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Porque o Património do Algarve “mais do 
que vale a pena”.

O Programa de Dinamização e Valorização 
dos Monumentos (DiVaM) da Direção 
Regional de Cultura do Algarve reabre 
em 2018, com a obra de salvaguarda 
e valorização em Alcalar e do seu 
monumento 9. O contexto arqueológico 
dos Monumentos Megalíticos de Alcalar, em 
particular do Monumento 9, teve escavações 
arqueológicas no ano 2010 e conhece hoje 
um novo momento de valorização.

O reconhecimento público da importância 
global do património cultural é quase 
sempre determinado por decisões oficiais 
dos organismos de tutela, sem que aconteça 
uma verdadeira apropriação ou tomada de 
consciência da maioria da comunidade, em 
relação aos seus significados. Pelo que, 
neste Ano Europeu do Património Cultural 
o tema determinado para a 5ª edição do 
DiVaM é: Património - Que futuro?

O desafio lançado ao tecido cultural regional 
tem sido muito bem acolhido e resultado 
num conjunto crescente de actividades 
culturais que transformam o visitante dos 
monumentos num interveniente ativo no 
desenvolvimento de experiências culturais 
marcantes.

É com grande entusiasmo que continuamos 
a receber propostas inovadoras que nos 
desafiam a pensar sobre a diversidade de 
património do nosso Algarve, incluindo este 
ano um ciclo de cinema, debates e palestras 
sobre património imaterial, património 
religioso, e até a criação e a recriação de 
novos patrimónios.   

Apresentação // Introduction

Why the Algarve’s heritage is “more than 
worth it”.

The Algarve Regional Directorate for Culture’s 
(DRCAlg) programme to promote and enhance 
the region’s monuments (“Making the Most of 
our Monuments – DiVaM”) is starting up again in 
2018 with the project to preserve and enhance 
monument nine at Alcalar. The archaeological 
context of the Megalithic Monuments of Alcalar 
and, in particular, monument nine has seen 
excavations in progress since 2010 and is today 
being given a new lease of life.

Public recognition of the overall 
importance of cultural heritage is almost 
always determined by official decisions 
taken by the governing bodies, without 
any real understanding or awareness by 
most people in the community as to their 
significance. This is why, in this European 
Year of Cultural Heritage, the theme 
chosen for the fifth edition of DiVaM is: 
Heritage – What future?

Those involved in the region’s culture 
have risen to the challenge and the 
result is a growing series of cultural 
activities that turn visitors to the 
monuments into interactive players in 
the development of remarkable cultural 
experiences.

We are absolutely delighted that we are 
still receiving innovative proposals that 
challenge us to think about the diversity 
of our region’s heritage, including, this 
year, a film cycle, debates and talks about 
intangible and religious heritage, and 
even the creation and recreation of new 
heritage.   



O que se procura é que na visita aos 
lugares-património sob gestão da DRCAlg, 
todas as pessoas sintam que retiraram daí 
algum valor pessoal, educativo, histórico, 
social e até económico. Esta é uma proposta 
de envolvimento com o nosso património.

É também uma oportunidade de reformu-
lação e reforço da comunicação sobre esta 
programação, com um novo suporte porque 
se acredita na qualidade do Programa 
DiVaM. No seu 5º ano consecutivo as 
parcerias alargaram-se e o trabalho em 
rede com vários municípios e agentes 
consolida-se, mostrando que o esforço e 
empenho empreendido têm retorno. 

Porque este património é de todos e porque 
sentimos que mais do que vale pena, não 
percam as oportunidades de se envolverem 
emocionalmente nestes Bons Momentos!  

Alexandra Rodrigues Gonçalves
Diretora Regional

The goal is that anyone visiting the 
heritage sites managed by the DRCAlg 
should take away from them something of 
personal, educational, historical, social or 
even economic value. This is a proposal of 
involvement with our heritage.

It is also an opportunity to reformulate 
and reinforce communication about this 
programme, with a new support because 
we believe in the quality of the DiVaM 
Programme. In its fifth consecutive year, the 
number of partnerships has increased and the 
network of municipalities and agents working 
together has become stronger, demonstrat-
ing that effort and commitment pay off. 

Because this heritage belongs to all of us 
and because we feel it is more than worth 
it, do not miss the opportunities to become 
emotionally involved in these Good Times!

Alexandra Rodrigues Gonçalves
Regional Director

Apresentação // Introduction



MAPA DOS MONUMENTOS DO ALGARVE QUE ACOLHEM O DIVAM

CASTELO DE ALJEZUR 
ALJEZUR CASTLE - P. 5

ERMIDA DE N. SRA DE GUADALUPE  
GUADALUPE CHAPEL - P. 21

MONUMENTOS MEGALÍTICOS DE 
ALCALAR // MEGALITHIC MONU-
MENTS OF ALCALAR - P. 33

CASTELO DE PADERNE
PADERNE CASTLE - P. 38

RUÍNAS ROMANAS DE MILREU
ROMAN RUINS OF MILREU - P. 42

FORTALEZA DE SAGRES 
SAGRES FORTRESS - P. 8

CASTELO DE LOULÉ
LOULÉ CASTLE - P. 40
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09/06
LINHAS CRUZADAS - FIO DA MEMÓRIA 
#1  PERCORRER // CROSSED LINES – 
THREADED MEMORIES # 1 – TRAVELLING

Foi a génese da povoação de Aljezur no 
período islâmico, embora tenham sido 
descobertos vestígios arqueológicos 
que fazem remontar à Idade do Bronze a 
ocupação do cabeço, havendo evidências 
de uma ocupação contínua até à Idade 
Moderna. 

Edificado em alvenaria de pedra, o recinto 
fortificado tem uma planta poligonal 
adaptada ao terreno. Adossados à muralha, 
foram edificados um torreão semicircular, a 
norte, e uma torre quadrangular, a sul. No 
interior há uma cisterna e as ruínas de um 
conjunto de habitações que estiveram em 
uso no período medieval cristão.

O Castelo integrava o sistema defensivo de 
Silves nos séculos XII e XIII, passando com 
a reconquista cristã  para a posse da Ordem 
Militar de Santiago da Espada e sendo 
integrado no território português. Foi 
perdendo a sua importância estratégica e no 
século XVI já se encontrava abandonado. As 
muralhas foram parcialmente reconstruídas 
nos anos 40 do século XX.

Para mais informação consulte:
http://www.monumentosdoalgarve.pt/

This was the site on which the settlement 
of Aljezur grew during the Islamic period, 
although archaeological finds show that 
the summit was occupied as far back as 
the Bronze Age, and there is evidence 
of continuous occupation until the Early 
Modern Period.

Built in stone, the multi-sided castle is well 
adapted to the terrain. A semi-circular 
turret was built against the north wall and a 
square tower against the south wall. Inside, 
there is a cistern and the ruins of a cluster 
of dwellings that were used during the 
Christian mediaeval period.

Part of the defensive system of Silves in 
the 12th and 13th century, the Castle of 
Aljezur was incorporated into Portuguese 
territory when, as a result of the Christian 
reconquest, it passed into the hands of the 
Order of St James of the Sword. Its strategic 
importance gradually diminished over time 
and in the 16th century it had already been 
abandoned. The walls were partially rebuilt 
during the 1940s.

For more information:
http://www.monumentosdoalgarve.pt/

PROGRAMA DIVAM - CASTELO DE ALJEZUR

CASTELO DE ALJEZUR // ALJEZUR CASTLE

22/09
AS DESFIADORAS // THE UNRAVELERS
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Trabalhando sobre o fio da memória – da 
memória escrita, oficial, da História, e da 
memória tecida de pequenas histórias, do 
“já não me lembro muito bem”, de lendas, 
de gestos quotidianos, que perduram na 
memória de alguns habitantes de Aljezur – 
confrontando-a  com novas perspectivas, 
com olhares jovens, alguns ainda inocentes, 
através do convite à reflexão e criação em 
torno do tema Património que Futuro? 

A “performance” inicia-se com a partilha de 
histórias e memórias em torno do Castelo 
de Aljezur sendo convidadas várias pessoas 
com diferentes percursos de vida. Segue-se 
o momento dedicado ao desenho (ou 
outras formas gráficas) relacionado com o 
Castelo – recorrendo a diferentes técnicas. 

Este é também o momento dedicado 
à recolha do segredo/lembranças que 
queremos levar connosco em envelopes que 
irão ser entregues a todos os participantes, 
juntamente com os postais em branco.

Caminhada até à Ribeira de Aljezur onde se 
relembra a lenda do rio Lethes e lança-se 
ao rio um origami gigante com uma 
mensagem.

