/testemunho resgatado de meados do séc. XX sobre cada uma das 
4 localidades, envolvemos os presentes nestes encontros num exercício 
colectivo, na construção de uma frase ou
de um pequeno texto sobre os lugares que temos hoje, um legado para ser 
lido em 2087.        

falar de uma fotografia que foi feita para dar que falar partindo do 
testemunho do fotógrafo que produziu a imagem, “uma fotografia para ser 
falada”, relacionada com os temas em debate. Propomos aos participantes 
que lancem outros olhares, que emitam as suas opiniões, que façam outras 
leituras e que desse modo nos ajudem a olhar para o que nos rodeia de uma 
forma mais completa.

conversatórios 
falsas inevitabilidades
talks about false inevitabilities

4 informal talks, 
4 opportunities to listen, learn, 
and talk about the Algarve.
In each of these meetings we involve local communities, technicians and 
researchers who have developed work on some issues that have contributed to 
the loss of identity of this territory.
 
 indigenous productions Let us return to burying oranges, abandon the 
carob trees, let’s forget the almond trees and let the hedges fall ... what’s left for 
the future?

silent erosion of the white Algarve;

exploration of hydrocarbons from the chimneys on the roofs of yesterday to 
the oil rigs of tomorrow;   

mass tourism/autophagic implosion as a solution?
             

know how false inevitabilities can be counteracted video
Without resorting to a past without return, starting from the concrete, real or 
ideal to think of the (im)possible, we present ideas or projects that oppose 
‘false inevitabilities’, logics of thought and action of short duration that seek 
effectiveness at any price . We give visibility to the lives and desires of those who 
thought the opposite, of those who resisted, of those who followed another 
path and did not give up.       

do an exercise of collaborative writing taking as an example a sentence/
testimony rescued from the middle of the 20th century on each of the four 
localities, we involve those present in these meetings in a collective exercise, in 
the construction of a sentence or a small text about the places we have today, a 
legacy to be read in 2087.

talk about a photo that was made to be talked about starting with the 
testimony of the photographer who produced the image, ‘a photograph to 
be talked about’, related to the topics under discussion. We propose to the 
participants that they look elsewhere, that they express their opinions, that they 
do other readings and that in this way they help us to look at what surrounds us 
in a more complete manner.

30  olhar Rosa Dias
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Diagnóstico da atividade turística da região

Caracterização do Algarve
O Algarve localiza-se na área mais a sul de Portugal, o que
lhe permite um contacto privilegiado com o Oceano Atlântico
e usufruir de um clima ameno e convidativo para os muitos
visitantes que acolhe anualmente.

Com 16 concelhos e 67 freguesias, a região combina litoral,
barrocal e serra num toque de diversidade assente numa
tradição enraizada nas suas gentes e nos seus costumes.

De acordo com os Censos de 2011, o Algarve tem cerca
de 451.006 habitantes, valor que registou um aumento
de 14,1% face a 2001. A região algarvia foi a que
apresentou neste período a maior taxa de crescimento a
nível nacional.

Os concelhos do Algarve que apresentam um maior
número de habitantes são o de Loulé (70.622
habitantes), Faro (64.560 habitantes) e Portimão
(55.614 habitantes).

Fonte: INE
Número de habitantes por Concelho do Algarve
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Dados económicos
A importância da atividade turística na economia
nacional
As receitas do turismo, que representam uma parcela do
Consumo Turístico Interior, têm vindo a aumentar ao longo
da última década, passando de 5,7 milhões de euros em
2000, para 8,6 milhões de euros em 2012.

No ano de 2012 as receitas de turismo tiveram uma
maior representação no PIB, com um peso de cerca de
5,2%.

Fonte: GEPARI / Ministério da Economia
Peso das receitas do turismo no PIB (2000-2012)
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Oferta turística
Campos de golfe no Algarve

Nos últimos anos o Algarve registou um acréscimo do
número de campos de golfe. No final de 2013 existiam 40
campos de golfe na região, mais 74% do que no ano de
2000. Este aumento permitiu à região passar de 405 para
675 buracos disponíveis para jogar.

Campos de golfe por região turística de Portugal

Relativamente à distribuição do número de campos de
golfe por região turística, é de salientar a clara
preponderância do Algarve no todo da oferta nacional,
com 51% dos campos de golfe em Portugal.

Fonte: Região de Turismo do Algarve

Evolução do número de campos de golfe 
no Algarve (2000/2013)
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Distribuição dos campos de golfe por região 
turística de Portugal (2013)
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Dormidas em estabelecimentos hoteleiros do Algarve - 2000/2013

Procura turística
Dormidas

As dormidas nos estabelecimentos hoteleiros do Algarve têm
vindo a aumentar de forma sustentada ao longo dos últimos
quatro anos, depois de uma quebra acentuada no ano de
2009, reflexo da crise económica que abalou o Mundo no
ano transato.

No final de 2013 foram registadas cerca de 14,8 milhões
de dormidas, um aumento de 3,5% face a 2012.

Fonte: Águas (2014)
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Esta é uma conversa informativa sobre os hidrocarbonetos, a sua origem 
e aplicações mais frequentes, os seus impactes e uma muito breve 
análise sobre a oportunidade de continuarmos a explorar um recurso não 
sustentável.
A elevada procura do petróleo e seus derivados traduz-se na sua 
exploração em todo o mundo, por vezes com consequências graves para 
os ecossistemas marinhos pela poluição que provoca, principalmente 
devida a acidentes pontuais durante a exploração e transporte e pela 
emissão de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera em resultado sua 
utilização generalizada como combustível. Embora uma parte considerável 
da poluição marinha provocada por estes compostos tenha origem 
em fugas naturais, que ocorrem através de fissuras e erosão das rochas 
sedimentares, os derrames de petróleo obrigam a acções de contenção e 
limpeza com elevados custos e os locais atingidos podem levar vários anos 
até recuperarem completamente. Os impactos fazem-se sentir quer ao 
nível dos organismos, que afectados nas sua funções vitais pela toxicidade 
destes compostos, acabam muitas vezes por morrer; quer nas actividades 
económicas que directamente dependem dos recursos marinhos como 
a pesca, e as actividades recreativas e de turismo que podem ter de ser 
interrompidas.
Nos últimos anos e dada a evidência das alterações climáticas, em 
consequência da acumulação de CO2 e de outros gases de estufa na 
atmosfera, tem sido discutida a necessidade de descarbonizar a economia. 
Assim uma crescente massa crítica de investidores em todo o mundo 
começa a estar alinhada com a economia de baixo-carbono. O abandono 
progressivo dos combustíveis fósseis como fonte de energia está já em 
marcha nalguns países dando lugar a uma aposta cada vez mais firme nas 
energias renováveis, principalmente a eólica e solar, que rapidamente se 
tornam mais eficientes e têm menores custos, opções mais sustentáveis em 
termos ambientais.
O abandono progressivo dos combustíveis fósseis está já em marcha dando 
lugar a uma aposta cada vez mais firme nas energias renováveis.

This is an informative conversation about hydrocarbons, their origin and most 
frequent applications, their impacts and a very brief analysis of the opportunity 
to continue exploring a non-sustainable resource.
The high demand for oil and its by-products results in its exploration 
throughout the world, sometimes with serious consequences for marine 
ecosystems due to the pollution it causes, mainly due to occasional accidents 
during the exploration and transport and the emission of carbon dioxide 
(CO2) into the atmosphere because of its widespread use as fuel. Although a 
considerable part of the marine pollution caused by these compounds originate 
from natural leaks, which occur through cracks and erosion of sedimentary 
rocks, oil spills require containment and cleaning operations at high costs and 
the affected areas can take several years to recover completely. The impacts are 
felt both at the level of the organisms, that affected in their vital functions by 
the toxicity of these compounds, often end up dying; or in economic activities 
directly dependent on marine resources such as fisheries, and recreational and 
tourism activities which may have to be discontinued.
In recent years and given the evidence of climate change, because of the 
accumulation of CO2 and other greenhouse gases in the atmosphere, the need 
to decarbonise the economy has been discussed. Thus, a growing critical mass 
of investors worldwide begin to be aligned with the low-carbon economy.
The phase-out of fossil fuels as an energy source is already underway in some 
countries, giving rise to an increasingly strong focus on renewable energies, 
especially wind and solar energy, which are rapidly becoming more efficient 
and have lower costs, more environmentally sustainable options.
The progressive abandonment of fossil fuels is underway, giving rise to an 
increasingly strong commitment to renewable energies.

Hidrocarbonetos?
Hydrocarbons?
Paula Sobral
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Querem explorar petróleo em Portugal?
Sim. Foram cedidas várias concessões de direitos de prospecção, pesquisa, 
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural em Portugal. De 
acordo com o mapa disponibilizado, existem concessões em terra (onshore) 
e no mar (offshore).

O que é Fracking?
Fracking ou Fracturação hidráulica é uma tecnologia muito utilizada na 
exploração de petróleo e gás natural. É o processo no qual o fluido de 
fracturação (uma mistura de água, areia e vários quimicos) é injectado a alta 
pressão para quebrar a rocha e abrir e alargar fracturas de modo a que os 
hidrocarbonetos (petróleo ou gás) possam fluir. Entre 25 e 90% do fluido 
inicialmente injectado permanece no subsolo.
Os químicos utilizados são altamente prejudiciais para o ambiente e saúde 
humana, existindo um enorme risco de contaminação das águas e do ar.
Mais recentemente foi desenvolvida a Fracturação hidráulica maciça, onde 
ocorre a injecção de uma quantidade de água superior a um milhão de litros 
por fase de fracturação ou superior a dez milhões de litros durante todo o 
processo de fracturação.

Quais são os riscos ambientais?
Os principais riscos ambientais associados à pesquisa, prospecção e 
exploração de petróleo e gás natural são:
- as perturbações causadas nos animais marinhos pelas ondas com alta 
intensidade utilizadas nas campanhas sismicas (alguns detalhes neste 
ficheiro);
- a poluição causada pelas descargas da água utilizada contendo substâncias 
tóxicas e nocivas para o ambiente;
- a contaminação dos aquiferos (alguns detalhes neste ficheiro);
- a poluição atmosférica. A industria de petróleo e gás natural é considerada 
a maior fonte de compostos orgânicos voláteis (um grupo onde se inclui 
muitos compostos perigosos para o homem e para o meio ambiente, p.e. 
benzeno, etilbenzeno ou n-hexano) e de metano (um gás de efeito de estufa 
considerado 20 pior que o dióxido de carbono);
- a possibilidade de ocorrer acidentes com graves repercussões ambientais, 
sociais e económicas.

Pode causar sismos?
Sim, a exploração de gás ou petróleo pode afectar as falhas já existentes no 
local e causar sismos.

É o gás natural uma energia mais verde?
Não, apesar de efectivamente a exploração e uso de gás natural emitir 
quantidades inferiores de dióxido de carbono, este também liberta elevadas 
quantidades de metano* tornando-o, segundo algumas estimativas, igual ou 
pior que o petróleo e o carvão.
*O metano (CH4) é uma gás de efeito de estufa com um efeito 20 vezes 
superior ao causado pelo dióxido de carbono.

Quais são as contrapartidas financeiras? 
De acordo com o Decreto-Lei nº 109/94 de 26 de Abril, aplica-se o regime 
geral previsto no Código do IRC com os investimentos imputáveis a uma 
descoberta e à sua avaliação dedutíveis até 100 % no 1º ano de exercício 
completo de produção, e a permissão à constituição de provisões isentas 
de impostos nos anos seguintes para investirem em prospecção ou 
pesquisa de petróleo. Ainda indica a existência de um imposto exclusivo à 
actividade petrolífera onde os campos de petróleo localizados na plataforma 
continental para além da batimétrica dos 200 m, e a produção de gás 
natural ficam isentas de pagamento deste imposto (mais detalhes no site da 
Direcção Geral de Energia e Geologia).
Por outro lado, de acordo com os contratos e os esclarecimentos dados 
pelo governo, após recuperar os custos de pesquisa e desenvolvimento 
do(s) campo(s) patrolífero(s) e após descontar todos os custos operacionais 
de produção obriga-se a pagar, de forma continuada à DGEG os seguintes 
valores:



Concessão LAGOSTIM: 
10 cêntimos por barril

Concessão LAGOSTA: 
25 cêntimos por cada barril 

Concessão GAMBA e LAVAGANTE e SANTOLA:
2% dos primeiros 5 milhões de barris

5% entre os 5 e os 10 milhões de barris;
7% dos restantes barris produzidos.

Será possível um país com 100% energia sustentável?
Em apenas algumas décadas podemos tornar Portugal num pais sem combustíveis fosseis e com 100 por cento 
energia sustentável e renovável. Esta é a visão de Mark Jacobson, o professor de engenharia da Universidade de 
Stanford que criou este plano inovador. Este o caminho que Portugal deve seguir!

Concessão CARANGUEJO e SAPATEIRA:
6% dos primeiros 5 milhões de barris

8% entre os 5 e os 10 milhões de barris;
12% dos restantes barris produzidos.

Concessão TAVIRA e ALJEZUR:
3% dos primeiros 5 milhões de barris

6% entre os 5 e os 10 milhões de barris;
8% dos restantes barris produzidos.

Os valores são muito baixos tendo em conta os custos associados à poluição local, e comparando com o que outros países 
recebem (pode comparar estas potenciais receitas com as existentes noutros países através deste artigo).



falsas inevitabilidades
false inevitabilities
Rosa Dias
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Não é uma inevitabilidade que estas quintas familiares se transformem em 
laranjais ou em resorts.
Na minha família há um historial de agricultura, desde há cerca de 250 anos, 
e de algum vanguardismo, o que se espelha na actitude como, por exemplo, 
o meu pai desenvolveu alguns dos seus projectos. Ele foi uma das primeiras 
pessoas a investir na plantação de frutos pouco convencionais nesta região. 
Hoje conta com 22 anos de certificação de agricultura biológica.
Nem ele nem eu começámos do zero.
Eu não agarrei na Quinta da fornalha do zero, já vinha dos meus 
antepassados.
A quinta tem 40 hectares, tem pomares, tem casas. Aqui já haviam as 
matérias primas. As figueiras foi o meu avô que as plantou, as laranjeiras e 
as alfarrobeiras foi o meu pai, as oliveiras e as amendoeiras foi o meu bisavô.  
Tudo isto já cá estava, mas um pouco decrepito.
Esta quinta estava abandonada, haviam outros negócios, não havia tempo 
nem recursos financeiros para investir aqui.
Quando eu decidi não continuar a seguir a minha área profissional, 
“cognição social aplicada”, e fiz a minha instalação de jovem agricultora, não 
me passava pela cabeça o que aí vinha.   
Esta empresa surgiu no âmbito de uma grande empresa em Portimão, na 
área do empreendedorismo no feminino. Na altura não tinha um tostão. Para 
fazer a candidatura fui obrigada a escrever, a definir o que era a missão da 
empresa e aí tive uma enorme dificuldade, não conseguia encaixar a parte 
económica no projecto.
O que é que eu queria fazer? Queria mostrar que era possível fazer de outra 
maneira, queria mostrar que isto estava errado, estava morto, mas que havia 
hipótese de levar para a frente este projecto, e que a Quinta da Fornalha 
poderia ter outro destino, poderia vir a ser um exemplo positivo. As pessoas 
poderiam conseguir aqui a inspiração, a motivação e a confiança necessária 
para arrancar para os seus projectos.
Se eu consegui, porque é que os outros não irão conseguir? 
Isto, como muitas outras coisas, não é fácil, ao princípio trabalhava 14 hora 
por dia, era duro, mas eu continuava a acreditar. As pessoas vinham cá, 
davam-me apoio e isso ajudou-me a prosseguir. Ao fim de algum tempo “a 
coisa” passou a ser mais leve. E agora é real, existe.
Não se pode desistir, temos que lutar por esse futuro que nós queremos que 
exista, mesmo quando as outras pessoas dizem que é utópico.
Partem do principio que nada irá funcionar, projectam as suas próprias 
inseguranças e isso não as deixa arrancar. Descartam à partida a 
possibilidade de avançar, dizendo que essas coisas nunca funcionam. Já 
alguém experimentou e não deu certo, não aconteceu.
Não pode ser assim. Temos que tentar uma e outra vez. Em todos os 
momentos os contextos são diferentes para a realização, nunca nada é igual, 
é como os ciclos da Natureza.
Eu de alguma maneira contribuo para que o que está à minha volta 
aconteça: para que as plantas cresçam, as galinhas tenham pintos, os 
camaleões apareçam porque aqui não há pesticidas e há água com fartura. 
Apesar de estramos num sítio seco, foi nossa decisão continuar a fazer 
regadio por causa da biodiversidade, de modo a que os bichos pudessem 
sobreviver na época de seca.
As coisas não têm que desaparecer, para sobreviverem têm que ser 
reocupadas, recreadas, reestruturadas. Não tem que haver um corte 
epistemológico, não temos que congelar no tempo, nem que meter tudo 
num museu, mas também não devemos fazer desaparecer, substituindo 
tudo por uma modernidade que nos é estranha.
Para mim este trabalho é pegar no antigo e reinventa-lo, sem fazer uma 
tábua rasa do que já cá estava.
Eu quero continuar a ter a postura dos meus antepassados. Com o 
pouco que temos, vamos fazer o máximo. É preciso ser-se criativo, 
fazer experiências, é preciso brincar, dar oportunidade às pessoas de se 
reinventarem e de inventarem outras soluções.
Por exemplo: as troufas de figo, são uma espécie de pralinês que nós 
fazemos com figo e amêndoa. Resultou de uma tentativa de reaproveitar 
um sub-produto. Os pedaços do figo picados pelos pássaros não podiam 

