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24
SE
TE
MB
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17:00H

28 Cerimónia de abertura do DiVaM
AG
OS “Gonçalo Pescada & Quinteto Sull'a Corda” | Associação
TO de Acordeão do Algarve
11:00H

17:00H

18 “Baile da Rosa” | Tertúlia – Associação Sócio – Cultural de
SE Aljezur
TE
MB Encenação de um Baile Popular, com piquenique na Fortaleza de Sagres,
RO junto à “Rosa dos ventos”. Percorrem-se várias musicalidades, através de

16:00H

26
OU
TU
BR
O

retalhado, desmembrado e depois distribuído entre vários lugares.

10:30H

27 “Gentes do Cabo, Faroleiros de Vila do Bispo e Cabo de
NO São Vicente” | Avonde, Associação Cultural
VE
MB Apresentação de documentário dedicado aos faroleiros do Cabo de São
RO Vicente. O filme procura ilustrar as particularidades desta profissão

13
NO
VE
MB
RO

16:00H cristã e o paganismo dos povos ancestrais das zonas mais rurais, com a
música tradicional passada de forma oral ao longo dos tempos.

16:00H

OUTRA PROGRAMAÇÃO CULTURAL a acontecer na
Fortaleza de Sagres*

RUÍNAS ROMANAS
DE MILREU

“Corus Fest - Em Canto pelo património sem fronteiras” |
Grupo Coral Ossonoba
Concerto de música coral polifónica, conjugada com uma breve introdução
literária. Direção artística de Nuno Sequeira Rodrigues e Encenação de
Fernando Jorge Cabral.

10
17
24
SE
TE
MB
RO

“Cinema nas Ruínas” | Cinemalua - Associação Cultural
Sessões de cinema ao ar livre
Dia 10 | "Oceanos" - Jacques Perrin (2009)
Dia 17 | "A Cordilheira dos Sonhos" - Patricio Guzmán (2019)
Dia 24 | "A Viagem de Pedro" - Laís Bodanzky (2021)

22
OU
TU
BR
O

“Vizinhes sem fronteiras” | JAT- Coletivo Janela Aberta
Teatro - Associação Cultural
O projeto contempla a apresentação de duas estreias:
O Teatro de Vizinhes - Faro apresenta-nos uma nova criação, que tem como
tema a Água, ou melhor dito a falta dela.

O Grupo de Teatro Comunitário Quarteira Fora da Caixa traz-nos o “Aluga-se”
(nome sujeito à mudança) que tem por tema a falta de habitação, causada
19:00H pela pressão turística e imobiliária.

06 “Fábulas de Fedro - Ontem, Hoje e Sempre” | ARCA NO Associação Recreativa e Cultural do Algarve
VE
MB Espetáculo multidisciplinar que cruza a música e a animação de areia, com
RO as narrativas do fabulista romano Fedro e com os contos tradicionais,
11:00H contados ao longo de várias épocas e gerações, pela população algarvia.

21:30H

23
SE
TE
MB
RO

“The Secret Museum of Mankind” | Cineclube de Faro

30
SE
TE
MB
RO

“Ocupação Contemporânea de Milreu” | Artificial Associação Artística e Cultural do Algarve

The Secret Museum of Mankind, uma enciclopédia fotográfica etnográfica,
editada em 1935, serve de mote inspirador a João Nicolau e Mariana
Ricardo. Baseados neste livro, e numa coleção de velhos discos, e
convidando outros músicos vão, episodicamente, proporcionando
21:30H
diferentes expedições multidisciplinares e performativas.

Pretende-se habitar este espaço patrimonial através de uma deambulação
dançada, um concerto de música clássica e contemporânea e uma
17:30H conferência que pretende sensibilizar o público para a importância do
lugar.

08 “Baile Inquieto” | Ria Inquieta, Associação Cultural e Recreativa
OU
TU Baile num sentido tradicional, ligado à dança e à celebração em coletivo,
BR mas encarado numa ótica mais abrangente. Com poesia, dança,
O performance, música, instalação, vídeo-projeção e artesanato, pretende-se
16:00H oferecer diferentes perspetivas e formas de sentir, expressar e de se
relacionar com vários dos elementos que constituem a memória coletiva
ÀS
00:00H deste lugar.

15 “Vozes sem fronteiras” | Associação cultural Música XXI
OU
TU Milreu evoca-nos o Mundo da Antiguidade Clássica, de vozes que
BR evidenciam o poder masculino. Com este projeto queremos enaltecer as
O “outras vozes”, submersas nas pedras e nas profundezas das águas: as das
16:00H

escravas submissas, as das senhoras silenciosas. Pelo Coral Feminino
“Outras Vozes”.