Com Leonor Morais e Conceição Gonçalves

CASTELO DE ALJEZUR // ALJEZUR CASTLE

Crossed Lines – 
Threaded Memories #1 – Travelling

Working on threaded memories – the official 
written historical memories and the memo-
ries woven from little stories, from “I don’t 
really remember all that well”, from legends 
and from day-to-day acts that perdure in the 
memories of some of the inhabitants of Al-
jezur – confronting them with new perspec-
tives, young outlooks, some still innocent, 
through the invitation to reflect and create 
around the theme of Heritage what Future? 

The “performance” begins with the sharing 
of stories and memories around Aljezur Cas-
tle with various people from different walks 
of life being invited. Then comes the moment 
dedicated to drawing (or other graphic art 
forms) related to the castle – using various 
techniques. 

This is also the moment dedicated to gather-
ing the secret/reminiscences that we want to 
take with us in envelopes and which will be 
given to all of the participants, together with 
the blank postcards. 

A walk to the Aljezur Stream where we will 
remember the legend of the River Lethes 
and throw a giant origami shape with a mes-
sage into the river.

With Leonor Morais and Conceição Gonçalves

Duration ~ 3 hours 30 minutes. Wear comfortable clothes 
and a hat, and bring a snack for a picnic.

CICLO LINHAS CRUZADAS
FIO DA MEMÓRIA #1 Percorrer

09/06
10:30

Tertúlia Associação Sócio - Cultural de Aljezur

Duração ~ 3,5h. Trazer roupa confortável, chapéu e pequeno lanche para picnic
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09/06
10:30

Um espetáculo inspirado nas figuras da 
mitologia grega “As moiras” tecedeiras do 
destino dos Homens e dos Deuses. As três 
moiras convidam ao desafiar de contos, 
cantos e poesia. Iluminando as palavras, 
criam imagens do passado, do presente e 
do futuro. 

Trazendo a história do Lugar, levam o 
público a questionar-se sobre a importância 
da História, da Cultura e da sua própria 
responsabilidade tanto na caminhada 
humana, como no seu percurso pessoal. 

O fio presente durante toda a performance, 
em constante movimento entre as mãos 
das moiras e do público, vai criando a teia 
onde todos se vêm envolvidos. 

Autoria e Encenação: Ana Machado e Carla 
Moreira
Pesquisa Histórica: Carla Vieira
Cenografia e Guarda roupa: Célia Correia
Contadoras: Ana Machado, Carla Moreira e 
Célia Correia

The unravelers

A show inspired by figures from Greek 
mythology – the Moirai, weaving the fates of 
Men and Gods. The three Moirai invite you 
to the challenge of tales, songs and poetry. 
Illuminating the words, they create images 
from the past, present and future. 

Bringing the history of the Place, they cause 
the public to question themselves about 
the importance of history, of culture and of 
their own responsibility both on the walk 
of human life and on their own personal 
pathways. 

The common thread running through the 
entire performance, constantly moving be-
tween the hands of the Moirai and the public, 
weaves a web in which everyone is involved.

Written and directed by: Ana Machado e 
Carla Moreira
Historical research: Carla Vieira
Stage design and wardrobe:Célia Correia
Storytellers: Ana Machado, Carla Moreira 
and Célia Correia

AS DESFIADORAS  22/09
17:00

Teia D´Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva

CASTELO DE ALJEZUR // ALJEZUR CASTLE

Duração ~ 60 mints
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Encontra-se no Promontório de Sagres, o 
antigo Promunturium Sacrum, desde há 
muito um lugar místico para os mareantes, 
onde há referências a um santuário 
dedicado a Hércules, um dos heróis da 
mitologia grega, que simbolizava a luta 
do homem contra as forças da natureza, 
ou Saturno, deus do tempo, filho do Céu 
(Urano) e da Terra (Gaia). 

Este é um lugar rico em testemunhos 
históricos, distinguido pela União Europeia, 
em 2015, com a Marca do Património 
Europeu.

Erguendo-se estrategicamente no 
promontório de Sagres, para controlo da 
navegação marítima no eixo Atlântico - 
Mediterrâneo, a sua fundação no século 
XV está associada à figura do Infante D. 
Henrique. 

A configuração da primitiva muralha 
henriquina era em «dente-de-serra» e 
a estrutura defensiva abaluartada atual 
só foi construída após a ruína causada 
pelo terramoto de 1755, de acordo com 
um projecto de finais do século XVIII, 
cuja autoria é atribuída a José de Sande 
Vasconcelos. Esta obra reformulou todo 
o sistema fortificado e quase eliminou 
os vestígios quatrocentistas e de épocas 
subsequentes. 

O conjunto edificado existente no interior 
da Praça de Armas inclui a Igreja de Nossa 
Senhora da Graça, de fundação henriquina 
e originalmente dedicada a Santa Maria, 
a cisterna henriquina, a «correnteza» 
(antigos edifícios da primitiva «Vila do 
Infante», posteriormente reconvertidos em 
aquartelamentos, e casa dos governadores 
militares), a denominada «rosa-dos-ventos», 

You are on the Sagres Promontory, the 
ancient Promunturium Sacrum, which has 
long been a mystical place for seafarers, and 
where there are references to a sanctuary 
dedicated to Hercules, one of the heroes of 
Greek mythology, who symbolised man’s 
struggle against the forces of nature, and 
Saturn, the god of time, son of the sky 
(Uranus) and the earth (Gaia).

This is a place that is rich in historical relics 
and was awarded the European Heritage 
Label in 2015 by the European Union.

Standing strategically on the promontory of 
Sagres, to monitor shipping on the Atlantic/
Mediterranean route, its founding in the 
fifteenth century is associated with the 
figure of the Infante D. Henrique, known in 
English as Prince Henry the Navigator.

The original wall from the Prince’s time had 
a saw-tooth configuration; however, the 
present-day bulwark structure was only 
built after the destruction caused by the 
1755 earthquake, in accordance with a late 
eighteenth-century design thought to be 
the work of José de Sande Vasconcelos. 
This work reformulated the entire fortified 
system, almost eliminating the vestiges 
from the fifteenth century and subsequent 
eras.

The set of buildings in the Praça de Armas 
(parade ground) includes the Church 
of Nossa Senhora da Graça (Our Lady 
of Grace), founded by Prince Henry and 
originally dedicated to Saint Mary, the 
cistern, also built by Prince Henry, the 
“correnteza” (old buildings from the 
original “Prince’s Town”, later converted 
for use as barracks and the house of the 
military governors), the so-called “compass 
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21/04
UN SOIR A LIMA - PESSOA E A LEMBRANÇA 
MATERNA  ATRAVÉS DA MÚSICA // UN SOIR 
A LIMA - PESSOA AND THE MATERNAL 
MEMORY THROUGH MUSIC 

27/05
CONCERTOS AO ENTARDECER APRESENTA: 
TOMARA // CONCERTS AT SUNSET 
PRESENTS: TOMARA

10/06 
CONCERTOS AO ENTARDECER APRESENTA: 
MOMO // CONCERTS AT SUNSET PRESENTS: 
MOMO

17/06 
CONCERTOS AO ENTARDECER APRESENTA: 
BEATRIZ PESSOA // CONCERTS AT SUNSET 
PRESENTS: BEATRIZ PESSOA

07/07 & 08/07
NOVA ESCOLA DE SAGRES II // NEW 
SAGRES SCHOOL

PROGRAMA DIVAM - FORTALEZA DE SAGRES

28/07 
FOLEQUESTRA

01/09
UM MAR DE FILMES! - EXIBIÇÃO DO 
FILME “O MAR DE SINES” // A SEA OF 
FILMS! - “SEA OF SINES“

15/09 
UM MAR DE FILMES! - EXIBIÇÃO DO 
FILME “A MÃE E O MAR” // A SEA OF 
FILMS! - “THE MOTHER AND THE SEA“

09/10
NOVA ESCOLA DE SAGRES II // NEW 
SAGRES SCHOOL II

06/11 
MEUS MONSTROS MARINHOS // MY 
MARINE MONSTERS

13/11
PROMONTORIUM SACRUM - MÚSICA E HISTÓRIA 
DO “FIM DO MUNDO” - CONCERTO DE CANTO 
// MUSIC AND HISTORY OF THE “END OF THE 
WORLD”  - VOCAL SINGING ENSEMBLE

o antigo armazém e cavalariça (reconvertido 
no atual auditório) e um conjunto de 
baterias. A Fortaleza de Sagres perdeu 
a sua função militar no início do século 
XX, sofreu as primeiras intervenções de 
restauro na década de 1960, no âmbito das 
comemorações dos 500 anos da morte 
do Infante Dom Henrique e na década de 
1990 foi alvo de uma outra intervenção de 
regeneração.