ser comercializados, eram desperdiçados. O que era lixo passou a ser 
transformado e hoje, é o produto mais gourmet da nossa loja. É esta 
capacidade de recriar e transformar as coisas de maneira a contrariar o seu 
destino, que me dá gozo. Fazer com que deixem de ser essa inevitabilidade, 
permitir a sua mutação, dar-lhes outro destino, outra função. É muito 
estimulante transformar o que não tem valor aparente, em algo com valor.
Aqui temos abertura e disponibilidade para transformar, para acolher ideias. 
Queremos que a Quinta da Fornalha seja um terreno fértil para que as coisas 
se concretizem, possam acontecer.
Compreendo, hoje há um discurso fatalista, andamos bombardeados 
por desgraças. Eu não estou mais disposta a ter esse tipo de presença de 
discurso, interessa-me muito mais trocar e debater ideias sobre o que é que 
se pode fazer de diferente, como podemos pôr em prática novas maneiras 
de estar, e não ficarmos por comentar o que está mal.
Esta é a postura que tentamos ter aqui na Quinta, acreditamos que 
todos os problemas têm solução. Foi isso que nos fez arrancar com este 
projecto. O que tinha uma morte anunciada, o que à partida parecia ser 
uma inevitabilidade, é hoje um espaço onde trabalham nove pessoas 
permanentemente.
Aqui o que faz a diferença é que nós olhamos para as coisas com uma 
determinada perspectiva, vontade, criatividade e paixão, não seguimos uma 
receita de negócio.
Temos que acreditar que as coisas podem ser diferentes. Não temos que ir na 
conversa do fatalismo, nem do inevitável, muito menos seguir na direcção 
do “agora é aquilo que está a dar”.
Por outro lado, também não podemos desvalorizar aquilo que temos, aquilo 
que é nosso. Não podemos banalizar o que é bom.
O Algarve tem muitas coisas boas. O que para nós é banal, para outras 
pessoas que vêm de outros países, de outros lugares, são incríveis, são 
mesmo muito, muito boas.
Por vezes são essas mesmas pessoas que vêm de fora, com outras 
perspectivas, que desenvolvem ideias aproveitando os recursos, que 
comercializam o produto, que encontram uma solução, quer seja para 
um palacete ou para uma quinta velha e abandonada como esta. É esse 
positivismo que nos leva a focar-nos mais na resolução do problema, do que 
no queixume, na análise inconsequente do passado. Não podemos ficar à 
espera de ter a ideia certa, o projecto perfeito. As coisas vão acontecendo. 
Aqui tudo se faz dia a dia. Os produtos não foram imaginados numa semana, 
não resultaram de um brainstorming. Todos os anos acontecem coisas 
novas, vão-se construindo pouco a pouco com o contributos de todos. Há 
pessoas que partem, há outras que voltam, isto é dinâmico. Nós exportamos 
fruta, fazemos transformados, temos turismo de habitação, temos crianças, 
temos a Remexida, a nossa taberna, estamos sempre a tentar encontrar mais 
coisas para pôr a funcionar. Tudo surge e cresce. Faz muito mais sentido 
a diversidade e a multifuncionalidade dos espaços, das actividades, das 
próprias pessoas, do que a especialização, quase estéril.  Para mim as coisas 
em separado, só por si, não fazem sentido, vejo-as todas juntas, a evoluírem, 
a alavancarem-se. É esse o meu caminho e não o da especificidade.
Quero continuar a ter paixão por aquilo que faço.
Fazer agricultura sem ir ao encontro do que são os meus valores, a minha 
ética, a minha moral, fazer agriculta convencional sem estar a pensar nos 
meus filhos, nas pessoas que estão à minha volta, sem pensar em mim, não 
faz sentido.

Rosa Dias, 36 anos, formou-se em Psicologia. Gere e trabalha na Quinta da Fornalha, 
propriedade antiga da família, em Castro Marim, onde se faz uma agricultura biológica e 
sustentável conjuntado com turismo rural e produção de iguarias gastronómicas com a matéria-
prima da quinta. É dirigente associativa na empresa Cooperativa Terras de Sal. 
Rosa Dias, 36 anos, formou-se em Psicologia. Gere e trabalha na Quinta da Fornalha, 
propriedade antiga da família, em Castro Marim, onde se faz uma agricultura biológica e 
sustentável conjuntado com turismo rural e produção de iguarias gastronómicas com a matéria-
prima da quinta. É dirigente associativa na empresa Cooperativa Terras de Sal. 



It is not an inevitability that these family estates become orange groves or 
resorts.
In my family there is a history of agriculture for about 250 years, and some 
avant-garde ideas, which is reflected in how, for example, my father developed 
some of his projects. He was one of the first people to invest in planting 
unconventional fruits in this region. Today he has 22 years of organic farming 
certification.
Neither he nor I started from scratch.
I did not take over Quinta da Fornalha from scratch, it came from my ancestors.
The farm has 40 hectares, with orchards and houses. The raw materials were 
here already. It was my grandfather who planted the fig trees, my father the 
orange trees and the carob trees, my great grandfather the olive trees and the 
almond trees. All this was already here, but a little run down.
This farm was abandoned, there were other businesses, and there was neither 
the time nor the financial resources to invest here.
When I decided not to continue to follow my professional field, “applied social 
cognition”, and I settled down as a young farmer, I had no idea of what was 
coming.   
This company emerged within the scope of a large company in Portimão, in the 
area of female entrepreneurship. At the time I did not have a cent. To make the 
application I was forced to write, to define what the company’s mission was and 
there I had great difficulty as could not fit the economic part to the project.
What did I want to do? I wanted to show that it was possible to do it differently, 
I wanted to show that this was wrong, it was dead, but that there was a chance 
of taking this project forward, and that Quinta da Fornalha could have another 
fate, it could be a positive example. People could get the inspiration, the 
motivation, and the confidence they needed to get on with their projects.
If I managed, why wouldn’t the others? 
This, like many other things, is not easy. At first I worked 14 hours a day; it was 
hard, but I still believed. The people came here, they gave me support and that 
helped me to continue. After a while, the “thing” became lighter. And now it is 
real, it exists.
You cannot give up, you have to fight for that future you want, even when other 
people say it is utopian.
They assume that nothing will work, project their own insecurities and this 
does not let them start up. They discard at the outset the possibility of moving 
forward, saying that these things never work. Someone tried it and it did not 
work, it did not happen.
It cannot be so. We have to try again and again. Every time the contexts are 
different for achieving it, nothing is ever the same, it is like the cycles of Nature.
I somehow contribute to what happens around me: the plants grow, the hens 
have chicks, the chameleons appear because there are no pesticides here and 
there is plenty of water. Although we are in a dry place, it was our decision 
to continue with irrigation because of biodiversity, so that the animals could 
survive in the dry season.
Things do not have to disappear, to survive they have to be reoccupied, 
recreated, restructured. There does not have to be an epistemological cut, we 
do not have to freeze in time, or put everything in a museum, but we must not 
make it disappear, replacing everything with a modernity that is strange to us.
For me this work is to take the old and reinvent it, without wiping clean what 
was already here.
I want to continue to have the same attitude as my ancestors. With what little 
we have, we do our best. We have to be creative, experiment, play, give people 
the opportunity to reinvent themselves and invent other solutions.
For example: fig truffles, are a kind of pralinês we make with fig and almond. 
It resulted from an attempt to reuse a by-product. The pieces of fig that had 
been picked on by birds could not be marketed, were wasted. What was trash 
was transformed and it is now the most gourmet product of our store. It is this 
ability to recreate and transform things in ways that are contrary to their destiny, 
which gives me joy. To make them cease to be this inevitability, to allow their 
mutation, to give them another destiny, another function. It is very stimulating 
to transform what has no apparent value into something of value.
Here we have openness and willingness to transform, to welcome ideas. We want 
Quinta da Fornalha to be fertile ground for things to materialize, to happen.

I understand, nowadays there is a fatalistic discourse, we have been bombarded 
by misfortune. I am no longer willing to have this kind of presence in my 
discourse, I am much more interested in exchanging and debating ideas about 
what can be done differently, how we can put into practice new ways of being, 
and not dwell on the what is wrong.
This is the stance that we try to have here at the Quinta as we believe that all 
problems have a solution. That is what made us start this project. What had an 
announced death, which at first seemed to be an inevitability, is now a space 
where nine people permanently work.
What makes the difference here is that we look at things with a certain 
perspective, will, creativity and passion, we do not follow a business recipe.
We have to believe that things can be different. We do not have to yield to 
fatalism, or the inevitable, much less follow in the direction of “this is what the 
trend is.”
On the other hand, we cannot devalue what we have, what is ours. We cannot 
trivialize what is good.
The Algarve has many good things. What is ordinary to us, to other people who 
come from other countries, from other places, they are incredible, they are really 
very, very good.
Sometimes it is these same people who come from outside, with other 
perspectives, who develop ideas by taking advantage of the resources, that 
commercialize the product, that find a solution, be it for a mansion or for an 
old and abandoned farm like this one. It is this positivism that leads us to focus 
more on solving the problem, than on complaining, in the inconsequent 
analysis of the past. We cannot wait to get the right idea, the perfect project. 
Things keep happening. Everything is done here every day. The products were 
not imagined in a week, did not result from a brainstorming. Every year new 
things happen, gradually building up with the contributions of all. There are 
people who leave, there are others who come back, and this is dynamic. We 
export fruit, we process things, we have housing tourism, we have children, we 
have the Remexida, our tavern, and we are always trying to find more things to 
make it work. Everything comes and grows. The diversity and multi-functionality 
of spaces, activities, the people themselves make much more sense than the 
almost sterile specialization. For me, separate things, in and of themselves, do 
not make sense, I see them all together, to evolve, to leverage. This is my path 
and not that of specificity.
I want to continue to have a passion for what I do.
Doing agriculture without meeting my values, my ethics, my morals, doing 
conventional farming without thinking about my children, the people around 
me, without thinking about me, does not make sense.

Rosa Dias, 36, graduated in Psychology. She manages and works at Quinta da Fornalha, an old family 
estate, in Castro Marim, where organic and sustainable agriculture is combined with rural tourism 
and the production of gastronomic delicacies with the farm’s raw materials. She is an associative 

leader in the company Cooperativa Terras de Sal.

www.quinta-da-fornalha.com



A reserva genética 
da agricultura algarvia
The genetic reserve of Algarve agriculture
Bruno Filipe Pires
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Do litoral à serra, os técnicos da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas 
do Algarve recolheram centenas de  
variedades de árvores de fruto do 
Algarve, ao longo dos últimos anos. Um 
património vivo que ainda tem muito 
para dar no futuro. 
Os terrenos estão bem cuidados e o desafio é 
otimizar a produção das melhores variedades de 
árvores de fruto, para lançar as sementes de uma 
agricultura de ponta. «A alfarrobeira, a figueira e 
a amendoeira foram durante décadas, uma fonte 
importantíssima de rendimento para os agricul-
tores de toda a região. A partir de certa altura, os 
preços baixaram muito e a sua cultura deixou de 
ser interessante. Quase que entrou em decrepitu-
de», explica João Costa, engenheiro agrónomo no 
Centro de Experimentação Agrária de Tavira.
«Acontece que nos últimos anos, o preço do miolo 
da amêndoa, passou dos três euros por quilo, 
para os nove euros. Triplicou porque a Califórnia, 
o grande produtor mundial, teve problema de 
falta água», o que está a trazer de novo o interesse 
pela amendoeira. «Posso dizer que no Alentejo, 
neste momento, já existem 2000 hectares de 
novas amendoeiras plantadas e pretendem 
chegar aos 10 mil, com a água do Alqueva». Isto 
é possível, porque centros de experimentação 
de França, Espanha e Estados Unidos têm 
desenvolvido «variedades de floração tardia 
que permitem alargar o território da amêndoa 
para zonas desfavorecidas em termos de clima, 
onde antigamente não era possível fazer esta 
produção».
A qualidade? Já é uma história diferente. «A 
amêndoa do Algarve era a melhor do mundo. 
A alta doçaria belga queria amêndoa algarvia, 
porque era muito rica em açúcar e em gordura. 
Isso fazia a diferença. Era uma amêndoa produzida 
em sequeiro, não havia a influência de água. 
Claro que hoje, estão a produzir-se amêndoas 
de regadio, as características organolépticas 
terão que ser diferentes. Não é a mesma coisa». 
«Mas há mais produtividade. Faço aqui em Tavira 
um pomar de amêndoas em regadio e tiro duas 
toneladas e meia, a três, por hectare. Os pomares 
de sequeiro que se veem por aí, tiram 300 a 400 
quilos de amêndoa por hectare». João Costa diz 
não ter dados para afirmar que a otimização da 
rentabilidade sacrifica a qualidade. Mas admite 
que alguma coisa há-de mudar.
No Centro de Experimentação Agrária de Tavira 
há 120 variedades de amendoeiras. Algumas 
autóctones, outras importadas. Os técnicos 
estudam, em comparação, o seu desenvolvimento. 
Um processo que começou em 2011.
«Percorremos o Algarve todo, de Barlavento a 
Sotavento, do Litoral à Serra, acompanhados 
pelos agricultores. Fizemos a recolha de todo o 
material, em três fases. A primeira foi pesquisar 
e georreferenciar a localização nos campos. A 
segunda fase foi recolher material para reproduzir 
essas variedades e a fase três foi plantar e 
efetuar as coleções. Hoje temos 44 variedades de 
alfarrobeiras, 97 de figueiras, 19 de nespereiras, 