9ª Edição

PATRIMÓNIOS
SEM

FRONTEIRAS
9TH EDITION | HERITAGE WITHOUT BORDERS

*Projetos não apoiados pelo PAACA /DiVaM

10 SETEMBRO | 18h
Inauguração da exposição “Último posto de Fronteira”, de Jorge Marques |
Questão Repetida, Associação Cultural. Apoio da DGArtes.

VI Edição do NOVA Escola de Sagres | Centro Ciência Viva de Lagos
21 OUTUBRO | das 10h às 13h e das 14h30 às 17h30
22 OUTUBRO | das 14h às 17h30

A recuperação e valorização da tradição oral do património cultural
imaterial algarvio, numa animação divertida, cómica e musical, à volta do
cancioneiro tradicional algarvio, das lenga lengas e dos trava línguas.

infantil, juvenil e sénior, e diversas entrevistas individuais de forma a obter
16:00H
resposta à proposta: "ensina-me algo que saibas fazer".

02 “Coletivo Garbe: Da tradição Al-Andaluz à música de
DE tradição oral” | O Corvo e a Raposa Assoc. Cultural
ZE
MB Este concerto é uma homenagem à mescla de culturas que se fazem sentir
RO no território algarvio, desde as influências árabes, passando pela música

08 OUTUBRO
“Encontro Secreto de Tango” & Inauguração da exposição “La Boca”
14h | Aula da Tango para iniciados e Tarde Musicada de Milonga
17h | Inauguração da exposição “La Boca” de Dora Ponte e Eduarda Coutinho

“Zé do Burrinho e Chico Ovelha - Unplugged Tour 2022” |
Ao Luar Teatro - Ideias Culturais

30 “Catadupa”| A Gaveta – Associação Cultural e Pesquisa
OU Teatral
TU
BR Um espetáculo de Teatro Físico e Música que pretende ser um manifesto
OR anti-solidão involuntária e que se baseia na partilha de conhecimentos. O
O projeto teve como ponto de partida diversos ateliers junto da comunidade

16:00H exigente e modo de vida itinerante desconhecido por muitos e ouvir as
notícias e as histórias que o vento traz nas noites de vigia.

“Concertos ao Entardecer” | Associação ArqQuente
11 SETEMBRO - Bia Maria | 18h
18 SETEMBRO – Bandua | 18h
25 SETEMBRO - Mateus Verde | 18h

passando a haver uma reflexão sobre a igualdade de género, que em
muito se desenvolveu a nível intelectual, expressivo, físico e artístico.

17:00H cantatas apresentadas e incide sobre o estilo contrastante do barroco
tardio. Viagem pelos recantos sonoros da Alemanha e Itália, num dueto de
sonoridades que se distinguem pelas diferenças culturais e que, ao mesmo
tempo, se influenciaram e se condicionaram mutuamente.

26 “As Carpideiras” | Sociedade Recreativa Artística Farense
NO
VE Projeto artístico nas áreas do teatro e da dança. Tem como matriz a figura
MB das carpideiras, mulheres presentes em diferentes épocas e geografias.
RO Este é um carpir dedicado a São Vicente, lastimando o corpo santo

&

O Ensemble Gli Accenti é formado por músicos especializados na
interpretação historicamente informada em cópias de instrumentos
originais do século XVIII.

09 Concertos Artis XXI - “Ensemble Armilar - Luzes e
OU sombras” | Artis XXI – Associação de Educação Artística
TU de Lagoa
BR
O Do italiano chiaroscúro, o título Luzes e Sombras é inspirado nas letras das

10:00H oficinas de dança e apresentações sonoras de origens diversas. A Rosa dos
Ventos poderá simbolizar a universalidade mas também a incerteza, não se
ÀS
17:00H conhecendo a sua origem.

21:00H

“Segredos do Barroco” | Flautística - Associação de
Flautas de Bisel do Algarve

05 Concertos Artis XXI - “Quinteto de Sopros Artis XXI” | Artis
OU XXI – Associação de Educação Artística de Lagoa
TU
BR Os instrumentos de sopros eram algo que se considerava desfigurar a
O figura bela da mulher. Só no século XX este conceito começa a cair,

A fusão entre o acordeão (raízes tradicionais) e o Quinteto de Cordas (2
Violinos, Viola d'Arco, Violoncelo e Contrabaixo) produz um ambiente
sonoro que nos transporta para a ancestralidade.

21

16 “palcos aleatórios_random stages {ou a urgência de (me) mover
OU por aí}” por ananeto | Corpo de Hoje - Associação cultural
TU
BR Projeto composto por microperformances/instalações nos espaços
O

interiores e exteriores das Ruínas de Milreu, e a instalação de vídeos na
16:00H Casa rural, com imagens de palcos aleatórios gravados noutras cidades
portuguesas e europeias.

Fortaleza de Sagres
Ermida de N.ª Sr.ª de Guadalupe
Ruínas Romanas de Milreu
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