Encontra-se em curso o Projeto de 
Requalificação e Valorização do Promontório 
de Sagres. Trata-se de uma operação de 
requalificação, enquadrando os valores 
patrimoniais e ambientais deste lugar, de 
forma a tirar partido das suas múltiplas 
potencialidades e transformá-lo num pólo 
cultural de referência, contribuindo assim 
de forma significativa para o alargamento 
da oferta cultural e de lazer na região do 
Algarve.

Mais informações em: www.promontoriodesagres.pt

rose”, the old warehouse and stables (now 
converted for use as an auditorium) and a 
series of batteries. 

Sagres Fortress was decommissioned as a 
military facility in the early twentieth century. 
The first restoration work was carried out in 
the 1960s, as part of the commemorations 
for the 500th anniversary of Prince Henry’s 
death. Further renovation was carried out in 
the 1990s.

The Project for Upgrading and Developing 
Sagres Promontory is currently under way. 
This is an upgrading operation involving 
heritage and environmental aspects of 
this site, which aims to take advantage of 
its varied potential and transform it into 
a cultural landmark, and thereby make a 
significant contribution to expanding the 
range of cultural and leisure facilities in the 
Algarve region.
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UN SOIR A LIMA
PESSOA E A LEMBRANÇA MATERNA  ATRAVÉS DA MÚSICA

Renato Aires interpreta este poema onde 
Fernando Pessoa, no ano de sua morte, divaga 
sobre lembranças dos serões na casa onde 
viveu a sua infância e adolescência com a mãe, 
o padastro e os irmãos, em Durban, África do 
Sul. A memória da mãe ao piano é provocada 
pela transmissão da peça Un Soir a Lima - de 
Félix Godefroid, uma das preferidas de sua 
mãe pianista.

Trata-se de uma vívida e realista descrição de 
momentos carregados de genuína emoção 
em lembranças familiares como o luar que 
aclarava a paisagem que via da varanda, o fumo 
do charuto do padastro, a irmã pequenina a 
dormitar enrolada num cadeirão da sala de estar.

Interpretação ao piano de Marcelo Montes.

Roteiro e Encenação de Tela Leão

21/04
16:00

Partilha Alternativa Associação

UN SOIR A LIMA – Pessoa and the 
maternal memory through music.

Renato Aires interprets this poem in which 
Fernando Pessoa, in the year of his death, 
reminisces about the evenings spent in the 
house where he lived with his mother, stepfather 
and brothers, in Durban, South Africa, as a child 
and a teenager. The memory of his mother at 
the piano is stirred by the broadcasting of the 
play Un Soir a Lima by Félix Godefroid, one of 
his pianist mother’s favourites. 

This is a vivid and realistic description of 
moments charged with genuine emotion from 
family memories such as the moon lighting up 
the view from the veranda, the smoke of his 
stepfather’s cigar, and his little sister snoozing 
curled up on one of the living room armchairs. 

With Marcelo Montes on piano. 

Script and Stage Set by Tela Leão

FORTALEZA DE SAGRES // SAGRES FORTRESS

«(...) No rio irreal da música evocada. Minha alma é uma criança esfarrapada
(...) Mas, mãe, não haverá um Deus que me não torne tudo vão (...)

tudo é ilusão. “Un soir à Lima” (...) Quebra-te, coração(...)»

In O Véu das Lágrimas não cega. Fernando Pessoa
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21/04 CONCERTOS AO ENTARDECER
APRESENTA: TOMARA

O projeto “Concertos ao Entardecer” teve 
início em Faro, em 2011, na Galeria de Arco 
e estendeu-se à Fortaleza de Sagres em 
2014. A finalidade é aliar projetos musicais 
emergentes, essencialmente do panorama 
nacional, a uma componente paisagística, 
arquitectónica e histórica. 

O público alvo é um público melómano, que 
procura novas experiências musicais, novas 
sonoridades, espaços não convencionais, que 
procura surpreender-se.

Filipe Monteiro aprendeu muito novo a tocar 
piano, órgão e guitarra. Ainda adolescente, 
começou a compor temas originais para 
várias peças de teatro. Depois de algumas 
experiências em bandas de garagem, 
colaborou na formação dos Atomic Bees 
que editaram um único registo – “Love 
Noises and Kisses”. Rita Redshoes, parte 
integrante do grupo, seguiu carreira a solo 
e Filipe Monteiro continuou a acompanhá-la 
nesse percurso. 

Tomara é um passo em frente. Trata-se da 
primeira obra em nome próprio, uma nova 
aventura sob um alter-ego. “Favourite Ghost” 
foi editado em Setembro de 2017 e inclui os 
temas “Coffee and Toast” e “For No Reason”.

27/05
18:00

Arquente Associação Cultural

The project “Concerts at Sunset” began 
at the Galeria de Arco in Faro in 2011, with 
performances at Sagres Fort from 2014 
onwards. The aim is to create a fusion 
of mostly Portuguese emerging music 
with a scenic, architectural and historic 
component. 

The concerts are aimed at music-loving 
audiences who are seeking new musical ex-
periences, new sonorities and unconventional 
venues, and who are hoping to be surprised.

Filipe Monteiro learned to play piano, organ 
and guitar at a very young age. Still in his 
teens, he began composing original pieces 
for various stage plays. After some expe-
riences in garage bands, he collaborated 
with the Atomic Bees who released their 
only record – “Love Noises and Kisses”. 
Rita Redshoes, one of the members of the 
group, moved on to a solo career, which 
Filipe Monteiro continued to accompany.

Tomara is a step forwards. It his first work 
in his own name, a new adventure under an 
alter ego. “Favourite Ghost” was released 
in September 2017 and includes the tracks 
“Coffee and Toast” and “For No Reason”.

FORTALEZA DE SAGRES // SAGRES FORTRESS

Duração ~ 60 mints
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CONCERTOS AO ENTARDECER
APRESENTA: MOMO

O cantor e compositor Momo, alcunha 
musical de Marcelo Frota, tem no seu grupo 
de seguidores nomes como Patti Smith e 
David Byrne, gigantes que partilharam a sua 
música em playlists e murais de facebook. 

Camané é um dos mais recentes fãs 
confessos deste brasileiro que escolheu 
Portugal para viver: “Para além de amigo do 
Marcelo, fiquei fã da música do Momo. Passei 
a ouvir os seus discos em casa e a assistir aos 
seus concertos. É um excelente letrista, com 
sensibilidade para retratar o quotidiano, em 
especial, o de Alfama, onde viveu durante 
este último ano. É esse bairro – pelo qual o 
Momo é mais apaixonado do que a maioria 
dos portugueses – que dá nome à canção 
que me convidou para cantar com ele”, conta 
o fadista.

Momo lançou “A Estética do Rabisco” (2006), 
“Buscador” (2008), “Serenade of a Sailor” 
(2011) e “Cadafalso” (2013). 
Os quatro mereceram o aplauso da imprensa 
internacional e o reconhecimento de 
publicações de referência do Brasil como O 
Globo que escolheu “Serenade of a Sailor” 
para ombrear com discos de Chico Buarque 
e Criolo nas escolhas para melhores trabalhos 
de 2011. 

10/06
18:00

Arquente Associação Cultural

Followers of singer-songwriter Momo, the 
stage name of Marcelo Frota, include such 
names as Patti Smith and David Byrne, 
giants of the music world who have shared 
his music on playlists and Facebook walls. 

Camané is one of the most recent avowed 
fans of this Brazilian who has made Portugal 
his home: “Apart from being a friend of 
Marcelo, I have become a fan of Momo’s 
music. I now listen to his records at home 
and go to his concerts. He is an excellent 
songwriter, with sensitivity to portray daily 
life, in particular of the Alfama neighbour-
hood, where he lived during this last year,” 
the fado singer says.

Momo released “A Estética do Rabisco” 
(2006), “Buscador” (2008), “Serenade of 
a Sailor” (2011) and “Cadafalso” (2013). The 
four earned the acclaim of the international 
press and gained recognition from major 
publications in Brazil such as O Globo, 
which selected “Serenade of a Sailor” to 
stand alongside records by Chico Buarque 
and Criolo in their choices for the best 
works of 2011

FORTALEZA DE SAGRES // SAGRES FORTRESS

Duração ~ 60 mints
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10/06 CONCERTOS AO ENTARDECER
APRESENTA: BEATRIZ PESSOA

“Os nomes que vamos encontrar nos 
próximos anos”. Foi este o título escolhido 
pelo suplemento Ípsilon (Público) que inclui 
Beatriz Pessoa como uma artista consistente 
e a seguir de perto nos próximos anos.  Os 
media apostam em 2018 como o ano de 
Beatriz Pessoa, como comprovam artigos 
em publicações como a revista Vogue. 