26 de pêro de Monchique e 78 de romãzeiras», 
contabiliza.
«Agora estamos na fase quatro, que é estudar e 
caracterizar todo este material. Está praticamente 
no fim, precisamos de mais dois ou três anos. 
Já temos muita opinião. Algumas plantas são 
boas, outras não. A fase cinco será os agricultores 
utilizarem o que de melhor temos. Claro que isto 
dependerá do interesse dos produtores e dos 
viveiristas», admite.
Toda a vinha da região
O Centro de Experimentação Agrária de Tavira 
tem 28 hectares, está dentro do perímetro 
da Associação dos Beneficiários do Plano de 
Rega do Sotavento do Algarve e tem água com 
pressão. Além das coleções de árvores de fruto 
tradicionais, tem 11 variedades de oliveiras 
(adaptadas a consumo em fresco ou conserva ou 
dupla aptidão), uma vinha com 98 castas de vinho 
branco, 84 de vinho tinto, 56 de uva de mesa tinta 
e 52 de uva de mesa branca. «Durante muitos 
anos, a vitivinicultura esteve abandonada no 
Algarve. A ideia da coleção é garantir que as castas 
não se percam. Agora vamos ver quais as que têm 
interesse comercial, que poderão ser reproduzidas 
por viveiristas», explica o técnico Armindo Rosa. 
No que toca às uvas de mesa (sobremesa), «temos 
um repositório, que a nível nacional é único». 
«Todas as castas que estão autorizadas para 
fazer vinho no Algarve estão aqui representadas, 
para os agricultores verem como é que elas se 
comportam». Por exemplo, quem quiser ver como 
a casta «Alvarinho» se comporta no Algarve, tem 
essa informação disponível aqui. «Por outro lado, 
temos todas as castas do encepamento algarvio 
e que estão autorizadas para produzir vinhos 
DOC. Depois temos ali mais 70 variedades que 
descobrimos no âmbito do projeto Sulcastas 
(ver caixa). É um trabalho muito importante, pois 
estamos a evitar que estas coisas se percam. Se 
não fizessemos este trabalho, estas variedades 
perdiam-se. Se for ao campo, já ninguém sabe os 
nomes. As pessoas mais antigas é que sabiam», 
admite João Costa.
Um modelo de agricultura moderna
No entanto, a atividade do centro não se esgota 
em ser um museu vivo, mas em testar técnicas 
modernas, com vista a rentabilizar a produção. É 
exemplo a alfarroba, espécie que tem merecido a 
aposta de muitos jovens agricultores. «A produção 
média de alfarroba é de 3 a 3,5 toneladas por 
hectare. Aqui usamos tecnologia de ponta, rega 
gota-a-gota, fertilização controlada, herbicida 
nas linhas para não haver concorrência de ervas, 
arrelvamento das entrelinhas, e um compasso 
adequado (8 por 6). Usamos 48 metros quadrados 
por árvore, para que não haja interferências 
entre vizinhas em termos de luminosidade, de 
arejamento, de polinização. Estamos a preparar 
as árvores para se colher fruta do chão, porque à 
maneira antiga é para esquecer». A meta é chegar 
às 10 toneladas por hectare.
«Uma alfarrobeira enxertada, plantada, lendo 
a bibliografia, diz-se que começa a produzir 
ao quinto ano. Já observei aqui que começa a 
produzir ao terceiro ano», revela João Costa.
«Hoje ninguém pode pensar em fazer figueiras 

para produzir 500 quilos de figo. Tem de produzir 
5 toneladas de figo seco e 15 toneladas de 
figo fresco. Ninguém pode pensar em plantar 
amendoeiras, sem ter como objetivo produzir três 
toneladas de amêndoa, como se faz na Califórnia. 
Essas são as metas que temos de conseguir», 
considera. É importante perceber para o sucesso 
dos investimentos.
«Há agricultores que arriscam e as coisas resultam 
mal. Já vieram aqui pessoas que viajaram pela 
Turquia e Israel à procura de figueiras. Plantaram 
mais de 100 hectares. Mas como não estavam 
adaptadas, não frutificavam. Possivelmente 
eram figueiras que precisavam de polinização 
e não tinham as condições. Às vezes fazem-
se investimentos e quando não se consultam 
os técnicos, há grandes asneiras. O mesmo 
pode acontecer com as amendoeiras. Pode 
haver árvores que são muito produtivas numa 
determinada região, mas isso não quer dizer que 
aqui se comportem da mesma forma. O problema 
é que estes estudos demoram bastante tempo. 
Embora nós gostássemos de ter respostas rápidas, 
a natureza não se compadece», diz Armindo Rosa. 
«É preciso tempo».
Acerca das coleções, «só temos três plantas de 
cada variedade. Quando é a altura das podas, 
nós arranjamos material para os agricultores. 
Temos tudo georreferenciado em GPS, onde as 
árvores estão no campo caso haja necessidade 
de mais material. Mas a nossa intenção é que vá 
para viveiristas para estes prepararem plantas de 
qualidade», conclui João Costa.

2016 foi atípico mas alterações climáticas já se 
fazem sentir
Espalhadas pelo Algarve, há 14 estações 
meteorológicas que, segundo João Costa, 
engenheiro agrónomo no Centro de 
Experimentação Agrária de Tavira, fazem «uma 
radiografia climática da região». Isto permite 
saber, em médias, as «horas de frio» (ou seja, 
temperaturas abaixo dos 7,2ºc), contabilizadas 
entre 1 de novembro e 15 de fevereiro, 
indispensáveis para o ciclo de muitas plantas. Por 
exemplo, uma amendoeira para ter diferenciação 
floral, precisa entre 100 a 400 horas de frio. 2016 
foi particularmente atípico. «O ano passado 
tivemos 11 horas de frio aqui em Tavira. Em Alte, 
que é a estação mais fria, contabilizou 180 horas 
de frio. Em 2014, tinha registado 400 horas de frio. 
E aqui, em vez de 11, tivemos 190. Está a ver? Há 
uma abrupta alteração climática», explica.
«Isso é notório ao nível das chuvas. O clima do 
Algarve era caracterizado por um semestre seco e 
um semestre húmido. Durante seis meses chovia 
e o solo armazenava água para as plantas. Havia 
como que um equilíbrio. Agora chove em três 
meses o que antigamente chovia em seis. E depois 
temos nove meses de seca. Esta diferença, desta 
decalage faz toda a diferença. É por isso que hoje 
é praticamente impossível fazer produções de 
sequeiro», explica.



From the coast to the mountains, 
technicians from the Regional Directorate 
of Agriculture and Fisheries of the Algarve 
have collected hundreds of varieties of 
fruit trees from the Algarve over the last 
few years. A living heritage that still has a 
lot to offer in the future.
The genetic reserve
of the Algarve agriculture
Bruno Filipe Pires
The lands are well taken care of and the challenge 
is to optimise the production of the best varieties 
of fruit trees to sow the seeds of cutting-edge 
agriculture. ‘The carob tree, the fig tree and the 
almond tree have for decades been a very important 
source of income for farmers throughout the 
region. From a certain point onwards, prices have 
fallen a lot and their culture is no longer interesting. 
It almost went into decrepitude,’ explains João 
Costa, an agronomist at the Centre for Agricultural 
Experimentation of Tavira.
‘It turns out that in recent years, the price of almond 
kernels has gone from three euros per kilo to nine 
euros. It tripled because California, the world’s 
largest producer, had a water shortage problem’, 
which is bringing interest back to the almond 
tree. ‘I can say that in the Alentejo, at the moment, 
there are already 2000 hectares of new almond 
trees planted and intend to reach the 10,000, with 
water from the Alqueva’. This is possible because 
experimentation centres in France, Spain and 
the United States have developed ‘late flowering 
varieties that allow to extend the territory of the 
almond to zones less favoured in terms of climate, 
where in the past it was not possible to make this 
production’.
The quality? That’s a different story. ‘The Algarve 
almond was the best in the world. The high-end 
Belgian confectionary wanted almond from the 
Algarve, because it was very rich in sugar and 
fat. That made the difference. It was an almond 
produced in the drylands, there was no water 
influence. Of course, irrigation almonds are being 
produced today, but the organoleptic characteristics 
will have to be different. It is not the same thing’. 
‘But there is more productivity. An irrigated almond 
orchard here in Tavira yields two and a half tons to 
three per hectare. The dryland orchards that are out 
there yield 300 to 400 kilos of almond per hectare’. 
João Costa says he does not have data to affirm 
that optimizing profitability sacrifices quality. But he 
admits that something will change.
In the Centre for Agricultural Experimentation of 
Tavira there are 120 varieties of almond trees. Some 
indigenous, others imported. Technicians study, 
by comparison, their development. A process that 
began in 2011.
‘We travelled all over the Algarve, from west to east, 
from the coast to the mountains, accompanied 
by farmers. We collected all the material in three 
phases. The first was to search and georeference 
the location in the fields. The second phase was to 
collect material to reproduce these varieties and 
phase three was to plant and make the collections. 
Today we have 44 varieties of carob trees, 97 of fig 

trees, 19 of loquat trees, 26 of Monchique pear and 
78 of pomegranate trees.’, he tells.
‘Now we are in phase four, which is to study and 
characterize all this material. It’s almost over, we 
need two or three more years. We already have a lot 
of input. Some plants are good, others are not. Phase 
five will be for farmers to use the best we have. Of 
course, this will depend on the interest of producers 
and nurseries’, he admits.
All the vineyards of the region
The Centre for Agricultural Experimentation of 
Tavira has 28 hectares, is within the perimeter of the 
Association of Beneficiaries of the Eastern Algarve 
Irrigation Plan and has water with pressure. In 
addition to the collections of traditional fruit trees, 
it has 11 varieties of olive trees (adapted to fresh 
consumption or preserves or double suitability), a 
vineyard with 98 castes of white wine grapes, 84 
of red wine grapes, 56 of red table grapes and 52 
of white table grapes. ‘For many years, the wine 
industry was abandoned in the Algarve. The idea 
of the collection is to ensure that the castes are not 
lost. Now we will see which ones have commercial 
interest, which can be reproduced by nurserymen’, 
explains the technician Armindo Rosa. Regarding 
table grapes (dessert), ‘we have a repository, which 
is unique at national level’. ‘All the castes that 
are authorised to make wine in the Algarve are 
represented here, so that farmers can see how they 
behave’. For example, anyone who wants to see 
how the ‘Alvarinho’ caste behaves in the Algarve, 
has this information available here. ‘On the other 
hand, we have all the varieties of vine castes of the 
Algarve and are authorized to produce wines with 
protected designation of origin (PDO). Then we have 
another 70 varieties that we discovered under the 
project Sulcastas (see box). It is a very important 
job, because we are preventing these things from 
being lost. If we did not do this work, these castes 
would be lost. If you go to the field, nobody knows 
the names anymore. The older people knew them’, 
admits João Costa.
A model of modern agriculture
However, the activity of the centre is not limited 
to being a living museum, but to testing modern 
techniques with a view to making production 
profitable. An example is the carob, a species that 
has earned the attention of many young farmers. 
‘Average carob production is 3 to 3.5 tonnes per 
hectare. Here we use state-of-the-art technology, 
drip irrigation, controlled fertilization, herbicide in 
the lines so there is no competition from herbs, 
grassing between the lines, and a suitable compass 
(8 by 6). We use 48 square meters per tree, so that 
there is no interference between neighbouring trees 
in terms of luminosity, aeration, pollination. We are 
preparing the trees to harvest fruit from the ground, 
because the old way is to forget’. The goal is to get 
to 10 tons per hectare.
‘According to the bibliography, a planted, grafted 
carob tree is said to begin producing in the fifth year. 
I have already noticed that it begins to produce in 
the third year here’, reveals João Costa.
‘Today nobody can think of planting fig trees to 
produce 500 kilos of fig. It must produce 5 tons of 
dried figs and 15 tons of fresh figs. No one can think 
of planting almond trees, without aiming to produce 

three tons of almonds, as it done in California. 
These are the goals we have to achieve,’ he says. It is 
important to understand this for the success of the 
investments.
‘There are farmers who take risks and things go 
wrong. People who have travelled through Turkey 
and Israel looking for fig trees have come here. They 
planted more than 100 hectares. But because they 
were not adapted, they were not fruitful. Perhaps 
they were fig trees that needed pollination and did 
not have the conditions. Sometimes investments 
are made and when technicians are not consulted, 
things get messed up. The same can happen with 
the almond trees. There may be trees that are very 
productive in a particular region, but that does 
not mean that they behave the same way here. 
The problem is that these studies take a long time. 
Although we would like to have quick answers, 
nature does not take pity on us,’ says Armindo Rosa. 
‘It takes time.’
About the collections, ‘we only have three plants 
of each variety. When it is time for pruning, we get 
the material for the farmers. We have everything 
georeferenced in GPS, where the trees are in the 
field in case there is need for more material. But our 
intention is to go to nurseries so that they prepare 
quality plants,’ João Costa concludes.

2016 was atypical but climate change is already 
being felt
Scattered throughout the Algarve, there are 14 
meteorological stations that, according to João 
Costa, an agronomist at the Centre for Agricultural 
Experimentation of Tavira, make ‘a climatic 
radiography of the region’. This makes it possible to 
know, on average, the ‘cold hours’ (i.e. temperatures 
below 7.2 °C), counted between 1 November and 15 
February, indispensable for the cycle of many plants. 
For example, an almond tree for floral differentiation 
requires between 100 and 400 hours of cold. 2016 
was particularly atypical. ‘Last year we had 11 hours 
of cold here in Tavira. Alte, which is the coldest 
station, counted 180 hours of cold. In 2014, it had 
recorded 400 hours of cold. And here, instead of 11, 
we had 190. Do you see? There is an abrupt climate 
change,’ he explains.



Em retrospectiva, não sei localizar a primeira 
vez que esta inevitabilidade se cruzou no meu 
caminho. Afinal de contas, não sou de cá, esta 
alvura não nasceu comigo. Foi-me ensinada, se 
bem que não lembro por quem, pelo quê, o onde 
ou o quando. Mas “O Algarve é branco”.
Talvez esta minha condição de alóctone, ainda 
que aclimatado e adoptado, me faça duvidar do 
mantra. E até questionar.
Não o branco. Esse está lá, e tem que estar. Na 
cal, nas flores das estevas, nas areias, nas margas 
terrosas, nos reflexos ofuscantes de um Sol 
tórrido sobre um mar celeste, nas garças e nos 
colhereiros, nos corpos do faróis que altivamente 
anunciam os limites do continente que é 
português, esse branco que avisa que o mar se 
condensa terra adentro e a terra se sublima mar 
afora.
Mas o que está para além do branco.
Ou não fosse este também um Algarve de 
uma intangibilidade tão presente, a tal ponto 
diáfana que apenas a imaterialidade das palavras 
pode apreender o que perpassa o sentimento. 
“Algarve, serras mansas, onduladas, Aos poucos 
aplanando-se em campinas... Praias de areia e 
rochas arrendadas... Verdes sapais e manchas de 
salinas... Matos floridos, árvores variadas, Farroba, 
figo, amêndoas e citrinas... Terras vermelhas, 
hortas afogadas N’águas doces de noras e de 
minas...”, cristalizou António Balté. “Nestes ermos, 
ouvindo a voz das fontes, De humildes alegrias 
fui pastor. Meus rebanhos guardava com amor, 
contemplando os longínquos horizontes... Árvores 
maternais que ergueis as frontes Verde-tristes, 
num gesto criador, - junto a vós semeei sonhos em 
flor, que vestiram de rosas estes montes...” dava 
eco Bernardo de Passos. “Levo-te emoldurada na 
retina, Terra que Portugal sonhou e sonha ainda, 
Que imagina depois de conhecer. Só na retina 
poderei reter Um mar que é outro mar, Um sol 
que é outro sol, Gente que é outra gente, E casas 
que parecem de repente Albornozes de pedra. 
Magias naturais como a paisagem Aberta à luz do 
dia, Sempre real e sempre uma miragem Táctil e 
fugidia...” condensou Miguel Torga.
E, mais do que cor, é afinal luz, como captada por 
Raul Brandão. “Duas impressões se fixam no meu 
espírito para sempre: a noite extraordinária, a luz 
maravilhosa. A luz sustenta. Basta esta luz para se 
ser feliz. É ela que encanta o Algarve”.
Portanto, um Algarve mais colorido e luminoso, 
não tão impecavelmente imaculado. Quente, 
lânguido, texturado, aromático, apaladado, 
telúrico. Mediterrânico.
Branco... e mediterrânico. É isto o Algarve?
Encaixa este Algarve na contemporânea 
padronização normalizadora? Cabe na mala 
impreterivelmente dimensionada das low-cost? 
Não envergonha as sofisticadas concept-chic-
fashion-experience-pop-up-stylish-trendsetter-
gamechanger-eco-cenas que marcam o ritmo 
do progresso? Está contemplado no all-inclusive 
que coloridamente abraça pulsos com vistosas 
pulseiras? Tem alvéolo reservado nos informais 
trailer-parks que alcatifam todas as nesgas litorais? 
Passa na meia dúzia de mangas de aeroporto que 
glorificam a sua condição “cosmopolita”?

O Algarve é branco
the algarve is white
Gonçalo Duarte Gomes
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Falar de cosmopolitismo nesta terra? “Sou algarvio 
E a minha rua tem o mar ao fundo. Sempre que 
passa aqui algum navio (Passam aqui navios de 
todo o mundo, passam aqui navios p’ra todo 
o mundo) Oiço a voz que me namora Da outra 
banda do mar... Que me namora e me chama Da 
outra banda do mundo...” talvez contrapusesse 
António Pereira.
Ou talvez não, e afinal a globalização por nós 
lançada à casa torne, ironicamente metendo a 
porta abaixo, assepticamente lixiviando a sua 
alma. Ao menos o branco ficava explicado...
Lá está! É essa a brancura do Algarve, uma alusão 
à memória de si mesmo, que se esbate sob as 
luzes brilhantes de um novo Algarve? Já não 
comemos laranjas, queremos physalis. Amêndoas 
capitulam ante bagas de goji. As três delícias do 
Algarve foram desconstruídas. Já não trilhamos 
corgos ou valados, somos walkers, runners, 
trekkers. Caíques e saveiros ondulam ancorados à 
passagem de Torpedos e Bananas. Postais já não 
se enviam, whatsappam-se.
Bem vistas as coisas, até os poetas se 
desencantaram, eles que são loucos e líricos 
sonhadores. Soa assim um lamento de Eugénio 
de Andrade “O amargo sabor de uma laranja, E a 
casa regressa. O mar entrava todo nela, vinha do 
sul, cheirava bem. A árvore já não existe, no seu 
lugar a melancolia está sentada. Tem uns olhos 
imensos onde corre o vento E na mão uma laranja. 
Amarga.”. Que diferença para o arrebatado “Ó 
meu ardente Algarve impressionista e mole, Meu 
lindo preguiçoso adormecido ao Sol, Meu louco 
sonhador a respirar quimeras, Ouvindo, no azul, o 
canto das esferas.” de João Lúcio.
Parecemos felizes nesta construção de uma 
identidade para fora, que convive com a mentira 
para dentro. Inventamos e reinventamos esta 
persona territorial que impingimos aos outros e a 
nós, até que por exaustão da infindável repetição 
se torne verdade. Consola-nos o branco das tezes 
de bifes e bifas...
Mas não. A matriz telúrica não é bagagem que 
facilmente se descarte. Está entranhada na gente, 
da mesma forma que a gente se entranha na terra, 
em paisagens que cunham a identidade de um 
povo nas suas paisagens. Esta não é uma terra 
prístina. É uma terra vivida. “Mas o Algarve não é 
o jardim do Éden. Olhe-se como os campos e os 
arvoredos estão encerrados por afloramentos de 
calcário estéril. Repare-se como, por toda a parte, 
os muros de pedra, as belas sebes de opúncias, 
a casa esparsa e o entrecruzar de caminhos, 
mostram até que ponto a terra está ocupada. A 
emigração é um recurso e uma necessidade. O 
algarvio leva consigo o jeito de acomodar-se, o ar 
aberto, acolhedor, o gosto de rir e de falar; com 
a vivacidade que lhe deu fama ele é, na posição 
como no temperamento, o mais meridional dos 
portugueses” diagnosticou em tempos Orlando 
Ribeiro. É toda uma diáspora à parte, de um 
reino dentro do Reino, como olhava lucidamente 
Teixeira de Pascoaes “E vejo agora o Reino dos 
Algarves, Vedado por montanhas E abismos 
de água azul. Edénico pomar de amendoeiras, 
Figueiras e palmeiras, que dão fruto, Em hieráticos 
grupos, invocando A Bíblia e o Deserto.”.

Há uma vivência, uma cultura, uma afeição às 
paisagens dolorosa e penosamente erigidas sobre 
amorfos territórios que está latente nos nossos 
inconscientes. Uma forma de nos relacionarmos 
com os recursos e valores naturais que espelha 
e honra a nossa natureza mediterrânica, não 
obstante a posição atlântica. Uma explosão de cor, 
originada no cadinho de culturas que somos.
Mas entretanto mantemo-nos brancos.
“O Algarve é branco”.
Sim, agora que penso nisso, é-o de facto.
Branco como o espaço que fica vazio pela 
silenciosa erosão da sua alma.

Gonçalo Duarte Gomes
Por decisão expressa do autor, o presente texto segue a grafia 

anterior ao AO90.

In hindsight, I do not know how to locate the first 
time this inevitability crossed my path. After all, I’m 
not from here, this whiteness was not born with me. 
I was taught, although I do not remember by whom, 
by what, where or when. But ‘The Algarve is white’.
Maybe my non-native condition, although 
acclimatized and adopted, make me doubt the 
mantra. And even to question.
Not the white. That is there, and has to be. In the 
lime, in the wild flowers, in the sands, in the earthy 
marls, in the blinding reflections of a torrid sun on 
a sky-blue sea, in the herons and spoonbills, in the 
bodies of the lighthouses that proudly announce 
the boundaries of the continent that is Portuguese, 
this white which warns that the sea condenses 
inland and the land sublimates beyond the sea.
But what is beyond the white.
As if this was not also an Algarve of intangibility so 
present, so clear that only the immateriality of words 
can apprehend what permeates the feeling. ‘Algarve 
of smooth undulating hills, Gradually flattening into 
meadows... Sand beaches and eroded rocks... Green 
marshes and saline spots... Flowering bushes, varied 
trees, carob, fig, almond and citrus... Red earth, 
vegetable gardens drowned in the sweet waters 
from waterwheels and mines...’, wrote António Balté. 
‘In this wilderness, listening to the murmur of the 
fountains, Of humble joys I was shepherd. I guarded 
my flocks with love, gazing at the distant horizons... 
Motherly trees that raise their green-sad foreheads 
in a creative gesture, – beside you I sowed dreams in 
bloom, which have clothed these hills with roses...’, 
echoed Bernardo de Passos. ‘I take you framed in 
the retina, Land that Portugal dreamed of and still 
dreams of, that imagines after knowing. Only in the 
retina will I be able to retain A sea that is another 
sea, A sun that is another sun, People that are other 
people, And houses that suddenly look like Stone 
Burnouses. Natural magic like the landscape Open 
to daylight, Always real and always a mirage Tactile 
and elusive...’ Miguel Torga summarised.
And, more than colour, it is after all light, as captured 
by Raul Brandão. ‘Two impressions are fixed in my 
mind forever: the extraordinary night, the wonderful 
light. The light supports. This light is enough to be 
happy. It enchants the Algarve.’
Therefore, a more colourful and bright Algarve, not 
so impeccably immaculate. Hot, languid, textured, 
aromatic, flavoured, telluric. Mediterranean.
White... and Mediterranean. Is this the Algarve?
Does this Algarve fit into contemporary 
standardization? Does it fit in the required suitcase 
size of the low-cost airlines? Does it embarrass the 
sophisticated concept-chic-fashion-experience-pop-
up-stylish-trendsetter-gamechanger-eco-scenes 
that mark the pace of progress? Is it included in the 
all-inclusive that colourfully embraces wrists with 
flashy bracelets? Does it have a room in the informal 



trailer parks that carpeted all the spaces of the 
coast? Does it pass the half-dozen airport sleeves 
that glorify its ‘cosmopolitan’ status?
Speak of cosmopolitanism in this land? ‘I’m from the 
Algarve And my street has the sea at the bottom. 
Whenever a ship sails past here (ships sail past from 
all over the world, ships ail past to go all over the 
world) I hear the voice that calls me From the other 
side of the sea... That calls to me From the other side 
of the world...’, António Pereira might counter argue.
Or maybe not, and, after all, the globalization we’ve 
launched will return home, ironically putting the 
door down, aseptically leaching its soul. At least the 
white would be explained...
There it is! Is this the whiteness of the Algarve, 
an allusion to the memory of oneself that fades 
under the bright lights of a new Algarve? We no 
longer eat oranges, we want physalis. Almonds 
capitulate to goji berries. The three Algarve delights 
were deconstructed. We no longer walk along 
watercourses or hedges, we are walkers, runners, 
trekkers. Caïques and sloops are anchored to the 
passage of Torpedos and Banana boats. Postcards 
are no longer sent, whatsapp is used.
After all, even the poets became disenchanted, 
they who are crazy and lyrical dreamers. An elegy 
by Eugénio de Andrade sounds like this ‘The bitter 
taste of an orange, And the house returns. The sea 
came all over it, from the south, it smelled good. 
The tree no longer exists, in its place melancholy is 
seated. It has huge eyes where the wind blows And 
in its hand an orange. Bitter.’ What a difference to 
the rapturous ‘Oh my ardent impressionist and soft 
Algarve, My beautiful lazy Algarve sleeping in the 
Sun, My crazy dreamer breathing chimeras, Hearing, 
in the blue, the song of the spheres.’ by João Lúcio. 
We seem happy in this construction of an outward 
identity, which coexists with the lie inside. We invent 
and reinvent this territorial persona that we impose 
on others and ourselves until exhaustion from the 
endless repetition becomes true. We are consoled 
by the white skins of the limeys...
But no. The telluric matrix is not easily discarded 
luggage. It is ingrained in us, just as we are plunged 
into the land, into landscapes that carve the identity 
of a people in their landscapes. This is not a pristine 
land. It is a lived in land. ‘But the Algarve is not 
the Garden of Eden. Look how fields and groves 
are enclosed by outcrops of barren limestone. 
Notice how, everywhere, the stone walls, the 
beautiful opuntia hedges, the sparse house and 
the intersection of paths, show how much land is 
occupied. Emigration is a resource and a necessity. A 
person from the Algarve carries with him the way to 
settle in, the open air, welcoming, the joy of laughing 
and talking; with the liveliness that gave him fame he 
is, in position as in temperament, the most southern 
of the Portuguese,’ Orlando Ribeiro once diagnosed. 
It is a whole diaspora apart, from a kingdom within 
the Kingdom, as Teixeira de Pascoaes clearly saw ‘And 
now I see the Kingdom of the Algarves, Bordered by 
mountains And abysses of blue water. Edenic almond 
orchard, Fig trees and palm trees, bearing fruit, In 
hieratic groups, invoking The Bible and the Desert.’
There is an experience, a culture, an affection for 
the landscapes painfully erected on amorphous 
territories that is latent in our unconscious. A way 
of relating to the natural resources and values 
that mirror and honour our Mediterranean nature, 
despite the Atlantic position. An explosion of colour, 
originating in the crucible of cultures that we are.
But in the meantime we remain white.
‘The Algarve is white’.
Yes, now that I think about it, in fact it is.
White as the space that is empty by the silent 
erosion of its soul.

Gonçalo Duarte Gomes
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ciclo antecomeço 
fase preparatória
     
workshop de fotografia em 
espaço urbano com Luís da Cruz
                    
27 Janeiro 19h30 / 22h30 
CECAL, Centro de Experimentação e Criação 
Artística de Loulé
28 Janeiro14h30 / 17h30 
Galeria Praça do Mar, Quarteira
              
8 março 21h30
ciclo de Cinema Documental
10 março 21h30       
Conversatório Loulé
galeria do Convento Espírito Santo 

15 março 21h30
ciclo de Cinema Documental 
17 março 21h30       
Conversatório  Quarteira         
galeria de Arte da Praça do Mar 

21 março 18h00
apresentação do festival à 
comunicação social        
Culturgest CGD Lisboa
                                            
22 março 21h30       
ciclo de Cinema Documental
24 março 21h30        
Conversatório  Faro                  
CAPa, centro de artes performativas do Algarve 
 
29 março 21h00
ciclo de Cinema Documental        
museu do Trajo – Amigos do Museu - de São Brás 
de Alportel 

31 março 21h00       
Conversatório  S. Brás de Alportel          
centro museológico do Alportel

festival 
programação nacional   
1 Abril 21h30
CAPa, Centro de Artes Performativas do Algarve 
entrada gratuita
informações e reservas 289 828 784 / 918 703 415 / 
devir-capa@devir-capa.com

abertura do FESTIVAL
apresentação do making of e resultados do 
workshop de fotografia
FESTA 
com Discossauro - “Viagem de Circum-Navegação”     

        
     
8 Abril 21h30
Cineteatro S. Brás de Alportel 
preço 7€ - maiores de 12 - duração 75 minutos
informações e reservas 289 840 211

Festival 
encontros do DeVIR 
São Brás de Alportel 
em 4 olhares 4 criações  

“Antes” 
Pedro Penim (teatro)

“as costas de Bernardo Passos” 
Miguel Castro Caldas texto Filipe Pinto desenho 
digital em tempo real Afonso de Melo leitura

“Roteiros alternativos & itinerários 
subjectivos”  
Gonçalo Duarte Gomes roteiro Jorge Mestre Simão 
vídeo 

o interesse pelo lugar  
Luís da Cruz exposição de fotografia (no foyer de 4 a 
8 Abril) 

15 Abril 21h30
Cineteatro Louletano  
preço 7€ - duração 75 minutos - maiores de 12
informações e reservas 289 414 604 / cinereservas@
cm-loule

Festival encontros do DeVIR - Loulé 
em 5 olhares 5 criações  

viagem sentimental # 1 – loulé 
Francisco Camacho (dança)

sexto olhar 
Lídia Jorge texto Susana Menezes leitura Sara Feio 
desenho digital em tempo real
 
roteiros alternativos & itinerários 
subjectivos 
Luís da Cruz e Miguel Mendes roteiros Jorge Mestre 
Simão vídeo

o interesse pelo lugar 
Luís da Cruz exposição de fotografia (no foyer de 11 
a 15 Abril)



21 Abril 21h30
Teatro das Figuras  
preço 7€ - maiores de 12 - duração 75 minutos
informações e reservas 289 888 110
bilheteira@teatromunicipaldefaro.pt

Festival 
encontros do DeVIR - Faro  
em 4 criações 4 olhares
NEPTUNO 
Rui Neto (teatro) 

notas sobre uma cidade 
Afonso Cruz texto JAS desenho digital em tempo 
real

roteiros alternativos & itinerários 
subjectivos 
Fernando Grade roteiro Jorge Mestre Simão vídeo

o interesse pelo lugar  
Luís da Cruz exposição de fotografia (no foyer de 
18 a 21 Abril)

29 Abril 21h30
Cine-teatro Louletano
preço 7€ - maiores de 12 - duração 75 minutos 
informações e reservas 289 414 604  
cinereservas@cm-loule

Festival 
encontros do DeVIR
Quarteira  
em  5 olhares 5 criações  
Pão Rico 
Vera Mantero (dança)

DESFASAMENTO 
Miguel Cardoso texto Gonçalo Pena desenho 
digital em tempo real Nuno Moura leitura

roteiros alternativos & itinerários 
subjectivos
Perigo Público e Nuno Graça roteiros Jorge Mestre 
Simão vídeo

o interesse pelo lugar 
Luís da Cruz exposição de fotografia (no foyer de 
25 a 29 Abril)

festival 
programação internacional

8 criações 8 reflexões
8 espectáculos 
CAPa, Centro de Artes Performativas do Algarve 
informações e reservas 289 828 784 / 91 8703415 / 
devir-capa@devir-capa.com 
preço único espectáculos 6€
bilhetes pré-comprados para todos os espectáculos 35€ 
site specific 28 Maio, 17h acesso livre
                     
5 maio 21h30
preço 7€ - maiores de 12 - duração 65 minutos       
Mithkal Alzghair “Displacement” Síria 
dança contemporânea
doc “o mundo nas costas dos outros”

6 maio 21h30 
preço 7€ - maiores de 12 - duração 60 minutos      
Maholra Company “JA – Gentleman”  
Coreia do Sul 
estreia nacional 
dança contemporânea
doc “o mundo nas costas dos outros”

12 maio 21h30 
preço 7€ - maiores de 12 - duração 75 minutos       
Panaibra Gabriel Canda “Tempo e 
Espaço: Os Solos da Marrabenta” 
Moçambique 
dança contemporânea
doc “o mundo nas costas dos outros”

19 maio 21h30
preço 7€ - maiores de 12 - duração 60 minutos        
Abhilash Ningappa “Too Far East is 
West” Índia estreia nacional 
dança contemporânea
doc “o mundo nas costas dos outros”

20 maio 22h30
preço 7€ - maiores de 18 - duração 75 minutos        
Marcela Levi & Lúcia Russo “Boca de 
Ferro” Brasil estreia nacional performance dança 
contemporânea
doc “o mundo nas costas dos outros”

26 maio 21h30
preço 7€ - maiores de 18 - duração 75 minutos
Simon Mayer “SunBedSitting” Áustria 
estreia nacional 
dança contemporânea
doc “o mundo nas costas dos outros”

27 maio 17h00        
Cosmin Manolescu “dancing the city 
# algarve” Roménia estreia nacional  dança 
contemporânea
                                                                                                                                      
site specific 
nas ruas da cidade de Faro com partida do CAPa

27 maio 21h30
preço 7€ - maiores de 12 - duração 65 minutos
Faustin Linyekula “Le Cargo” 
Rep. Democrática do Congo 
dança contemporânea
doc “o mundo nas costas dos outros”

6, 20, 27 Maio 
audiowalks&thoughts
micro-eventos 
com partida do CAPa acesso gratuito
começa-se e acaba-se num mesmo lugar. 
percursos, visitas guiadas, intervenções virtuais que 
nos ajudam a fazer explodir os lugares com a nossa 
imaginação. 
Nada é só o que vemos, e pode ser tudo o que 
quisermos. É com este pressuposto que partimos.



Luís da Cruz nascido em Loulé em 1968. Fotógrafo profissional desde 1990. Formou-se em 
Fotografia na Universidade Koninklijke Academie Van Beeldende Kunsten (Haia, Holanda) 
e é Mestre em Belas Artes pela Universidade AKV St. Joost (Breda, Holanda). Foi bolseiro da 
Fundação Calouste Gulbenkian em 2002-03. Fotógrafo de tendência documental que tem 
desenvolvido um trabalho que explora, de forma subjectiva e crítica, os espaços, os usos 
e comportamentos da vida tanto urbana como rural, indo ao encontro de uma visão que 
privilegia a sensibilidade antropológica. Ultimamente tem desenvolvido um trabalho com maior 
enfoque na paisagem humanizada.