Março marca o arranque com o EP “II”, que 
inclui o primeiro tema de avanço “Vento”, 
num vídeo realizado por Joana Linda. 

Depois de um 2017 repleto de apresentações 
especiais (EDPCOOLJAZZ - primeira parte 
de Jamie Cullum, Festival MED, Festival F, 
Culturgest (Lisboa), Casa da Música (Porto), 
entre outras), é no presente ano que as 
canções de toada jazz e estrutura pop da 
autoria de Beatriz Pessoa se prestam a 
um novo passo na carreira da compositora 
lisboeta. 

Ou como referiu o jornal Público: “A voz 
que a pop roubou ao jazz”.

17/06
18:00

Arquente Associação Cultural

“The names we will be encountering in the 
forthcoming years”. This was the headline 
that appeared in the Ípsilon supplement of 
the Público newspaper, which features Beatriz 
Pessoa as a consistent artist to be followed 
closely over the forthcoming years. The 
media are suggesting that 2018 will be Beatriz 
Pessoa’s year, as can be seen from articles in 
publications such as Vogue Magazine. 

March sees things get underway with the 
EP “II”, which includes the first leading 
track “Vento”, in a video produced by Joana 
Linda. 

After a 2017 packed with special appearanc-
es including EDPCOOLJAZZ –, Festival MED, 
Festival F, Culturgest (Lisbon) and Casa da 
Música (Porto), it is this year that Beatriz 
Pessoa’s songs, with their jazz tone and pop 
structure, will be laying the foundations for 
a new step in the Lisbon composer’s career. 

Or as Público newspaper put it: “The voice 
that pop stole from jazz”.

Duration ~ 60 min.

FORTALEZA DE SAGRES // SAGRES FORTRESS
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NOVA ESCOLA DE SAGRES II
 

O Centro Ciência Viva de Lagos implementará um 
conjunto variado de atividades científico-culturais 
sob o nome de Nova Escola de Sagres II. O CCVL, 
pelo segundo ano, reunirá na Fortaleza de Sagres 
diversas áreas do saber científico e do saber 
prático, contando ainda com a dinamização de 
várias atividades culturais. 

Da construção pelos participantes de uma Caravela 
modular de 10 m à exploração de instrumentos de 
navegação do passado e do futuro, à preservação 
do património através da realidade virtual e 
da modelação 3D, passando pela observação 
astronómica, percursos orientados e o contar 
de histórias e animação musical, muitas serão as 
atividades num dos locais onde o mar começa e 
a terra acaba – a Fortaleza de Sagres. O Centro 
Ciência Viva de Lagos distribuiu as atividades em 
dois momentos e dirigidas a públicos distintos: em 
julho, dois dias dirigidos aos turistas e famílias; em 
outubro, os visados serão os grupos escolares.

Cada atividade abordará conceitos de um contexto 
histórico passado, mas sempre relacionando-os 
com os conhecimentos presentes, recorrendo a 
ferramentas e à tecnologia atuais.

A existência da Escola de Sagres constitui um dos 
mitos da História de Portugal, associado a um local 
de reunião de conhecedores da arte de marear 
e detentores do saber científico e tecnológico. 

Actividades: Contrução de uma caravela de 10m 
de comprimento, Instrumentos de Navegação 
3.0, Medir o tempo no Futuro, As coleções para 
amanhã, Holograma, Realidade Virtual, Modelação 
3D, Robótica, Programação e Modelação, 
Voo Planado, Visita Orientada, Observação 
astronómica, Histórias Contadas, Sons Gravados.

OBSERVAÇÃO ASTRONÓMICA
07/07 - 21h às 23h

Fim de semana direcionado a Famílias e Público em 
geral. Ver pag. 18 para Escolas.

07/07 & 08/07
14:00-20:00

Pelo Centro Ciência Viva de Lagos

The Lagos Living Science Centre will be staging 
a variety of scientific/cultural activities under the 
name of Nova Escola de Sagres II (New Sagres 
School II). For the second year, the LLSC will be 
bringing different areas of scientific and practical 
knowledge together at Sagres Fort, as well as 
promoting various cultural activities. 

From the construction by the participants of a 
10-metre modular caravel to the exploration of 
navigation instruments from the past and the 
future, and the preservation of heritage through 
virtual reality and 3D modelling, by way of 
astronomy, guided tours, storytelling and musical 
entertainment, a whole host of activities will be 
taking place at one of the places where the sea 
begins and the land ends – Sagres Fort. The Lagos 
Living Science Centre has divided the activities 
into two periods, each with a distinct audience: in 
July, two days will be geared towards tourists and 
families; and in October, the target audience will 
be school groups.

Each activity will address concepts of a past 
historical context but always in relation to 
present-day knowledge, through the use of 
modern technology and tools.

The existence of the Sagres School is one of the 
myths of Portuguese History, associated with 
a meeting place for skilled sailors and those 
with scientific and technological knowledge. 

Workshops: Construction of a 10-metre-long 
caravel, Navigation Instruments 3.0 Measuring the 
time in the Future, The collections for tomorrow, 
Hologram, Virtual Reality, 3D Modelling, Robotics, 
Programming and Modelling, Gliding, Guided Tour, 
Astronomy, Storytelling, Recorded Sounds.

ASTRONOMIC OBSERVATION
07/07 - 21h - 23h

FORTALEZA DE SAGRES // SAGRES FORTRESS
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FOLEQUESTRA 

Dirigida pelo Prof. Nelson Conceição, 
compositor premiado internacionalmente 
e autor de arranjos, este agrupamento 
tem vindo a alcançar notoriedade, sendo 
o primeiro grupo de acordeões a vencer o 
Troféu Nacional de Acordeão na categoria 
de Orquestra de Excelência.

Folequestra traz-nos algo de novo: é o 
talento aliado à juventude, boa disposição, 
modernidade do acordeão e a versatilidade 
dos seus elementos. De repente vemos 
acordeonistas transformarem-se em 
percussionistas, cantores e dançarinos.

Uma abordagem ao fado, tango e clássicos 
imortais, incluindo a exploração de autores 
algarvios.

Produção, coordenação e percussão:
Nelson Conceição

Acordeonistas algarvios premiados:       
Andreia Cabrita, Hernâni Cerqueira, Daniel 
Silva, Ana Rita Correia, André Duarte,  Jessica 
Guerreiro, João Palma, Gonçalo Guerreiro, 
Catarina Coelho, Melissa Simplício

Músicos convidados:
Claúdio Sousa (guitarra clássica)
João Miau (baixo)
João Palma (acordeão e percussão)

28/07
18:00

AGAL - Associação Grupo dos Amigos de Loulé

Directed by Professor Nelson Conceição, 
an international award-winning composer 
and creator of arrangements, this group has 
been making a name for itself and is the first 
accordion group to have won the National 
Accordion Trophy in the Excellent Orchestra 
category. 

Folequestra brings us something new: 
talent combined with youth, good humour, 
the modernity of the accordion and the 
versatility of its members. All of a sudden we 
see accordionists turn into percussionists, 
singers and dancers. 

An approach to fado, tango and immortal 
classics, including the exploration of Algarve 
creators.

Production, coordination and percussion: 
Nelson Conceição

Prize-winning Algarve accordionists:
Andreia Cabrita, Hernâni Cerqueira, Daniel 
Silva, Ana Rita Correia, André Duarte,  Jessica 
Guerreiro, João Palma, Gonçalo Guerreiro, 
Catarina Coelho, Melissa Simplício

Invited musicians
Claúdio Sousa (classic guitar)
João Miau (bass guitarr )
João Palma (accordion & percussion) 

FORTALEZA DE SAGRES // SAGRES FORTRESS
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UM MAR DE FILMES! - EXIBIÇÃO DO FILME
“O MAR DE SINES”  // “SEA OF SINES”

01/09
21:00

Rizoma Lab - Associação Cultural

A SEA OF MOVIES!
1st Open-Air Documentary Portuguese Film Show
Exhibition and Divulgation in the Algarve’s 
Monuments of documentaries related to national 
ethnography and contemporary archeology, and 
material and intangible heritage.

Display of the film “Sea of Sines“ with Director 
Diogo Vilhena and Producer António Campos

Sines, industrial complex and Atlantic port, where 
it resists a generation that represents the tra-
ditional fishing and resilience of an activity that 
stubborn in resisting the passage of time. Be-
tween tradition and innovation, fishing continues 
to be in Sines a living force. For a year, the Mar 
de Sines team traveled along this coast and lived 
directly with their coastal communities.

From a simple raft of reeds to shellfishers and the 
more complex arts, such as the trammel net and 
the siege, we discover the importance of the ges-
tures, sounds and artifacts that today are at the 
threshold of existence, such as “zinga”, the “chui”, 
the “ribileva”, the clay buckets or the crates of the 
apparatus. From the collective memory, narrated 
in the first person, in a process of cinema with the 
community, are portrayed three generations that 
made the fishing their life.

Director:Diogo Vilhena
Production and Assistant to the director:António 
Campos
Original Soundtrack: Charlie Mancini
Production: Câmara Municipal de Sines
Portugal, 2016, DOC, HD, Color, 72´

Artistic coordination and curatorship: Luisa Baptista
Technical production: Pedro Glória
Associated programmers: Carolina Rufino and 
Diogo Vilhena

FORTALEZA DE SAGRES // SAGRES FORTRESS

UM MAR DE FILMES!
1ª Mostra de Cinema Documental Português ao Ar 
Livre. Exibição e Divulgação nos Monumentos do 
Algarve de documentários ligados à etnografia 
nacional e arqueologia contemporânea, e 
património material e imaterial.

Exibição do filme “O Mar de Sines“ com a presença 
do realizador Diogo Vilhena e do produtor António 
Campos

Sines, complexo industrial e porto atlântico, onde 
resiste uma geração que representa a pesca tradicional 
e resiliência de uma actividade que teima em resistir 
à passagem do tempo. Entre tradição e inovação, a 
pesca continua a ser em Sines uma força viva. Durante 
um ano, a equipa de Mar de Sines percorreu esta costa 
e conviveu diretamente com as suas comunidades 
costeiras. 

Desde uma simples jangada de canas, passando pelos 
mariscadores e pelas artes mais complexas, como a 
rede de tresmalho e o cerco, descobrimos a importância 
dos gestos, das sonoridades e dos artefactos que hoje 
se encontram no limiar da existência, como a zinga, o 
chui, o ribileva, os alcatruzes de barro ou os caixotes 
de aparelho. Partindo da memória colectiva, narrada 
na primeira pessoa, num processo de cinema com a 
comunidade, são retratadas três gerações que fizeram 
da pesca a sua vida. 

Prémio de Melhor Filme Etnográfico - Festival 
Internacional do Filme Etnográfico do Recife, Brasil
Realização: Diogo Vilhena
Produção e Assistência de Realização:
António Campos
Banda sonora original: Charlie Mancini
Uma Produção: Câmara Municipal de Sines
Portugal, 2016, DOC, HD, Cor, 72’

Coordenação artística e curadoria: Luísa Baptista
Produção Técnica: Pedro Glória 
Programadores Associados: Carolina Rufino e Diogo Vilhena
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01/09 UM MAR DE FILMES! - EXIBIÇÃO DO FILME
“A MÃE E O MAR”  //  “THE MOTHER AND THE SEA”

Um Mar de Filmes! 
1ª Mostra de Cinema Documental Português ao Ar Livre
Exibição e Divulgação nos Monumentos do Algarve 
de documentários ligados à etnografia nacional e 
arqueologia contemporânea, e património material 
e imaterial.

Exibição do filme “ O Mar e a Mãe”. Na senda de 
um mito real perdido, filmado na praia de Vila Chã, 
em Vila do Conde, procuramos as mulheres do mar, 
chamadas mulheres-arrais, ou “pescadeiras”, tidas 
como caso único em todo o mundo. Mas onde 
estão elas? E onde estão os 120 barcos de pesca 
artesanal? Aqui, elas são representadas por Glória, 
a única mulher que, depois de tantos anos e tantas 
adversidades, ainda se atreve a enfrentar o mar. 
Através de entrevistas e várias conversas onde 
se recorda o passado, o realizador revela como 
estas mulheres desafiaram a tradição e obtiveram 
licenças de pesca, dedicando a sua vida a uma 
profissão predominantemente masculina. 
Dos 120, sobram 9 barcos e uma única mulher 
pescadeira. 

Em terra de brava gente do mar, filma-se a paixão 
da pesca, a paixão do mar. 

DocLisboa 2013 - Festival Internacional de Cinema 
Documental de Lisboa, Portugal: Prémio Liscont 
- Prémio para melhor longa-metragem da Com-
petição Portuguesa; 
CINEPORT 2014 - Festival de Cinema de Países de 
Língua Portuguesa, Brazil: Melhor Montagem 

Realização: Gonçalo Tocha
Produtor: Dário Oliveira – Curtas Metragens CRL
Portugal, 2013, DOC, HD, Cor, 97’

Coordenação artística e curadoria: Luísa Baptista
Produção Técnica: Pedro Glória
Programadores Associados: Carolina Rufino e 
Diogo Vilhena

15/09
21:00

Rizoma Lab - Associação Cultural

A Sea of Movies!
1st Open-Air Documentary Portuguese Film Show
Exhibition and Divulgation in the Algarve’s 
Monuments of documentaries related to national 
ethnography and contemporary archeology, and 
material and intangible heritage.

Display of the film “The Mother and the Sea“ 
On the path of a lost real myth, filmed on the beach 
of Vila Chã, in Vila do Conde, we look for the wom-
en of the sea, called skipper-women, or “pescadei-
ras” (fisherwomen), considered as a unique case in 
the whole world. But where are they? And where 
are the 120 artisanal fishing boats? Here, they are 
represented by Gloria, the only woman who, after 
so many years and so many adversities, still dares 
to face the sea. Through interviews and several 
conversations where the past is remembered, the 
director reveals how these women defied tradition 
and obtained fishing licenses, dedicating their life 
to a male-dominated profession.
Of the 120, there are 9 boats left  and a single fish-
erwoman.

In land of brave people of the sea, the passion of 
fishing, the passion of the sea is filmed. 

DocLisboa 2013 - International Documentary Film 
Festival of Lisbon, Portugal: Liscont Prize - Prize 
for best feature of the Portuguese Competition; 

CINEPORT 2014 - Film Festival of Portuguese - 
Speaking Countries, Brazil: Best Editing 

Director: Gonçalo Tocha
Producer: Dário Teixeira - Curtas Metragens CRL
Portugal, 2013, DOC, HD, Color, 97´

Artistic coordination and curatorship: Luisa Baptista
Technical production: Pedro Glória
Associated programmers: Carolina Rufino e Dio-
go Vilhena

FORTALEZA DE SAGRES // SAGRES FORTRESS
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NOVA ESCOLA DE SAGRES II

O Centro Ciência Viva de Lagos implemen-
tará um conjunto variado de atividades 
científico-culturais sob o nome de Nova 
Escola de Sagres II. O CCVL, pelo segundo 
ano, reunirá na Fortaleza de Sagres diversas 
áreas do saber científico e do saber prático, 
contando ainda com a dinamização de 
várias atividades culturais.

Da construção pelos participantes de uma 
Caravela modular de 10 m à exploração de 
instrumentos de navegação do passado e 
do futuro, à preservação do património 
através da realidade virtual e da modelação 
3D, passando pela observação astronómi-
ca, percursos orientados e o contar de 
histórias e animação musical, muitas serão 
as atividades num dos locais onde o mar 
começa e a terra acaba – a Fortaleza de 
Sagres. 

Cada atividade abordará conceitos de um 
contexto histórico passado mas sempre
relacionando-os com os conhecimentos 
presentes, recorrendo a ferramentas e à 
tecnologia atuais.

A existência da Escola de Sagres constitui 
um dos mitos da História de Portugal, 
associado a um local de reunião de con-
hecedores da arte de marear e detentores 
do saber científico e tecnológico.

09/10
10:00-13:00  14:30-18:00

Centro Ciência Viva de Lagos

The Lagos Living Science Centre will be 
staging a variety of scientific/cultural 
activities under the name of Nova Escola 
de Sagres II (New Sagres School II). For 
the second year, the LLSC will be bringing 
different areas of scientific and practical 
knowledge together at Sagres Fort, as well 
as promoting various cultural activities. 

From the construction by the participants 
of a 10-metre modular caravel to the explo-
ration of navigation instruments from the 
past and the future, and the preservation of 
heritage through virtual reality and 3D mod-
elling, by way of astronomy, guided tours, 
storytelling and musical entertainment, a 
whole host of activities will be taking place 
at one of the places where the sea begins 
and the land ends – Sagres Fort. 