Luís da Cruz was born in Loulé in 1968. Professional photographer since 1990. He graduated in 
Photography from the Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten University (The Hague, 
The Netherlands) and holds a Masters Degree in Fine Arts from the University of St. Joost (Breda, 
The Netherlands). He had a scholarship from the Calouste Gulbenkian Foundation in 2002-03. 
Photographer of documentary tendency who has developed a work that explores, in a subjective 
and critical way, the spaces, uses and behaviours of both urban and rural life, towards a vision that 
privileges the anthropological sensitivity. Lately he has developed a work with greater focus on the 

humanized landscape.

 

exposição de fotografia 
de Luís da Cruz
photography exihibition 
by Luís da Cruz
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DeVIR ass. de actividades culturais  (1994)  ao longo dos últimos 18 anos, os diferentes subprojectos que temos vindo a desenvolver têm seguido uma mesma lógica, 
assente em 2 vectores principais: apoiar a criação e informar/criar públicos. a sul  festival int. de dança contemporânea Perhaps she could dance first and think afterwards Vera Mantero Socorro! 
Gloria! Piezas distinguidas Maria José Ribot (Es) Pesogallo Mónica Valenciano (Es) Sin Título Inês Bosa e Carles Mallol (Es) Auto.Retrato Margarida Bettencourt Nossa Senhora das Flores Francisco Camacho Rambo 
Ribeiro Paulo Ribeiro Extracto do Cio Azul Clara Andermatt Doença D’Infinito José Laginha Every Day’s Blood Olga Mesa Savon de toilette Amélia Bentes  Auto-Retrato Madalena VitorinoA dança do existir Vera 
Mantero Enciclopédia Roberto Castello (it) E.I.B.T.W. Leone Barilli (It) Lo spazio nel cuore Enrica Palmieri (It) Anteros o amante visual Paula Massano Vozin Sofia Neuparth Passo un lungo momento Grupo Allena, 
Anouscka Brodacz (It) Dom/São Sebastião Francisco Camacho Para enfastiadas e profundas tristezas Vera Mantero Recidive/ Controverse Hela Fattoumi e Eric Lamoureux (Fr/Tn) Branco Sujo João Fiadeiro L’authentique 
silhouette de Brigitte Muller Said Sï Mohamed (Dz) Primeiro Nome: Le Francisco Camacho Périr pour de bom Nacera Belaza (Dz) Diz-me como comes, dir-te-ei quem és” José Laginha Viva o momento Peter Michael 
Dietz (Dk/Pt) Um homem seguiu em frente Rui Nunes uma misteriosa Coisa disse o e.e. Cummings Vera Mantero Cuerpo colibri sediento Georgina Martinez (Mx) Fou-Nána António Tavares O berimbao de Caxixi / 
Altar Mayor Awilda Sterling (Pr) Landscape Maria Inês Villasmil (Ve) Lilith” Carlota Lagido Miss Puerto Rico o la isla que se repite Viveca Vásquéz (Pr) O corpo Fausto Matias More Francisco Camacho Violating Space 
Francisco Rider da Silva (Br) Carpe Diem Manuel Pérez Torres (Ve) A queda de um ego Vera Mantero Every Fragment of Dance is Awakene / Walking Tall Astad Deboo (In) Love Series not talking about perfection Aldara 
Bizarro Wandering Songs / La Terre Blessée Ranjabati Sircar (In) ausência, a inebriante perspectiva do repouso José Laginha (In) Balancing the spot , Moving with the chair/ Exploration on the ground level 
Vishwakant Singha (In) V for… Mallika Sarabhai (In) Le Foins Vera Mantero Enciclopédia Roberto Castello (It) City Maps Imlata Dance Cia (In) És tu Zé? + Valsa Lenta José Laginha  Shirtologia (Miguel) Jerôme Bel / Miguel 
Pereira (Be/Pt) Cancion de Diente David Zambrano (Ve) Hermosura El Descueve (Ar) Les Porteuses de Mauvaises Nouvelles” Companhia Instável / Wim Vandekeybus Mendiolaza Krapp (Ar) Cuadrado negro sobre fondo 
negro Rodrigo Pardo (Ar) Vistas Florencia Olivieri (Ar) Parasita acumulador #03 Carlos “Zíngaro” / Ludger Lamers Pixel Rui Horta  6 Set. no CAPa, 7 Set. no CAPa Miguel Pereira Inner Lawas duWa Dance (Sk) Handy # 23 
Produções Real Pelágio Nurofen Peter Jasko (Sk) Peças Soltas Rui Horta What Sort of Tenderness Márta Ladjánszki / Reka Szabo (Hu)Solitary Virgin Leonor Keil Almost 3 Cia Tamater (Hu) In Bella Cópia Cia. Déja Donné 
(Cz) Talvez ela pudesse dançar primeiro e pensar depois Vera Mantero You come to see the show and you’ll get an extra burger! Mihai Mihalcea (Ro) Swan Lake City Dancetheatre of National Theatre of Northern 
Greece (Gr) LIVE | EVIL/ EVIL | LIVE Francisco Camacho  Anthem Mayday(Cy))Hermaphrodite Quasi Stellar Dancetheatre (Grécia) Delirium Candaş Baş (Tr) Roj Çaglar Yilmaz (Tr)Tired Ilyas Odman (Tr) Crazy happiness 
Oktana Dancetheatre Company Gr) Home sweet home Emre Koyuncuoğlu (Tr))TABULA RASA Cross-Section (Jp) Komachi Masami Yurabe (Jp) 7p.m./Rumour (loose in the air) Maria Ramos (Portugal) Carlo X Carlo j.a.m. 
Dance Theater (Jp) Mizunoie Water house Shykakusai Monochrome Circus (Jp) não temos Pátria temos barabatanas 06 José Laginha Refined colors Monochrome Circus (Jp) Fuwafuwa Ladybug Miho Konai (Jp) 
Against Newton II LUDENS(Jp) Detour Miho Konai (Jp) Kaminari Kamu Suna Ballet Company Pollen Revolution 120 Akira Kasai (Jp) CAPa, Centro de Artes Performativas do Algarve é um edifício de três andares que 
comporta além da sala de apresentação de espectáculos, 2 estúdios de trabalho, zona de residência (15 camas) ,escritório/cozinha/lavandaria, instalações sanitárias, balneários, arrecadação e sala de trabalho. O CAPa é um 
lugar de criação, onde acolhemos criadores profissionais nacionais e internacionais, numa programação alternativa, que cruza linguagens e que se enquadra no território do contemporâneo, da urgência e do risco. Uma casa 
onde se investiga, onde se pratica a experimentação e, consequentemente, onde nos aproximamos do “novo”. O reconhecimento do trabalho que desenvolvemos nos últimos onze anos, faz com que o CAPa seja um Centro 
de referência e o único representante nacional numa rede europeia de casas da dança, EDN – European Dancehouse Network que compreende 23 cidades europeias que integram o Modul-dance project actividades 21 
temporadas de programação; 11 programas anuais de residências; projecto In-OUT; projecto Sub12/Sub18; DRAMAT – Escrita por Medida (acolhimento); “a sul” Festival Internacional de Dança Contemporânea; Curso de 
Gestão e Produção das Artes do Espectáculo / Fórum Dança; projecto Jovens Artistas Jovens; Plataforma de Dança de Criadores Portugueses Emergentes (encontro de programadores da rede IDEE), modul-dance; Ciclo 
farejar…; Ciclo Balanço; Festival Europeu Temps d’images (extensão); projecto 5’55’’; projecto VALADOS (2010-12) parcerias REDE, associação de estruturas para a dança contemporânea (27 estruturas nacionais); IDEE – 
Iniciatives in Dance through European Exchange; IRIS, Associazione Sud Europea per la Creazione Contemporanea; EDN – European Dancehouse Network (23 casas europeias da dança); RIP – Rede Informal de Programadores; 
programa estratégico Algarve Central - uma parceria territorial (autarquias de Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira) espectáculos Profundo delay Cláudia Jardim, Pedro Penim “Syrinx” António Calpi Ideia 
Carapinha Miguel Hurst, Zézé Hurst Live Amélia Bentes, Carlos Barreto Pão e Laranjas: leito de mesa, jogo de cadeiras João Pedro Vaz Projecto Karingana Luís Carlos Patraquim concerto Nuno Rebelo, Ulrich Mitzlaff, 
Gregg Moore concerto José Peixoto, Mário Franco concerto Alexandre Soares, João Pedro Coimbra Azul asa de corvo Mario Trigo, Ligia Soares, Rute Lizardo Canções de BREL Francis Seleck, Michel en Voz Baja Félix 
Santana (Es) we don’t have vídeo yet Natália Medina, Dominik Borucki (Es) Dança do Existir Vera Mantero Crash Landing Luciana Fina Of skin and metal Olga Shubart desenhos Seegründ Lubke True North Bruno 
Listopad Metamorfose Sin-Cera André Indiana André Indiana Maria Bakker Gonçalo Ferreira de Almeida Interferências ciclo Palcos Mutantes Diz ciclo Palcos Mutantes Nomad ciclo Palcos Mutantes Contador de 
histórias ciclo Palcos Mutantes Madame de Sade Teatro Praga António Miguel Miguel Pereira concertos Pousada da Música encontros, histórias dos ciganos entre nós Luciana Fina, Olga Ramos What´s Up Dominik 
Boruki e Cláudia Cardona (De/Bo/Es) Os Gigantes da Montanha Sin-Cera Mini@tures Mulleras Dance Company (Fr) Chão Útero, Carlos Bica & Sandra Rosado/Mariana Amaral A Memória; Os Lugares; As Coisas; E o Mundo 
aconteceu Teatro do Vestido No Fundo, No Fundo DRAMAT – Escrita por Medida, Lilástico 6 Set. no CAPa e 7 Set. no CAPa Miguel Pereira Inner Lawas duWa Dance (Sk) Os Donos dos Cães DRAMAT – Escrita por Medida, 
Teatro da Garagem Semblanza Flamenca Choni, Raul Cantizano, Vicente Gelo és tu Zé? & valsa lenta 03 José Laginha as Moscas Sin-Cera Kip teatromosca Trilogia Stringberg Mala voadora Noite Amélia Bentes 
amarduele Cia Lapsus (Es) Vera Mantero e Pedro Pinto interpretam Caetano Veloso Vera Mantero & Pedro Pinto Hitch Francisco Camacho City Dance Leslie F. Grunberg Paradis Montalvo Avec Sónia Wieder-Atherton 
Chantal Akerman Uzès Quintet Catherine Maximoff Annonciation Angelin Prelocaj Les Temps du Repli Cathie Levy Solo Thierry Knauff Les Guerriers de la Beauté Pierre Coulibeuf Bill Viola Mark Kidel Fase Thierry De 
Mey (projecções) T2 Quarto Andar José Nascimento/ João Galante Private Lives teatro Praga MAPA João Pedro Vaz ENDGAME Revisitado Teatro Meridional/Primeiros Sintomas Que o meu nome não te assuste 
marionetas de Maria Parrato Mark Lewis and The Standards Mark Lewis,Nuno Rebelo, Alexandre Cortez, Vítor Rua, Samuel I-KI Ten Pen Chii Wake Up Hate Paulo Castro Comer o Coração de Rui Chafes e Vera Mantero 
Inês Oliveira French Swinging Songs Francis Seleck/Miche Adélia Z Teatro da Garagem Vassilissa ou a boneca no bolso Teatro O bando Vera Mantero canta os Americanos… com Nuno Vieira de Almeida Vera Mantero, 
Nuno Vieira de Almeida Is that all there is? Then let’s keep dancing! Vera Mantero, Nuno Vieira de Almeida MUTIS Matxalen (Es) Txatxorra’s Cube Txatxorras (Es) Perdoar Helena .lilástico Cinema Scope A Fábrica A Vida 
Continua Teatro da Garagem Agatha Christie Teatro Praga EVIL | LIVE LIVE | EVIL Francisco Camacho Contos do Mediterrâneo Jorge Serafim, Pepe Maestro (Es) Mostapha Bahja (Ma) Bene Cordero (Es) ARCA Hermaphrodite 
Quasi Stellar (Gr) ANTHEM Mayday (Cy) Crazy Happiness Oktana Dancetheatre (Gr) Fábrica de Nada Artistas Unidos Canções e Fugas Mário Laginha Stand-up Tragedy Mundo Perfeito Homens Cristina Moura (Br) Ácido 
Teatro da Garagem Quando a alma não é pequena Dead Combo Olelés Jordi Cortés e Damián Muñoz (Es) POPlastik 1985-2005 Pop Dell’Arte Una media de dos o pocas veces más Companhia Pendiente (Es) Masquerade 
The Legendary Tiger Man Abertura Fácil Francisco Campos/ArQuente Hard 1 e 2 Mala Voadora Tabula rasa Cross-Section (Jp) Komachi Masami Yurabe (Jp) 7p.m./Rumour (loose in the air) Maria Ramos (ext) Festival 
Temps d’images/ Map Me Charlotte Vanden Eynde (Be)Improviso Encenado João Canijo/Rita Blanco Ciclo arte - Cartes Postales Richard Copans e Raimund Hoghe Bill T. Jones, solos Don Kent e Bill T. Jones One flat 
thing reproduced Thierry De Mey e William Forsythe 2 Iris Philippe Decoufle Divagations dans une chambre d’hotel Bruno Beltrão, Philippe Barcinski e Dainara Toffoli - documentários (Fr/Gr)  - Cine-Concerto de tributo 
a Carlos Paredes Edgar Pêra e Nuno Rebelo, Tó Trips e Pedro Gonçalves (Dead Combo) Azul a Cores Mundo Perfeito Debaixo da Cidade APA – actores prod. ass. /Manuel Wiborg Testimonio de lobos Mal Pelo (Es) Shall 
we dance III Teatro Praga Hamlet Light Vvoitek Ziemilski – ensaio aberto Glória Caduca Compañia Lucier (Es) – ensaio aberto Lá e Cá Catarina Vieira e Solange Freitas Não sou daqui Amélia Muge Como un grand vendaval 
de vidrio Compañia Pendiente/Ana Eulate (Es) ensaio aberto Son Sonoros Colectivo Pan, Luz y Mantequilla (Es) ensaio aberto JP Simões1970 Finka-Pé ass cult Moinho da Juventude Comédia em 3 actos Teatro da 
Garagem O Labirinto A Morte e o Público João Samões – ensaio aberto Jazz ta Parta Jazz ta Parta Moradas Inúteis de José Carlos Barros e projecto Palavra Ibérica Sulscrito - literatura nova criação Barba Azul, (ensaio 
aberto) O vôo nocturno Jorge Palma Odete, Odile Sara Vaz Drumming drumming Stabat Mater Artistas Unidos Tritone Real Pelágio Trio Sérgio Pelágio Real Pelágio Shall we dance IV Teatro Praga uma bailarina na 
escola Aldara Bizarro Malgrés Nous… Companhia Paulo Ribeiro Grândolas  Mário Laginha Bernardo Sasseti A Gente Sã do Campo  Te-Atrito /A GavetaTeatro-Clip  Teatro da Garagem C’oas Tamanquinhas do Zeca 
Couplle Coffee & Band Páscoa Peste, associação de pesquisa teatral Window Bomba Suicida Yesterday’s man  Mundo Perfeito Zeca Afonso por Filipa Pais & João Paulo Silva Ciclo Zeca Afonso Filipa Pais João Paulo Silva 
Nasciturno Ludo Matéria Prima Quinteto Carlos Bica jus ou a solidão da justiça  Te-Atrito Shreefpunk Matthias Shriefl Beautiful me Gregory Maqoma O Avarento ou a última festa Teatro Praga Nova Criação 2008 
Companhia Instável O Babete Real José Carlos Garcia ensaio aberto Filhas da Mãe, fantasias eróticas das mulheres portuguesas Célia Ramos  ensaio aberto - a Couple dance Guilherme Garrido e Mia Haugland Habib 
(Pt/No) 5’55’’ – 1ª edição equipas dos 12 projectos selecionados Solidões Helena Albuquerque Barnwave Kevin Blechdom, Christopher Fleeger (Us) ensaio para programadores Metamorfose António Latella (It) ensaio 
aberto Filhas da Mãe, fantasias eróticas das mulheres portuguesas Célia Ramos Our early balloons Rose Blanket Skeletons on Rock Andres Lõo (Ee) ensaio aberto Purgatório Martim Pedroso ensaio aberto Sobre a 
Natureza das Cousas Iván Marcos e Jesús Barranco (Es) White Works Carlos Bica e João Paulo Esteves da Silva  filme documentário Eu não tu Ana Borralho João Galante Túmulo de Cães Alunos finalistas do Curso de Artes 
Performativas ensaio aberto Geopolítica do Caos José Nunes e Cátia Pinheiro ensaio aberto Mappugghje (Ti amo pazzescamente) Stefano Mazzotta, Emanuele Sciannamea (It) Transit_360 Iris Gutler (At) ensaio aberto 
Antoine Ludger Lamers, Jorge Gonçalves (De/Pt) ensaio aberto Untitled, Still Life Ana Borralho, João Galante e Rui Catalão Chocolate Maria João, Mário Laginha Das coisas nascem coisas e Visita Guiada Cláudia Dias 
ensaio aberto Veralipsi Sofia Silva António e Maria e A Bela e o Men  ino Jesus Projecto  Odisseia Cabisbaixa Carlos J. Pessoa A Casa de Bernarda Alba Maria João Luís Imago Hélder Seabra Contos em Viagem – Brasil 
Teatro Meridional  Boato novo albúm JP Simões Os quais Jacinto Lucas Pires, Tomás Cunha Ferreira Ciclo Balanço Filipa Pais Zoetrope Micro Áudio Waves + Rui Horta Migna Mala Projecto seleccionado na 1ª edição do 
projecto 5’55’’  Migna Mala Ciclo Balanço Vera Mantero Cal José Luís Peixoto/ Maria João Luís e Gonçalo Amorim Mazgani Mazgani Mapa-Corpo Amélia Bentes Vulcão Abel Neves/ João Grosso dia F Ciclo Balanço  