Each activity will address concepts of 
a past historical context but always in 
relation to present-day knowledge, 
through the use of modern technology 
and tools.

The existence of the Sagres School is one 
of the myths of Portuguese History, associ-
ated with a meeting place for skilled sailors 
and those with scientific and technological 
knowledge.

FORTALEZA DE SAGRES // SAGRES FORTRESS
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09/10 MEUS MONSTROS MARINHOS  

Espetáculo de dança / performance, 
interativo, abordando temas científicos, 
num cruzamento disciplinar entre a 
expressão artística, a dança e a ciência.

Tem como tema central as viagens 
marítimas dos portugueses, envolvendo a 
história, a geografia, o meio marinho e a 
interface terra/mar. Inspirada na obra da 
investigadora Cristina de Brito, New Science 
from Old News’, “Meus Monstros Marinhos” 
é uma peça de dança contemporânea, onde 
as profundezas dos oceanos se confundem 
com a imensidão da imaginação humana.

A partir deste livro, numa adaptação para 
crianças, o tema central é a produção e 
receção de conhecimento sobre “monstros 
marinhos” no Atlântico moderno. 

intérpretes e Criadoras: 
Ana Alberto e Thora Jorge

06/11
10:30

Associação Cultural Dancenema

My Marine Monsters

An interactive dance performance 
addressing scientific topics in an interdis-
ciplinary approach to artistic expression, 
dance and science. 

The central theme is the Portuguese 
maritime journeys, involving the history, 
geography, marine environment and the 
land/sea interface. Inspired by the work of 
researcher Cristina de Brito, New Science 
from Old News, “My Marine Monsters” is 
a play consisting of contemporary dance, 
where the depths of the ocean merge with 
the immensity of human imagination.

Based on this book and in an adaptation for 
children, the central theme is the production 
and receipt of knowledge about “marine 
monsters” in the present-day Atlantic Ocean.

Performers and creators:
Ana Alberto & Thora Jorge

FORTALEZA DE SAGRES // SAGRES FORTRESS
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PROMONTORIUM SACRUM

O projeto procura seguir uma pequena 
parte do trajeto histórico de Sagres, de Vila 
do Bispo e dos passos do Infante D. Henri-
que no Barlavento Algarvio mais ocidental, 
evocando memórias associadas aos locais, 
relembrando a sua dimensão enquanto 
espaço patrimonial físico e enquanto 
reflexo da memória histórica comum, asso-
ciando-lhe um cariz musical que pretende 
exaltar e comemorar essa memória.

Concerto com Ensemble de Canto Vocal 
que se apresenta com um programa “a 
capella” em que a direção artística é feita 
por Joana Godinho. 

Música e Património físico aliam-se num 
concerto em que as vozes irão aproveitar 
as características únicas do espaço e trans-
portar o público para um universo em que 
a os sons fazem parte do edifício e em que 
a história, a música e o património estão 
juntos para proporcionar uma experiência 
envolvente.

Por ocasião do 558ª aniversário da Morte 
do Infante D. Henrique 

13/11
16:00

Academia de Música de Lagos

Music and history from the end of 
the world - Vocal Singing Ensemble

Featuring an a cappella programme with 
Joana Godinho as artistic director. 

Music and physical heritage come together 
in a concert where the voices will take 
advantage of the unique characteristics 
of the space and transport the audience 
to a universe where sounds are part of 
the building and where history, music and 
heritage combine to afford an enveloping 
experience.

Music and Heritage combine in a concert 
where the voices will take advantage of 
the unique characteristics of the venue and 
transport the audience to a world in which 
sounds are part of the building and where 
history, music and heritage come together 
to provide an involving experience.

On the occasion of the 558th anniversary of 
Prince Henry’s death.

Música e História do “Fim do Mundo” - Ensemble de Canto Vocal

FORTALEZA DE SAGRES // SAGRES FORTRESS



21

A ermida terá sido construída provavel-
mente em meados do século XV, após 
a  generalização em Portugal do culto da 
virgem negra de Guadalupe.

O templo constitui um dos mais antigos 
exemplares da arquitetura gótica no Algarve. 
Na capela–mor, todos os capitéis, tal como 
as chaves da abóbada, possuem decoração 
esculpida com motivos vegetalistas, 
máscaras humanas e outros atributos de 
decoração complexa. 

Um arco triunfal separa a capela–mor da 
nave, dotada de dois grandes arcos sobre 
os quais assenta a cobertura de madeira. 
Na fachada principal, encimada por um 
óculo, abre-se um portal de arco quebrado. 
Construído em grés da região e situado numa 
zona de fronteira, do Reino e da Cristandade, 
assolada pelo corso muçulmano, o templo 
encontra-se ligado ao resgate dos cativos, o 
que explica a sua insólita decoração. 

A quinta sobranceira à ermida foi um dos 
pousos do Infante Dom Henrique, durante 
o auto-exílio algarvio que marcou a fase 
final da sua vida, após a gorada conquista 
de Tânger, de que resultou cativo, o nunca 
resgatado Infante Santo. Ali terá recebido 
a visita do veneziano Alvise Ca´damosto, 
o que confere a este lugar uma particular 
relevância histórica.

Sob a invocação de Senhora de Guadalupe 
mantêm-se até hoje práticas ancestrais de 
culto e rituais de fertilidade como a festa de 
Nossa Senhora das Candeias, a bênção dos 
gados e das espigas, na 5ª feira de Ascensão.

Mais informações em:
http://www.monumentosdoalgarve.pt

The chapel was probably built in the mid-fif-
teenth century after the worship of Our 
Lady of Guadalupe became widespread in 
Portugal. 

The temple is one of the most ancient 
examples of Gothic arquitecture in the 
Algarve. In the chancel  all the capitals, as 
well as the keystones of the dome – have 
sculptured decorative motifs depicting 
plants, human masks and other barely deci-
pherable features. 

A triunphal arch separates the apse from 
the nave with thu large arches to support 
the wooden ceiling. On the main facade, 
topped by a round window, there is a portal 
with na ogival arch. Built from regional 
sandstone, and located in a frontier area of 
the Kingdom  and Christianity, and ravaged 
by the Moorish piracy, the temple was 
connected with the rescue of captives, thus 
explaining its unusual decoration. 

The farm overlooking the Chapel was one of 
the retreats of Prince Henry the Navigator. 
It was there that he entertained Venetian 
explorer Alvise Ca´damosto, therefore 
affording the place special  historical 
relevance.

As part of the devotion to the Lady of Gua-
deloupe, age-old practices of worship and 
fertility rites are still conducted to this day 
and include the Festival of Nossa Senhora 
das Candeias, and the Festa da Espiga or 
“Corn Ear Festival” on Ascension Thursday.

More information: 
http://www.monumentosdoalgarve.pt

ERMIDA DE N. SRA DE GUADALUPE // GUADALUPE CHAPEL



PROGRAMA DIVAM - ERMIDA DE Nª SRA DE GUADALUPE

26/05
FÉ E MEMÓRIA -  PENSAR O PATRIMÓNIO 
RELIGIOSO DO ALGARVE COM OS OLHOS 
DO FUTURO // FAITH AND MEMORY

02/06
DIAS DAS VIRGENS NEGRAS - OFICINA 
DE DESENHO // DAYS OF THE BLACK 
MADONNAS - DRAW WORKSHOPS

09/06 & 15/06
DIAS DAS VIRGENS NEGRAS - OFICINA DE 
CÂNTICOS // SINGING WORKSHOP

16/06 
DIAS DAS VIRGENS NEGRAS - OFICINA DE 
MOVIMENTO // MOVEMENT WORKSHOP
A VIRGEM NEGRA DE MONSERRAT 
(ESPETÁCULO FINAL) //  ENDING SHOW

23/06 
LINHAS CRUZADAS - FIO DA MEMÓRIA # 
2 PERCORRER // CYCLE CROSSED LINES 
THREADED MEMORIES #2 TRAVELLING

22/09 
UM MAR DE FILMES! - EXIBIÇÃO DO 
FILME “PEDRA E CAL” // A SEA OF 
FILMS! - “A ROOM IN THE HOUSE“

29/09 
NOITES FANTÁSTICAS NA GUADALUPE 
// FANTASTIC NIGHTS AT GUADALUPE

13/10
AS DESFIADORAS // THE UNRAVELERS

27/10 
LINHAS CRUZADAS - FIO DA MEMÓRIA 
# 3 CONSTRUIR  // CYCLE CROSSED LINES 
THREADED MEMORIES #3 TO CONSTRUCT

03/11
GRAFONOLA VOADORA E NAPOLEÃO MIRA

15/12
PROMONTORIUM SACRUM - MÚSICA E 
HISTÓRIA DO “FIM DO MUNDO”
RECITAL DE ACORDEÃO // MUSIC AND 
HISTORY OF THE “END OF THE WORLD”
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FÉ E MEMÓRIA 
Pensar o património religioso do Algarve com os olhos do futuro

Reunindo especialistas, investigadores e 
responsáveis pela gestão do património 
religioso do Algarve, iremos refletir sobre as 
dimensões material e imaterial, fazendo um 
estado da arte e debatendo soluções para 
as ameaças que o colocam actualmente em 
risco – a degradação, o vandalismo, o tráfico 
de arte sacra, ou a simples desvalorização e 
esquecimento das tradições.