Francisco Camacho ensaio aberto Mejor no saber su nombre Bárbara Sánchez y Roberto Martínez  (Es) ensaio aberto Haute Couture Rafael Alvarez, Paulo Guerreiro ensaios aberto Nova Criação Mal Pelo (Es) ensaio 
aberto My name is Luísa Gabriella Máthé  (Hu) ensaio aberto In a Rear Room Andresa Soares e Ricardo Jacinto ensaio aberto Principios Opuestos Mario García Sáez, Víctor Zambrana  (Es) ensaio aberto My Own Private 
Don Carlos Jose Manuel Mora ensaio aberto Accumulation Processes Pavlos Kountouriotis  (Gr)  ensaio aberto Luzes ligadas não quer dizer que estejamos em casa Monica Gillette & António Pedro Lopes  (Us/Pt) TUCO 
Cia Instável Karine Ponties (Ff ) ensaio aberto Trilogy &Vocal Cords Albert Quesada & Vera Tussing (Es/Uk) Kore-A-Moves – Tournée Europeia de Dança da Coreia:no comment Shin Chang Ho Modern Feeling Lee In Soo 
Promise Jeon Mi Sook Mong Whan (Bitter Dream) Kim Eunjeong Transforming view Park Young-Cool, In Jung-Ju Performing Dream Sun-A LEE Several QuestionsJang Eun Jung ensaio aberto TV Heroe & Hotel Europa 
André Amálio, Margarida Barata ,Tereza Havlickova, Daniel Somerville (Pt/Cz/Uk) Óscar e a Senhora Cor-de-rosa Eric-Emmanuel Schmitt,Ivone De Moura, Lídia Franco, Lídia Franco Retratinho de Guerra Junqueiro 
teatromosca The Supervisor – EP André Banza,Pedro Ramalho, Renato Silva Retratinho de Paula Rego teatromosca Brilharetes João de Brito , Tiago Nogueira , Jorge Silva Melo ensaio aberto Más pállá que páccá Luca 
Nicolaj (It/Es) As três vidas de Lucie Cabrol teatromosca ensaio aberto The very delicious piece Jasmina Krizaj, Cristina Planas Leitão (Si/Pt) ensaio aberto Dolores Automáticos Mónica Cofiño, Mariate García (Es) O Gato 
Malhado e a Andorinha Sinhá, uma história de amor Maria João Miguel ensaio aberto Não temos pátria, temos barbatanas 011 José Laginha O Marinheiro Luísa Monteiro Não temos pátria, temos barbatanas 011”, 
a encomenda &valsa lenta José Laginha O LUDO O LUDO Tuniko Goulart Trio Tuniko Goulart , Paulo Luz e Giovani Goulart flajazzados flajazzados Snapshots Carlos J. Pessoa ensaio aberto NO Digital Tiago Cadete, Raquel 
André EUROPA teatromosca Em Casa no Jardim Zoológico Dinarte Branco ensaio aberto O Homem e o Urso Máquina Agradável ensaio aberto Cena escrita Pedro Gil, Mickael Oliveira, Miguel Castro Caldas, André Amálio 
Olympia e O que podemos dizer do Pierre Vera Mantero Fuga Sem Fim Cia Instável Victor Hugo Pontes Mazgani Mazgani Tróia teatromosca lançamento da revista digital de fotografia de autor Flânerie/ Projecção de 
fotografia WIP-The Portfolio Project Ana Filipa Quintão, Ana Pereira, Luís Pinto, Mário Pires e Susana Paiva no mote de baixo Zé Eduardo& Carlos Barreto AZUL tournée Things About Carlos Bica,Jim Black, Frank Mobus 
trilogia do mar Marenostrum trabalho final mestrado Bonum Cursum, Até já! Filipa Rodriguez  WIP-The Portfolio Project Ana Catarina Pinho, Manolo Espaliú, Sergio Castañeira e Tiago Grosso WIP-The Portfolio Project 
/ 2ª edição flânerie/ edição Fotografia e Curadoria Queijo curado é outra coisa Susana Paiva, Renato Roque, Brenda Turnnidge, Catarina Leal, Hugo Costa Marques What we can not do alone? Projecto Interferências 2012 
( Pt/At/Mx) encontros do DeVIR criação programa de residências Izur Vagabund Eléonore Dider, Jiska Morgenthal I want some sugar in my bones Cia. RE.AL /João Fiadeiro nova criação 2002 Vera Mantero CAPa 6 e 7 
de Setembro Miguel Pereira Lugar Nenhum Teatro do Vestido No Fundo, No Fundo DRAMAT – Escrita por Medida, Lilástico & Jacinto Lucas Pires, Marcos Barbosa What´s Up Dominik Boruki (Gr/Es) e Cláudia Cardona (Bo/
Es) és tu Zé? & valsa lenta 03 José Laginha Kip teatromosca MAPA João Pedro Vaz ROJ Çağlar Yılmaz (Tr), EVIL | LIVE LIVE | EVIL Francisco Camacho, Abertura Fácil Francisco Campos/ArQuente Hard 1 e 2 Mala Voadora 
Tabula rasa Cross-Section (Jp) 7p.m./Rumour (loose in the air) Maria Ramos Azul a Cores Mundo Perfeito Debaixo da Cidade APA – actores prod. ass. /Manuel Wiborg Testimonio de lobos Mal Pelo (Es) Shall we dance III 
Teatro Praga Titânia e Titanin ARCA projecto de teatro de rua Não temos pátria temos barbatanas. a encomenda & valsa lenta 06 José Laginha Gift  In-Jung Jun  Blue Elephant Company Lá e Cá Catarina Vieira Solange 
Freitas Hamlet Light Vvoiteek ZiemilskiREFLEX Ana Martins Post Piano Man Juschka Weigel (Gr) Primo Sale QuaLiBo (It) Shall we dance IV Teatro Praga (Pt) She will not live Joana Von Mayer Trindade (Pt) Nova Criação 
Barba Azul, criações teatrais (Pt) What’s not Love Alan Lucien Oyen (No) Oficina de Teatro e Corpo ASMAL, Ass. de Saúde Mental do Algarve O Labirinto A Morte e o Público João Samões Comédia em 3 actos Teatro da 
Garagem Oceano Carolina Ramos Lá e Cá Catarina Vieira e Solange Freitas Hamlet Light Vvoitek Ziemilski Glória Caduca Compañia Lucier (Es) PIEL Moare Danza (Es) Como un grand vendaval de vidrio Compañia 
Pendiente/Ana Eulate (Es) Son Sonoros Colectivo Pan, Luz y Mantequilla (Es) A Gente Sã do Campo te-Atrito/ A Gaveta 101O Pato Profissional Espectáculo de Teatro Rogério Nuno Costa Acting Out Carla Fernandez (Es) 
Cause without effect? Carolina Ramos/Sarah Dillen (Pt/Es) Conservatório Teatro Praga Doo Miguel Pereira Deseos Inmaculada Jiménez (Es) A Festa Mundo Perfeito jus ou a solidão da justiça te-Atrito Prayers Gabriella 
Maiorino (It/Nl) not the right kind of light for a magic act Arne Forke (De) Shadow Play Projecto Ruínas Dream Play Martim PedrosoThe idea of Self Masja Abrahamsen(No) Nova Criação 2008 Companhia Instável (Pt/Gr/
Fr) Nova Criação 2008 Matxalen Bilbao (Es) O Babete Real te-Atrito Residência longa duração ASMALass. Saúde Mental do Algarve Residência longa duração Escola Secundária Pinheiro e RosaO Babete Real José Carlos 
Garcia Metamorfose António Latella (It) Filhas da Mãe, fantasias eróticas das mulheres portuguesas Célia Ramos a Couple dance Guilherme Garrido e Mia Haugland Habib (Pt/No) Solidões Helena Albuquerque Demo, 
um musical Praga Música original: Kevin Blechdom, Christopher Fleeger, Andres Lõo (Pt/Us/Ee) Sunset on Mars Germán Jauregui (Es) Purgatório Martim Pedroso TEN Preludes Marianne Baillot (Fr) Sobre a Natureza das 
Cousas Iván Marcos e Jesús Barranco (Es) A brave search for the ultimate reality Florin Flueras (Ro) fantasy show made out of trash Maria Baroncea (Ro) Avatar Róman Torre, Mª Angeles Angulo (Es) Residência de Longa 
Duração Oficina de Teatro Mónica Samões Grupo de Teatro do Sótão – ASMAL Geopolítica do Caos José Nunes e Cátia Pinheiro Post-It Bod Cecília Colacrai (Ar/Br)  A seriedade do animal Marlene Freitas Mappugghje  (Ti 
amo pazzescamente) Stefano Mazzotta, Emanuele Sciannamea (It)Transit_360 Iris Gutler (At) Antoine Ludger Lamers Jorge Gonçalves (De/Pt) The Choir Project Heidi Rustgaard Hanna Gilgren (Uk) Untitled, Still Life Ana 
Borralho, João Galante e Rui Catalão Shift  Lisa Parra (Es)  Veralipsi Sofia Silva Nova Criação João Samões Nerves Like Nylon Maria Ramos Imago Hélder Seabra Migna mala Migna Mala Eksperimental Free SceneLuís Miguel 
Félix, Augusto Corrieri Proyecto 2009/2010 Patrícia Caballero (Es) Obscure Marc Martinez (Es) Família Ricardo Gageiro  She is red inside (with those black things) Cinira Macedo e Cláudia Tomasi (Pt/It) Como rebolar 
alegremente sobre um vazio exterior André Guedes e Miguel Loureiro Mejor no saber su nombre Bárbara Sánchez y Roberto Martínez (Es) Haute Couture Rafael Alvarez, Paulo Guerreiro Nova Criação María Muñoz, Pep 
Ramis (Es) My name is Luísa Gabriella Máthé  In a Rear Room Andresa Soares e Ricardo Jacinto Principios Opuestos Mario García Sáez, Víctor Zambrana (Es) My Own Private Don Carlos Meine Seele Teatro / Cia TRAUM-A 
(Es/Nl) Accumulation Processes Pavlos Kountouriotis (Gr) Luzes ligadas não quer dizer que estejamos em casa Monica Gillette, António Pedro Lopes (Us/Pt) Trilogy e Vocal Cords Albert Quesada, Vera Tussing (Es/Uk) TV 
Heroe e Hotel Europa André Amálio, Margarida Barata ,Tereza Havlickova Daniel Somerville (Pt/Uk/Cz) Não Temos Pátria, Temos barbatanas 2010 José LaginhaO Babete Real José Carlos Garcia Metamorfose António 
Latella (It) Filhas da Mãe, fantasias eróticas das mulheres portuguesas Célia Ramos a Couple dance Guilherme Garrido e Mia Haugland Habib (Pt/No) Solidões Helena Albuquerque Demo, um musical Praga Música 
original: Kevin Blechdom, Christopher Fleeger, Andres Lõo (Pt/Us/Ee) Sunset on Mars Germán Jauregui (Es) Purgatório Martim Pedroso TEN Preludes Marianne Baillot (Fr) Sobre a Natureza das Cousas Iván Marcos e Jesús 
Barranco (Es) A brave search for the ultimate reality Florin Flueras (Ro) fantasy show made out of trash Maria Baroncea (Ro) Avatar Róman Torre, Mª Angeles Angulo (Es) Residência de Longa Duração Oficina de Teatro 
Mónica Samões Grupo de Teatro do Sótão – ASMAL Geopolítica do Caos José Nunes e Cátia Pinheiro Post-It Bod Cecília Colacrai (Ar/Br)  A seriedade do animal Marlene Freitas Mappugghje  (Ti amo pazzescamente) 
Stefano Mazzotta, Emanuele Sciannamea (It)Transit_360 Iris Gutler (At) Antoine Ludger Lamers Jorge Gonçalves (De/Pt) The Choir Project Heidi Rustgaard Hanna Gilgren (Uk) Untitled, Still Life Ana Borralho, João Galante 
e Rui Catalão Shift  Lisa Parra (Es)  Veralipsi Sofia Silva Nova Criação João Samões Nerves Like Nylon Maria Ramos Imago Hélder Seabra Migna mala Migna Mala Eksperimental Free Scene Luís Miguel Félix, Augusto Corrieri 
Proyecto 2009/2010 Patrícia Caballero (Es) Obscure Marc Martinez (Es) Família Ricardo Gageiro  She is red inside (with those black things) Cinira Macedo e Cláudia Tomasi (Pt/It) Como rebolar alegremente sobre um 
vazio exterior André Guedes e Miguel Loureiro Mejor no saber su nombre Bárbara Sánchez y Roberto Martínez (Es) Haute Couture Rafael Alvarez, Paulo Guerreiro Nova Criação María Muñoz, Pep Ramis (Es) My name is 
Luísa Gabriella Máthé  In a Rear Room Andresa Soares e Ricardo Jacinto Principios Opuestos Mario García Sáez, Víctor Zambrana (Es) My Own Private Don Carlos Meine Seele Teatro / Cia TRAUM-A (Es/Nl) Accumulation 
Processes Pavlos Kountouriotis (Gr) Luzes ligadas não quer dizer que estejamos em casa Monica Gillette, António Pedro Lopes (Us/Pt) Trilogy e Vocal Cords Albert Quesada, Vera Tussing (Es/Uk) TV Heroe e Hotel Europa 
André Amálio, Margarida Barata ,Tereza Havlickova Daniel Somerville (Pt/Uk/Cz) Não Temos Pátria, Temos barbatanas 2010 José Laginha Más pállá que páccá Luca Nicolaj (It/Es) The very delicious piece Jasmina 
Krizaj,Cristina Planas Leitão (Si/Pt)  Dolores Automáticos Mónica Cofiño, Mariate García(Es) Não temos pátria, temos barbatanas 011 José Laginha Tableaux Vivants Anne Juren, Roland Rauschmeier (Fr/De)Try Out Marta 
Ladjanszki, Zsolt Varga , Zsolt Koroknai (Hu) NO Digital Tiago Cadete, Raquel André New Religion Valentina Desideri, Florin Flueras (It/Ro) O Homem e o Urso Máquina Agradável  Portrait Companhia Wolff -Thomas 
Ryckewaert (Be) Cena escrita Pedro Gil, Mickael Oliveira, Miguel Castro Caldas, André Amálio Triptico Fernando Renjifo (Es)  Edit Vera Tussing (Uk) Slow Sports Albert Quesada (Es) Fuga Sem Fim Cia Instável Victor Hugo 
Pontes Nova Criação Nina Biong (No) Mosco Cinzia Scordía (It)  ISLANDIA Marcos Morau (Es) a dor do não lugarJosé Laginha WIP-The Portfolio Project e Flânerie b Fotografia Susana Paiva  The Collection Fotografia 
Margarida Guia FM (Frágil) Cristina Leitão, Marlene Vilhena Slipping throuh my fingers modul-dance Suécia Helena Franzén (Se)  Bonum Cursum, Até já! Filipa Rodriguez  nova criação Liz Roche (Ie) nova criação Ivan 
Rodovani (Rs) Working Title Tina Valentan (Si) nova criação José Laginha, Marlene VilhenaThese Images Are Written On My Body Kajsa Sandstrom (Se)  What we can not do alone? Projecto Interferências 2012 (Pt/At/Mx) 
Biodramas Coreográficos Marcelo Díaz (Ar) encontros do DeVIR Vera Mantero / Claúdia Dias, Cecília Laranjeira / José Laginha, Marlene Vilhena/ Maria João Luís, Daniel Gorjão (outra)formação a rapariga/pássaro que 
habitava uma casa/ninho lá no alto João Pinto, Ana Alvelos, Marta Coutinho T-ZERO  Adriana Pardal, Vera Alvelos Muzenza (workshop de Capoeira); Nomad nomad A rapariga/pássaro que habitava uma casa/ninho lá 
no alto João Pinto, Ana Alvelos, Marta Coutinho T-ZERO Adriana Pardal, Vera Alvelos Flamenco Choni dança contemporânea Miguel Pereira/Sin-Cera improvisação e teatro visual John Mowat / a fabrica Curso de Gestão 
e Produção das Artes do Espectáculo DeVIR/Fórum Dança (formação) oficina de danças africanas António Tavares workshop de criação colectiva e interpretação Tiago Rodrigues criação teatral Cláudia Jardim e Pedro 
Penim - Teatro Praga as artes na educação Madalena Victorino  escrita criativa Possidónio Cachapa dança contemporânea Amélia Bentes entre água e pó Sofia Neuparth hip-hop Ana Trindade hip-hop Daniela Alves 
hip-hop Ana Trindade nova criação ARCA, ass. recreativa e cultural do Algarve oficina teatro e corpo ASMAL ass. de saúde mental do Algarve Laboratório de Criação Manual de Instruções Victor Hugo Pontes Atelier No 
jogo do desejo ou o choque frontal Ana Borralho e João Galante Workshop de dança contemporânea e pesquisa de movimento Gabriella Maiorino A Dança na Educação Madalena Victorino Oficina de iniciação teatral 
/ teatro físico Helena Flor Oficina Regular de Movimento e Improvisação Ana Borges Narração Oral: Contextos e Instrumentos Luís Carmelo / Trimagisto  Organização: ARCA, ass. Recreativa e cultural do Algarve 
Workshop de Dança Contemporânea Ana Borges Acção de formação Narração Oral, Contextos e Instrumentos ARCA,ass. Recreativa e Cultural do Algarve Workshop técnicas Flying Low e Passing Through de David 
Zambrano Jasmina Krizaj,Cristina Planas Leitão (Si/Pt) Workshop de Música, Guitarra eléctrica, efeitos e periféricos Tuniko Goulart Workshop de improvisação de Jazz “Brass fantasy” Jesús Santandreu, Toni Belenguer 
(Es) projecto valados formadores Delfim Sardo (História da Arte Contemporânea) Mª. João Luís, Carlos J. Pessoa, André E. Teodósio, Miguel Seabra, John Romão, João Mota, Jorge Silva Melo (teatro) Francisco 
Camacho, Cláudia Dias; Madalena Victorino; Vera Mantero, Filipa Francisco, José Laginha/Marlene VIlhena, Sílvia Real, João Fiadeiro, Clara  Andermatt (dança) Cláudia Galhós (crítica de dança) André Guedes 
(cenografia) José Laginha/Ana Rodrigues (produção) José Maria Vieira Mendes, Jacinto Lucas Pires, Abel Neves, André E. Teodósio, Mickael de Oliveira e  Miguel Castro Caldas (escrita para teatro) festival encontros 
do DeVIR criação 2012 desertificação humana da Serra do Caldeirão plataforma de dança – criadores portugueses 2014 festival encontros do DeVIR júnior 2015 de onde VIMOS? para onde VAMOS?