Mas os olhos também estarão no futuro, 
atentos aos desafios que já se começam a 
colocar nos dias de hoje. Que estratégias 
para comunicar este património? Como 
envolver as novas tecnologias na sua 
preservação e mediação? E o turismo 
religioso – deve ser uma aposta no 
Algarve?

Concerto com o Grupo Coral Adágio, com 
repertório medieval e renascentista que 
trará à memória os primeiros tempos da 
ermida, interpretando composições que 
remotam ao período compreendido entre 
os séculos XIV e XVI.

26/05
16:00-19:00

Faith and Memory 
Thinking about the Algarve’s religious herit-
age while looking to the future.

Bringing together specialists, research-
ers and the people in charge of managing 
the Algarve’s religious heritage, we will 
be reflecting on the tangible and intan-
gible aspects, taking stock of the art and 
debating solutions to address the threats 
currently facing it – deterioration, vandal-
ism, trafficking of sacred art or the simple 
devaluation and forgetting of traditions.

But we will also be looking to the future, at-
tentive to the challenges that we are begin-
ning to encounter in the present day. What 
strategies can be used to promote this 
heritage? How can we use the new tech-
nologies to preserve and mediate it? And 
should the Algarve consider investing in re-
ligious tourism?

Concert by the Adágio Choral Group, with a 
mediaeval and Renaissance repertoire that 
will bring to mind the chapel’s early days, 
interpreting compositions that date back to 
the period spanning the fourteenth to the 
sixteenth century.

Teia D´Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva

ERMIDA DE N. SRA DE GUADALUPE // GUADALUPE CHAPEL
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DIAS DAS VIRGENS NEGRAS 
Oficina de desenho

Oficina de desenho orientada pela artista 
Mara Taquelim

Oficina que trabalhará in situ a tradição e o 
culto à Virgem no local histórico da Capela.
A atividade será aberta ao público com a 
participação de alguns artistas convidados. 
O resultado da mesma será exposto no fim 
da sessão, mantendo-se durante 2 semanas 
no local até ao final do Projeto “Os Dias das 
Virgens Negras”.

Sendo a oficina o primeiro evento dos dias 
dedicados às Virgens Negras, as imagens 
produzidas servirão de enquadramento e 
inspiração aos eventos musicais.

02/06
16:00-18:30

Days of the Black Madonnas. Drawing work-
shop led by artist Mara Taquelim. 

The workshop will focus in situ on the tradi-
tion and worship of the Madonna in the his-
toric setting of the chapel. The activity will 
be open to the public and a number of guest 
artists will be taking part. The works created 
during the workshop will be exhibited at the 
end of the session and for two weeks at the 
venue until the end of the “Days of the Black 
Madonnas” project.

Since the workshop is the first event of the 
days dedicated to the Black Madonnas, the 
images produced will serve as a framework 
and inspiration for the musical events.

O Corvo e a Raposa  Associação Cultural

ERMIDA DE N. SRA DE GUADALUPE // GUADALUPE CHAPEL

DIAS DAS VIRGENS NEGRAS 

Oficina de Cânticos a partir do  El Llivre 
Vermell de Monserrat  com Carmen 
Juncadella (Coro Internacional de Aljezur)

O Manuscrito do El Lllivre Vermell, datado de 
finais do século XIV, constitui uma espécie 
de manual que os padres produziram 
para acolher e guiar espiritualmente os 
numerosos peregrinos que ao Mosteiro da 
Virgem Negra de Monserrat se deslocavam. 
Os padres de Montserrat criaram danças e 
cantos para o divertimento com temática 
mariana, para assegurar que os momentos 
de albergue eram também orientados para 
a devoção à Virgem. 

09/06 & 15/06
16:00-18:30

Singing workshop based on the El Llivre 
Vermell de Monserrat with Carmen Jun-
cadella (International Choir of Aljezur)

The Manuscript of El Llivre Vermell, dating 
from the late fourteenth century, is a sort 
of manual that the priests produced to wel-
come and spiritually guide the many pilgrims 
who came to the Monastery of Our Lady of 
Monserrat. The priests of Montserrat creat-
ed dances and songs with a Marian theme 
to entertain the visitors and simultaneously 
guide them in their worship of the Madonna.

Oficina de Cânticos  “El Llivre Vermell”
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02/06

O Corvo e a Raposa  Associação Cultural

Oficina de Movimento por Catarina Costa 
e Silva, a partir de El Llivre Vermell de 
Monserrat. 

A proposta visa a vivência de 
movimentações conjuntas, coletivas 
intemporais e universais, associadas a atos 
de celebração e júbilo. 

A partir do Llivre Vermell esta vai ser 
uma recriação livre, dado que não existe 
nenhuma certeza sob a maneira como estas 
danças se dançavam.

Movement workshop by Catarina Cosa and Sil-
va based on the El Llivre Vermell de Monserrat. 

The aim is to give participants a group ex-
perience of collective, timeless and univer-
sal movements, associated with acts of cel-
ebration and rejoicing. 

Based on the Llivre Vermell, this will be a 
free recreation since there are no certain-
ties as to the manner in which these dances 
were danced.

ERMIDA DE N. SRA DE GUADALUPE // GUADALUPE CHAPEL

A VIRGEM NEGRA DE MONSERRAT

O espetáculo assume uma espécie de 
peregrinação interna dentro do templo de 
Guadalupe. O público será acolhido com 
algumas ofertas e haverá lugar a uma procissão, 
compartilhando cânticos religiosos marianos, 
terminando, fora do Templo, com a celebração 
dançada. O Coro Internacional de Aljezur 
convida Catarina Costa e Silva (encenação e 
voz), Daniela Tomaz (flautas e adufe), Joana 
Godinho (voz e saltério). 
Com Carme Juncadella na Direção Musical/
Organetto. 
Participação especial de Xavier Pagès i 
Torroja, barítono, Maestro Coral Ars Nova 
de Martorell (Catalunha).

16/06
19:00

The show Our Lady of Montserrat will be 
something of an internal pilgrimage inside the 
temple of Guadalupe. The audience will be 
welcomed with some offerings. Next, there 
will be a procession, sharing songs about the 
Madonna’s miracles. The event will be rounded 
off with a celebratory dance outside the 
temple. The International Choir of Aljezur invites 
Catarina Costa e Silva (staging and voice), 
Daniela Tomaz (flutes and adufe) and Joana 
Godinho (voice and psaltery). With Carme 
Juncadella as Musical Director / Organetto. 

Special participation of Xavier Pagès i Torroja.

DIAS DAS VIRGENS NEGRAS 
Oficina de Movimento por Catarina Costa e Silva

16/06
10:30-13:00

Espetáculo final
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LINHAS CRUZADAS 
FIO DA MEMÓRIA #2 Percorrer 

“Património que futuro?”
Manuela Caneco escreve: “Como resposta 
a esta pergunta propomos um futuro 
consciente, centrado no saber, que interliga 
de novo, modernamente o Ser Humano 
com a Natureza.

Valorizando Guadalupe. Valorizando os 
monumentos megalíticos (tantos e tão 
especiais) como pontos energéticos da 
terra. (…) É tempo de fazer a ponte entre 
passado e futuro.”

Em colaboração com o arqueólogo Ricardo 
Soares, propõe-se um encontro na Ermida 
de Nª. Sra. Guadalupe e um passeio 
orientado aos monumentos megalíticos 
existentes nas imediações, nomeadamente 
o menir de Aspradantas. Chegados ao 
menir será realizada uma cerimónia 
idêntica às realizadas na época grega e 
romana com água e ramos de oliveira. 