8  reflexões 8 criações

DISPLACEMENT Síria
centra-se no património das tradições culturais sírias, na realidade 
social e política: a herança militar, a ditadura, os regimes autoritários, 
a revolução, a guerra e o deslocamento. 
It’s centred on the patrimony of the Syrian culture traditions, social and 
political reality: military heritage, dictatorship, authoritarian regimes, 
revolution, war and displacement. 

JA - Gentleman 
Coreia do Sul
é baseado em Hanryang-mu, um espetáculo de dança tradicional 
coreana que representa a dança masculina e procura uma nova 
estética de movimento da dança tradicional coreana. 
is based on Hanryang-mu, a traditional Korean dance piece that is 
representative of male dance. and seeks new aesthetics of movement 
from traditional Korean dance. 

Os Solos da Marrabenta 
Moçambique
explora a noção de corpo Africano de hoje: um corpo pós-colonial, um 
corpo plural que absorveu os ideais de nacionalismo, modernidade, 
socialismo e liberdade de expressão, o meu próprio corpo.
explores the idea of today’s African body: a post-colonial, plural body 
that has absorbed the ideals of nationalism, modernity, socialism and 
freedom of expression. My own body. 

BOCA DE FERRO Brasil
Que tal um solo mega sonoro, uma metralhadora giratória, uma 
dança-aparelhagem, um corpo-nave que descola-se da identidade e 
rebola e treme furiosamente?
How about a solo mega sound, a revolving machine-gun, a dance-
stereo, a body-vessel that takes off its identity and shakes and 
trembles furiously?

Too far East is West 
Índia
fala sobre uma viagem para muito longe. Índia e Portugal. Como 
posso criar espaço entre a imaginação e a ação realizada através 
destas diferenças culturais.
speaks about journey far far away. India and Portugal. How can I create 
space in between imagination and executed action through these 
cultural differences.

dancing the city #Faro 
Roménia  
um projeto sobre dançar/andar/explorar/entrevistar, que investiga a 
identidade de uma cidade/de um território.
a dancing/ walking/ exploring/ interviewing project researching the 
identity of a city/designated territory.

SunBengSitting Áustria 
inclui yodelling, dança folk e dança contemporânea, uma viagem ao 
passado e uma procura de identidade recreativa e bem-humorada. 
is a piece straddling yodelling, folk dance and contemporary dance, a 
trip to the past and a playful, humorous search for identity. 

Le Cargo 
Rep Democrática do Congo 
Mas como podemos deixar o corpo falar da história deixando para 
trás as palavras, nem que seja só por um instante?
But how can one let the body speak of history while leaving words 
behind, if only for an instant?
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editorial do entendermo-nos faz parte conhecer os outros, o que fazem e o que 
pensam, as suas realidades, mas também como nos vêm, que leitura fazem do modo como 
nos damos a ver e a conhecer. Esta é a matriz deste festival, mas também de todo o percurso da 
DeVIR, que começou em 1994 com o “a sul” festival internacional de dança contemporânea. Na 
altura viviam-se os primórdios da dança contemporânea portuguesa, interessava-nos olhar os 
outros para percebermo-nos, sobretudo os que viviam a sul, com quem havíamos tido ligações 
ancestrais significativas e com quem ainda hoje mantemos profundas afinidades. Nesta 3ª edição 
dos encontros do DeVIR queremos regressar onde já estivemos, queremos voltar a focar-nos no 
outro, no que podemos aprender ou descobrir sobre nós nas suas criações, que são o reflexo 
das suas realidades culturais contemporâneas, das suas vivências sociais e políticas, ainda que 
muito distintas e distantes das nossas. Interessa-nos voltar à dança e através dela ao pensamento 
contemporâneo diverso, assumir e tirar partido da sua relevância e singularidade como veículo 
de comunicação. Um campo aberto e desafiante onde muito e quase tudo se pode encontrar, 
sem hesitações, sem reservas e em liberdade. Temos a ambição de voltar a ter nesta região um 
dos mais diversificados e interessantes festivais internacionais de dança contemporânea do país, 
trazendo até ao sul nomes de coreógrafos que são referências nos seus países de origem, ainda que 
alguns muito jovens, mas com percursos firmados. Se tivéssemos que resumir o que pretendemos 
com esta mostra de propostas vindas de 8 diferentes países, 8 diferentes realidades, diríamos 
que são reflexões individuais, melhor, que é uma reflexão colectiva, um espaço crítico sobre o 
direito de ser cidadão, com recurso a variadíssimas linguagens. Aqui reunimos ideias e ambições, 
especulações sobre o presente de outros mundos através dos olhares críticos ou só mesmo 
descritivos de 8 coreógrafos. Quem nos acompanhar poderá fazer aproximações a 8 diferentes 
geografias e identidades, a outros tantos mundos. Da destruída Síria ao exotismo da Coreia do Sul, 
do Brasil profundo, por onde não passou a nossa Carmen Miranda, ao Congo, de um criador que 
luta por encontrar soluções para questões sociais do seu país, passando pelo leste, pela Roménia, 
pela Áustria e revisitando o que nos foi “próximo” no passado, que pouco tem que ver com o 
presente, a Índia e Moçambique. Estas criações refletem as identidades territoriais de quem as 
produziu, traduzem tensões sociais ou politicas significantes, de países e de regiões periféricas 
(quando nos centramos em nós). vejo o mundo nas costas dos outros é um documentário, uma 
compilação, uma montagem de um conjunto de filmes curtos que traduzem o que os outros 
pensam de nós. São descrições e imagens ficcionadas sobre esta região, por criadores da área da 
dança contemporânea que nunca visitaram o Algarve, tendo por base a informação veiculada 
pelas entidades responsáveis pela promoção deste território. vejo o mundo nas costas dos 
outros somos nós a partir do outro. Atira-nos para esse outro lado, pretende confrontar-nos com 
a imagem que passamos quando nos damos a ver, quando temos o propósito de seduzir os que 
não nos conhecem. Revela de que modo somos eficazes na comunicação, através dos media, 
quando nos “vendemos”, quando promovemos o nosso território e o que nos distingue.
Viajemos, que é o mesmo que dizer, encontremo-nos nos outros.

                                                                                                                             bons encontros e boa viajem!
                                                                                                                                                                                JL

understanding is part of knowing others, what they do and what they think, their realities, 
but also how they see us, what they perceive of the way we make ourselves known. This is 
the matrix of this festival, but also the whole path of DeVIR, which began in 1994 with the “a sul” 
international contemporary dance festival. At the time it was the beginnings of the contemporary 
Portuguese dance and we were interested in looking at others to perceive ourselves, especially those 
who lived to the south, with whom we had had significant ancestral connections and with whom 
we still maintain deep affinities. In this 3rd edition of the DeVIR meetings we want to return where 
we have been, we want to go back to focus on the other, what we can learn or discover about us in 
their creations, which are a reflection of their contemporary cultural realities, their social and political 
experiences, though very distinct and distant from ours. We are interested in returning to dance and 
through it to the diverse contemporary thought, to assume and take advantage of its relevance and 
uniqueness as a means of communication. An open and challenging field where much and almost 
everything can be found, without hesitations, without reservations and in freedom. We have the 
ambition to have one of the most diversified and interesting contemporary dance festivals in the 
country in this region, bringing to the south names of choreographers who are references in their 
countries of origin, although some very young, but with established careers. If we had to sum up 
what we want with this exhibition of proposals coming from 8 different countries, 8 different realities, 
we would say that they are individual reflections, rather, it is a collective reflection, a critical space on 
the right to be a citizen, using a variety of different languages. Here we gather ideas and ambitions, 
speculations about the present of other worlds through the critical or even descriptive views of 
8 choreographers. Those who accompany us can make approximations to 8 different geographies 
and identities, to as many worlds. From the destroyed Syria to the exoticism of South Korea, from 
deep Brazil, not visited by our Carmen Miranda, to the Congo, from a creator who struggles to find 
solutions to social issues in his country, passing through the East, Romania, Austria and revisiting 
what we were “close” to in the past, which has little to do with the present, India and Mozambique. 
These creations reflect the territorial identities of those who produced them, translate significant 
social or political tensions of countries and peripheral regions (when we focus on ourselves). I see the 
world on the backs of others is a documentary, a compilation, a montage of a set of short films that 
reflect what others think of us. They are fictionalized descriptions and images about this region by 
creators of the contemporary dance area who have never visited the Algarve, based on information 
provided by the entities responsible for promoting this territory. I see the world on the backs of 
others is us seen through the other. It throws us to that other side so as to confront us with the 
image that we give when we let ourselves to be seen, when we have the purpose to seduce those 
who do not know us. It reveals how we are effective in communication, through the media, when we 
“sell” ourselves, when we promote our territory and what distinguishes us.
Let’s travel, which is the same as saying, meet each other.

good meetings and bon voyage!
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04  olhar Mithkal Alzghair Síria

Mithkal Alzghair 
Displacement
Para esta criação a minha pesquisa debruçou-se sobre o património das 
tradições culturais sírias, na fisicalidade, no transe e nas repetições. Procuro 
compreender as fontes das quais emanam as danças tradicionais, o proces-
so de impregnação e contágio em que são construídas, tendo como base a 
realidade social e política que contribui para a concretização deste trabalho: 
a herança militar, a ditadura, os regimes autoritários, a revolução, a guerra e 
o deslocamento. A necessidade deste trabalho está relacionada com a forma 
como é transmitida nos nossos dias a questão do deslocamento e da migra-
ção, da violência, dos massacres, dos conflitos e das revoluções no Médio 
Oriente. O meu objetivo é definir a identidade do corpo sírio, o património 
reconhecido, vivido e construído. Qual a identidade de uma sociedade 
formada sob dominação de uma ditadura colonial? Um corpo que viveu a 
guerra e um corpo que viveu a migração são dois corpos diferentes? Onde 
está o espaço de liberdade para esses corpo? É urgente e necessário para 
mim mostrar ao mundo a realidade do conflito sírio, como esperança para 
uma liberdade plena e futura.   Assim, DISPLACEMENT é uma pesquisa sobre 
a minha herança e ao mesmo tempo a minha contribuição para a reconstru-
ção de uma herança em constante movimento. 

Mithkal Alzghair

My research in this creation is centered on the patrimony of the Syrian culture 
traditions, physicalitys, transe, dynamic and repetitions. I try to understand the 
sources from which comes their traditional dances, the process of impregnation 
and contagion they are built, taking in consideration the social and political 
reality that has contributed on the creation of this heritage: the military heritage, 
the dictatur heritage, the heritage of authoritarian regimes, the revolution, the 
war and the displacement. The necessity of this creation is related to that what 
I see today on the question of displacement and migration, violence, murders, 
massacres, conflicts and revolutions in Middle East. My objective is to define 
the identity of the Syrian body, the patrimony recognized, lived, built, and to 
understand how these events that shake our area, began writing a new heritage 
linked to the poltical, social and religious condition. I aim to identify the identity 
of the Syrian Body, of the acknowledged heritage and the lived and constructed 
one, in regard of the political, social and religious conditions that we are 
currently living. What is the identity of a society formed under domination and 
colonial dictatorship? Is the one of who lived the war and migration is different? 
Where is the space of freedom for these bodies? What are the constraints and 
the ideologies that are incorporated in us and how to face them? 
So, Displacement is a research on what I inherited and also to participate in the 
reconstruction of a heritage that is currently in progress.

Mithkal Alzghair

coreografia choreography  Mithkal Alzghair interpretação performance  Rami Farah, Shamil Taskin, Mithkal Alzghair apoio dramatúrgico dramaturgical support  Thibaut Kaiser desenho de luz lighting design Séverine 
Rième co-produção co-production Godsbanen Aarhus (Dinamarca), Musée de la Danse CCN de Rennes et de Bretagne, The Foundation AFAC, Les Treize Arches Scène Conventionnée de Brive com o apoio de support 
by  Centre National de la Danse Pantin (França), Studio Le Regard du Cygne, Thêatre Louis Aragon, Scène Conventionnée Danse de Tremblay-en-France fotografia photography Laura Giesdorf  





Gentleman é baseado em Hanryang-mu, um espetáculo de dança tradicional 
coreana que representa a dança masculina. A peça explora um conjunto 
de respiração experimental e procura uma nova estética de movimento 
da dança tradicional coreana. Isto é feito analisando primeiro os gestos e a 
respiração de Hanryang-mu. Em seguida, desmonta o fluxo contínuo dos 
seus movimentos em partes individuais e, finalmente, volta a montá-los para 
criar movimentos contemporâneos. A música que acompanha é baseada 
em melodias tradicionais de daegum (flauta transversal grande de bambu) 
e em ritmos familiares de janggu (tambor coreano tradicional em forma de 
ampulheta) e encarna e revela o estilo, a diversão e a estética do “jeong-
jung-dong (quietude no movimento)” incorporado na cultura tradicional 
coreana. Enquanto isso, não esquece de adicionar um toque de diversidade 
que cria um ambiente único que, por sua vez, integra elementos diferentes 
mas complementares na peça. Este título coreano original da peça veio 
do caráter chinês ja, que representa uma criança abrindo os seus braços e 
significa “filho”. Nesta peça, o artista pretende retratar um homem que é ao 
mesmo tempo um homem apaixonado por uma mulher e o filho de uma 
mulher.

 

Gentleman is based on Hanryang-mu, a traditional Korean dance piece that 
is representative of male dance. The work explores a range of experimental 
breathing and seeks new aesthetics of movement from traditional Korean 
dance. This is done first by analyzing the gestures and breathing of Hanryang-
mu, then disassembling the continuous flow of its movements to individual 
parts, and finally reassembling them to create contemporary movements. The 
accompanying music is based on the traditional melodies of daegum (large 
bamboo transverse flute) and familiar rhythms of janggu (traditional Korean 
drum with an hourglass shape), and embodies and reveals the style, fun and the 
aesthetics of “jeong-jung-dong (stillness amid the movement)” embedded in 
traditional Korean culture.
All the while, it does not forget to add a touch of diversity that creates a unique 
ambience, which in turn integrates different yet complementary elements 
into the piece. This original Korean title of the piece came from the Chinese 
character ja, which represents a child spreading his arms and signifies “son.” In 
this piece, the artist hopes to portray a man who is both a man in love with a 
woman and the son of a woman.

06  olhar Maholra Company Coreia do Sul

Maholra Company
Ja - Gentleman estreia nacional

coreógrafo e intérprete choreographer and performer KIM Jae Seung assistente de coreografia choreography assistant JANG Yun Na director de música e composição composition and music director LEE Aram música music LEE 
Aram (DaeGeum), HWANG Min Wang (JangGu) figurinos costume design SUNG MinKyeong estreia première - 2013 * em 2013 “Gentleman” recebeu o Grand Prize na categoria de solo no Seoul International Choreographing 
Festival *in 2013 “Gentleman” received a Grand Prize at solo dance category in Seoul International Choreographing Festival





“Tempo e Espaço: Os Solos da Marrabenta”, explorar a crise de identida-
de, desconstrói representações cultural de um corpo “puro” Africano, em 
particular o corpo Moçambicano. Desde a independência sobre Portugal 
em 1975, Moçambique tem sido uma terra de transformações sociais e polí-
ticas, passou de um modelo inflexível comunista, abrindo-se gradualmente 
para uma frágil democracia.
A performance explora a noção de corpo Africano de hoje: um corpo pós-
-colonial um corpo plural que absorveu os ideais de nacionalismo, moder-
nidade, socialismo e liberdade de expressão, meu próprio corpo.
O espéctaculo é acompanhado por um guitarrista, que explora a música 
marrabenta, uma forma musical nascido na década de 1950 a partir de uma 
mistura de influências locais e europeus, em especial a guitarra Português.

“Time and Space: The Marrabenta Solos”, explores a crisis of identity, decons-
tructs cultural representations of a “pure” African body, particular, the Mozam-
bican body. Since snatching in dependence from Portugal in 1975, Mozambi-
que has been a land of social and political rifts which have seen an inflexible 
communist model gradually make way for a fragile democracy.
The performance explores the idea of today’s African body: a post-colonial, 
plural body that has absorbed the ideals of nationalism, modernity, socialism 
and freedom of expression, My own body. The performance is accompanied 
by guitarist, who explores the marrabenta music, a musical form born in the 
1950s from a mix of local and European influences, special a Portuguese guitar.

08    olhar Panaibra Canda Moçambique

Panaibra Gabriel Canda
Tempo e Espaço: Os Solos da Marrabenta

coreografia e interpretação choreography and performance Panaibra Gabriel Canda música e interpretação music Jorge Domingos textos  texts Panaibra Gabriel Canda desenho de luz light designer Myers Godwin 
adaptações de luz light assistant Aude Dierkens operador de luz  light operator Caldino José Alberto trajes costumes Mama Africa & Lucia Pinto apoio administrativo administrative support Jeremias Canda adereços 
props Panaibra Gabriel Canda com o apoio de with support of Gonçalo Mabunda música music estruturada e inspirada pela Marrabenta, música de Moçambique, desenvolvida a partir de análise de compositores 
importantes da Marrabenta: Fany Trio, Fany Mpfumo, Gatika, Abilio Mandlaze, Xidiminguana, Feliciano “Pachu” Gomes e a música portuguesa “Povo que lavas no Rio” do compositor J. Campus e interpretada pela 
Amália Rodrigues structured and inspired by Marrabenta music from Mozambique, developed from the analysis of important composers of Marrabenta: Fany Trio, Fany fumo, Gatika, Albino Mandlaze, Xidiminguana, Feliciano 
“Pachu” Gomes and “Povo que lavas no Rio” by Amalia Rodrigues-composer J. Campus produção production CulturArte (Maputo) “O projecto “Tempo e Espaço” teve o Prémio Cultural para a África Austral 2009 
Sylt Quelle” co-produção co-production Sylt Quelle Cultural Award for Southern Africa 2009 – Goethe Institut Johannesburg. com o apoio de with the support of Kunstenfestivaldesarts, Bates Festival, Panorama 
Festival, VSArtsNM agradecimentos especiais a special thanks to Jesse Manno, Dan Minzer, Leah Wilks, Cynthia Oliver, Elsa Mulungo, Timoteo Canda





Abhilash Ningappa
To far East is West estreia nacional

10  olhar Abhilash Ningappa Índia

“Too far East is West” fala sobre uma viagem para muito longe que, even-
tualmente, se torna familiar às nossas experiências do passado. Dois 
bailarinos de diferentes culturas e contextos entram num espaço onde 
experienciam diferenças culturais e de identidade através da exploração do 
Movimento e da troca de informações. Ideias que são partilhadas através 
de composições e adaptações de movimentos.
Explora a diferença entre as duas culturas. Índia e Portugal. A Índia tem 
várias línguas, religiões, dança, música, arquitetura, gastronomia e costu-
mes que variam de local para local, dentro do país. Inicialmente, com várias 
divisões políticas, económicas e culturais independentes.
Numa escala mais pequena, tem o poder de unir ou de dividir. Portugal tem 
uma rico folclore tradicional, com uma grande variedade regional.
Muitas cidades têm um museu e um conjunto de monumentos e edifícios 
históricos.
Esta peça explora as diferenças e as semelhanças entre as duas culturas 
através da prática da arte do movimento. O corpo transmite cultura e as 
informações são acumuladas no nosso sistema e são transmitidas através 
da linguagem corporal. Conscientemente, procuramos informações como 
uma forma de criar. Os olhos vêm e imitam, o cheiro e o toque provocam 
sentimentos e a vontade de saber o que vai acontecer a seguir.
Pergunta: “Como vamos representar a nossa situação, o nosso sentimento, 
o nosso estado físico e mental (ativo ou passivo), ou mesmo o medo ou a 
hesitação?” Como posso criar espaço entre a imaginação e a ação realizada 
através destas diferenças culturais.

“Too far East is West “ speaks about journey far far away eventually becomes 
familiar to ones own experience from the past. Two dancers from different cul-
tures and background entering into a space experiencing difference in culture 
and identity through Movement exploration and exchange of information. 
Ideas which is shared through movement compositions and scores.
Exploring the difference between two cultures. India and Portugal, India has 
various languages , religions, dance,music, architecture, food, and customs 
differs from place to place within the country. Initially divided into several 
politically ,economically as well as culturally independent.
On a smaller scale it has a power to unify as well as to divide.
Portugal has a rich traditional folklore , with great regional variety. Many cities 
and towns have a museum and a collection of ancient monuments and buil-
dings.
This piece explores differences and similarities between two cultures through 
practice of movement art. bodies speaks culture and informations are accumu-
lated in our system and speaks through body language. Consciously we look 
for information, like a form to create, eyes to look and imitate, smell and touch 
to provoke feelings and the want to know what will happen next. Questioning 
How we can perform our situation, our feeling, our physical and mental state 
(active or passive) even fear or hesitation? How can I create space in between 
imagination and executed action through these cultural differences.

coreografia choreography  Abhilash Ningappa interpretação performance Abhilash Ningappa e Ana Jezabel fotografia photography  Radhika Agrwal





Musicalmente, o estado do Pará – norte do Brasil - é um caribe amazônico 
formado graças às rotas de contrabando. Nos anos cinquenta os navios que 
traziam perfumes e uísques carregavam também vinis de merengue, salsa 
e zouk. Sessenta anos depois a influência das sonoridades caribenhas fez 
a música paraense desaguar no Tecnobrega - gênero musical criado por 
apropriação e alteração de músicas populares. As Aparelhagens, estruturas 
furiosas de som que embalam nos dias de hoje as festas de Tecnobrega, co-
meçaram em carrinhos de mão chamados nos anos cinquenta de picarpes 
e o projetor de som levava o apelido de boca de ferro.
A nossa paisagem de partida é a palavra “Belém”: lugar onde há confusão, 
caos, barulho e barafunda.
Uma dança-rapsódia-infernal irreverente, brincalhona, provocadora, 
indecente, furiosa, astuciosa e sensual. Uma dança emanada por um corpo 
carregado de outros, de contradições, ambiguidades, bens e males, ou seja, 
um corpo humano, de gente.
Que tal um solo mega sonoro, uma metralhadora giratória, uma dança-apa-
relhagem, um corpo-nave que descola-se da identidade e rebola e treme 
furiosamente?

Musically, the state of Pará - in northern Brazil - is an Amazonian Caribbean 
formed thanks to smuggling routes. In the fifties ships carrying perfumes and 
whiskeys also carried merengue, salsa and zouk vinyl records. Sixty years later 
the influence of the Caribbean sounds made the Paraense music pour into 
the Tecnobrega – a musical genre created by appropriation and alteration of 
popular songs. The Sound Systems, powerful sound structures that today lull 
the Tecnobrega celebrations, began in handcarts that in the fifties were called 
‘picarpes’ and the sound projector was nicknamed ‘iron mouth’.
Our starting point landscape is the word “Belém”: place where there is confu-
sion, chaos, noise and clatter.
An infernal dance-rhapsody, irreverent, playful, provocative, indecent, furious, 
cunning and sensual. A dance emanated by a body laden with others, of con-
tradictions, ambiguities, goods and evils, that is, a human body, of people.
How about a solo mega sound, a revolving machine-gun, a dance-stereo, a 
body-vessel that takes off its identity and shakes and trembles furiously?

12  olhar Marcela Levi & Lucía Russo Brasil Argentina

Marcela Levi & Lucía 
Russo
boca de ferro performance estreia nacional

direção artística artistic direction Marcela Levi & Lucía Russo performance e co-criação co-creation and performance Ícaro dos Passos Gaya assistência assistance Tamires Costa desenho de luz lighting design Isadora Giuntini
figurino costume Levi e Russo desenho de som sound design toda a equipa all the team vídeo video Tristán Pérez-Martín apoio support Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, Consulado da Argentina no 
Rio de Janeiro, Festival Dança Gamboa, Espaço Cultural Sítio Canto da Sabiá, Graner, Sâlmon Festival e / and Teatro Hiroshima realização artística e produção artistic direction and production Improvável Produções 
agradecimentos acknowledgments Aleix Caussa, Amália Lima, Andreia Pimentel, César Augusto, Carles Nogueras, Cristina Alonso, Daniel Luhmann, DJ Waldo Squash, Elena Carmona, Gastón Core, Ginetta Levi 
Mortera, Isabel Penoni, Jackie Silva, Laura Erber, Luiza Leite, Marcia Rubin, Maria Acselrad, Mercedes Russo, Miwa Yanagizawa, Paula Delecave, Paula Mori, Sérgio Rezende, Tatiana Altberg, Veronica Russo e / and 
Vitor Nascimento fotografia photography Elisa Mendes





SunBengSitting é uma peça que inclui yodelling, dança folk e dança con-
temporânea, uma viagem ao passado e uma procura de identidade recrea-
tiva e bem-humorada. Simon Mayer, um rapaz camponês austríaco e artista 
performatório, convida o público a conhecer a sua vida, as suas contradi-
ções e sua indignação por ter de se submeter a classificações e convenções.
Tendo crescido numa quinta, enfrentando tradições, a natureza, a rebeldia 
juvenil e com uma bucólica banda de heavy metal, Simon Mayer mudou-se 
para Viena em 1997, frequentou a escola de dança da Vienna State Opera, 
passou uma temporada como aspirante a bailarino na companhia de baila-
do e, muito inesperadamente, caiu num mundo onde a palavra “camponês” 
poderia ser usada como um insulto. A mudança foi, ao mesmo tempo, uma 
restrição e uma libertação. SunBengSitting – “Sunbeng” é uma palavra no 
dialeto austríaco superior que significa o banco ao sol em frente à casa de 
campo – lida com questões que emergem entre os polos da cidade e do 
país, da pátria e de países estrangeiros, da liberdade artística e também 
catalogadora.

SunBengSitting is a piece straddling yodelling, folk dance and contemporary 
dance, a trip to the past and a playful, humorous search for identity. Austrian 
farm boy and performance artist Simon Mayer invites the audience to get to 
know his life, his contradictions and his indignation at having to submit to 
categories and conventions.
Having grown up on a farm facing traditions, nature, youthful rebellion and a 
bucolic heavy metal band, Simon Mayer moved to Vienna in 1997, attended 
Vienna’s State Opera’s dance school, spent a season as an aspiring dancer in 
the corps de ballet and very unexpectedly landed in a world where the word 
“farmer” could be used as an insult. The move was equal parts deliverance 
and constraint. SunBengSitting – “Sunbeng” is a word in the Upper Austrian 
dialect that means the bench in the sun in front of the farmhouse–deals with 
questions that emerge between the poles of city and country, homeland and 
foreign lands, pigeonholing and artistic freedom.

Simon Mayer
SunBengSitting estreia nacional
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dancing the city #Faro é um projeto do coreógrafo romeno Cosmin Mano-
lescu. Um retiro de dança contemporânea aberto a participantes romenos 
e portugueses, que trabalham com um formato de interação entre artistas, 
público, ambiente urbano e natureza. A cidade de Faro, as praias, as ruas e 
as lojas tornar-se-ão espaços de experiência, jogos e, finalmente, interpre-
tação. Após o retiro, Cosmin Manolescu continuará a trabalhar num novo 
projeto artístico com o lema “A audiência é o palco” - um projeto sobre dan-
çar/andar/explorar/entrevistar, que investiga a identidade de uma cidade/
de um território designado de forma não planeada com uma total abertura 
para o desconhecido.

dancing the city #Faro is a project by Romanian choreographer Cosmin Ma-
nolescu, a contemporary dance retreat opened to Romanian and Portuguese 
participants working as a format of interaction between artists, audience, ur-
ban setting and nature. The city of Faro, the beaches, streets and the shops will 
be become spaces for experiment, games and finally, performance. Following 
the retreat, Cosmin Manolescu will continue working on a new artistic project 
under the motto -  Audience is the stage - a dancing/ walking/ exploring/ 
interviewing project researching the identity of a city/designated territory in 
an unplanned way with a complete openness to the unknown.

Cosmin Manolescu
dancing the city #Faro estreia nacional
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Faustin Linyekula passou mais de uma década a contar estórias. Estórias 
do Congo. Da República Democrática do Congo; do Zaire, do Congo Belga. 
Pois o país foi batizado com todos estes nomes ao longo da sua história. 
Nessas estórias, os corpos estão marcados pela história e as vidas estão 
marcadas pela violência.
Mas como podemos deixar o corpo falar da história deixando para trás as 
palavras, nem que seja só por um instante?
Deixa-se para trás os companheiros de estrada – sejam eles Kabako, Vumi 
ou Papa Rovinsky – para retornar ao «eu»?
Como é que nos lembramos da dança, ou pelo menos de uma certa ideia 
romântica de dança, algo que ocorre no instante imediatamente antes das 
palavras, imediatamente antes do grito, imediatamente antes da estória, ou 
no espaço posterior?
Nesta jornada em direção si mesmo, Linyekula embarcará num comboio 
que já não existe, cujos trilhos foram engolidos pela floresta. Ele procurará 
aquilo que deixa de existir, dançará o que foi proibido pela new age, pelo 
Deus dos Milagres. Encontrará o mestre baterista que desistiu do ritmo 
para se tornar pastor.

Faustin Linyekula has spent over a decade telling stories. Stories of the Congo. 
Of the Democratic Republic of Congo; of Zaire, of the Belgian Congo. For the 
country has been called all of these names throughout its history. In these 
stories, the bodies are marked by history and lives are marked by violence.
But how can one let the body speak of history while leaving words behind, if 
only for an instant?
Does one leave behind the companions of the road – be they Kabako, Vumi or 
Papa Rovinsky --- in order to return to the self?
How does one remember the dance, or at least a certain romantic idea of 
dance, something that occurs in the instant just before words, just before the 
outcry, just before the story, or in the space thereafter?
In this journey towards himself, Linyekula will board a train that does not exist 
anymore, whose rails have been swallowed by the forest. He will search for 
that which ceases to exist, to dance that which has be en forbidden by the 
new age, by the God of Miracles. He will find the master drummer who has 
given up rhythm to become a pastor.

Faustin Linyekula
le cargo
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