Com Manuela Caneco e Ricardo Soares 

23/06
10:30

Cycle CROSSED LINES - THREAD-
ED MEMORIES #2 Travelling

“Heritage, what future?”
Manuela Caneco writes: “In response to this 
question, we propose a conscious future, 
centred on knowledge, which restores the 
interconnection between Humans and Na-
ture, in a modern way.

Valuing Guadalupe. Valuing the megalithic 
monuments (there are so many and they 
are so special) as energy points on earth. 
(...) It is time to bridge the gap between 
past and future.”

In collaboration with archaeologist Ricar-
do Soares, a meeting at the Chapel of Our 
Lady of Guadalupe is proposed, along with 
a guided tour of the megalithic monuments 
in the immediate vicinity, specifically the 
Aspradantas Menhir. On arrival at the men-
hir, a ceremony identical to those held in 
Greek and Roman times, with water and ol-
ive branches, will be staged. 

Duration – approx. 3 hours 30 minutes

Wear comfortable clothes and a hat, and bring a 
snack for a picnic.

Tertúlia Associação Sócio-Cultural de Aljezur

ERMIDA DE N. SRA DE GUADALUPE // GUADALUPE CHAPEL

Duração ~ 3,5h. Trazer roupa confortável, chapéu e pequeno lanche para picnic
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UM MAR DE FILMES! - EXIBIÇÃO DO FILME
“PEDRA E CAL”  // “A ROOM IN THE HOUSE”

22/09
21:00

Rizoma Lab - Associação Cultural

A SEA OF MOVIES!
1st Open-Air Documentary Portuguese Film Show
Exhibition and Divulgation in the Algarve’s 
Monuments of documentaries related to national 
ethnography and contemporary archeology, and 
material and intangible heritage.

Display of the film “A Room in the House“ .

The empty days in the almost empty houses are 
revisited by Catarina Alves Costa, who, with this film, 
at the same time that witnesses the depopulation 
that condemns the interior of the Alentejo, one of 
the most isolated regions of Portugal, intends to 
leave from these days an ordered geometry, the 
impeccable disposition and the clean light that care 
for those who, soon, will disappear. There are few 
(almost none) children in the documentary - even a 
dog is already old. But they have time on their side. 

When a documentary distances the rhythm of images, 
when it accepts the time of what it documents, it 
begins to cross the frontier of the poetic gaze: it is 
at this threshold that, through the fault of the object 
that looks, but above all through the gaze with which 
it looks, by the discreet voice that interrogates, 
Catarina Alves.

Director: Catarina Alves Costa
Photography: Olga Ramos
Sound: Isabel Dias Martins
Portugal, 2016, DOC, HD, Color, 55`

Artistic coordination and curatorship: Luisa Baptista
Technical production: Pedro Glória
Associated programmers: Carolina Rufino and 
Diogo Vilhena

ERMIDA DE N. SRA DE GUADALUPE // GUADALUPE CHAPEL

UM MAR DE FILMES!
1ª Mostra de Cinema Documental Português ao Ar 
Livre. Exibição e Divulgação nos Monumentos do 
Algarve de documentários ligados à etnografia 
nacional e arqueologia contemporânea, e 
património material e imaterial.

Exibição do filme “Pedra e Cal“.

Os dias vazios nas casas quase esvaziadas são 
revisitados por Catarina Alves Costa, que, com este 
filme, ao mesmo tempo que testemunha o despovoa-
mento que condena o interior do Alentejo, uma das 
regiões mais isoladas de Portugal, pretende deixar 
desses dias a geometria ordenada, a disposição 
impecável e a luz limpa de que cuidam aqueles que, 
daqui a pouco, vão desaparecer. São poucas (quase 
nenhumas), no documentário, as crianças – até um cão 
já vai para velho. Mas têm o tempo do lado deles. 

Quando um documentário distende o ritmo das 
imagens, quando aceita o tempo daquilo que 
documenta, começa a cruzar a fronteira do olhar 
poético: é nesse limiar que se encontra, por culpa do 
objeto que olha, mas acima de tudo pelo olhar com 
que olha, pela discreta voz que interroga, o filme de 
Catarina Alves Costa. “a treva da cal”* - Sobre Pedra e 
Cal por Ana Isabel Soares.

Realização: Catarina Alves Costa
Fotografia: Olga Ramos
Som: Isabel Dias Martins
Portugal, 2016, DOC, HD, Cor, 55’

Coordenação artística e curadoria: Luísa Baptista
Produção Técnica: Pedro Glória
Programadores Associados: Carolina Rufino e 
Diogo Vilhena

23/06
10:30
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NOITES FANTÁSTICAS NA GUADALUPE

Entre um passado vivido e um futuro hi-
potético, neste espectáculo de Spoken 
Word, o público será convidado a reflectir 
sobre a importância da existência do nosso 
património. 

 “Como este seria se de repente o patrimó-
nio deixasse de existir? Que impacto teria 
na nossa vida?”. 

Durante a apresentação os participantes 
terão a oportunidade de vivenciar uma nova 
experiência e entrar numa reflexão sobre a 
identidade do mesmo para a história, para a 
comunidade e para o local. 

Entre música, palavras e um copo de 
vinho, os participantes serão levados numa 
viagem caleidoscópica singular.

Uma experiência sonora única, num local 
imperdível.

29/09
20:30-22:30

Fantastic nights at Guadalupe

Between a past already lived and a hypo-
thetical future, the audience at this Spoken 
Word show will be invited to reflect on the 
importance of the existence of our heritage. 

“What would it be like if our heritage 
suddenly ceased to exist? What impact 
would it have on our lives?” 

During the presentation, participants will 
have the chance to live a new experience 
and to reflect on the identity of our heritage 
for history, for the community and for the 
site. 

Amid music, words and a glass of wine, 
participants will be led on a unique 
kaleidoscopic journey.

A uniquely sonorous experience at an 
unmissable venue.

Vicentina Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste

ERMIDA DE N. SRA DE GUADALUPE // GUADALUPE CHAPEL
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29/09

Um espetáculo inspirado nas figuras da 
mitologia grega “As moiras” tecedeiras do 
destino dos Homens e dos Deuses. As três 
moiras convidam ao desafiar de contos, 
cantos e poesia. Iluminando as palavras, 
criam imagens do passado, do presente e do 
futuro. 

Trazendo a história do Lugar, levam 
o público a questionar-se sobre a im-
portância da História, da Cultura e da 
sua própria responsabilidade tanto 
na caminhada humana, como no seu 
percurso pessoal. 

O fio presente durante toda a performance, 
em constante movimento entre as mãos 
das moiras e do público, vai criando a teia 
onde todos se vêm envolvidos. 

Autoria e Encenação: 
Ana Machado e Carla Moreira
Pesquisa Histórica: Carla Vieira
Cenografia e Guarda roupa: Célia Correia
Contadoras: Ana Machado, Carla Moreira e 
Célia Correia

The unravelers

A show inspired by figures from Greek my-
thology – the Moirai, weaving the fates of 
Men and Gods. The three Moirai invite you 
to the challenge of tales, songs and poetry. 
Illuminating the words, they create images 
from the past, present and future. 

Bringing the history of the Place, they cause 
the public to question themselves about 
the importance of history, of culture and of 
their own responsibility both on the walk 
of human life and on their own personal 
pathways. 

The common thread running through the 
entire performance, constantly moving 
between the hands of the Moirai and the 
public, weaves a web in which everyone is 
involved.

Written and directed by:
Ana Machado e Carla Moreira
Historical research: Carla Vieira
Stage design and wardrobe: Célia Correia
Storytellers: Ana Machado, Carla Moreira 
and Célia Correia

AS DESFIADORAS  13/10
17:00

Teia D´Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva

ERMIDA DE N. SRA DE GUADALUPE // GUADALUPE CHAPEL

Duração ~ 60 mints
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CICLO LINHAS CRUZADAS

Partindo de uma seleção de plantas de 
edifícios públicos e monumentos do 
Algarve, resultante de um trabalho prévio 
de pesquisa, pretende-se convidar o 
público a transformar estes desenhos, que 
são uma construção abstrata do espaço 
habitado e vivido com os sentidos, numa 
escultura coletiva.

Os participantes são convidados a 
transformar uma das plantas à sua escolha 
numa escultura (uma planta tridimensional) 
– feita com canas e fios – que depois de 
terminada fará parte de uma escultura 
coletiva. O conjunto destas plantas em cana 
feitas pelos participantes será pendurado 
numa estrutura de madeira em forma de 
cubo (desmontável) formando uma outra 
“habitação” – escultura que permanecerá 
durante um dia no espaço exterior da 
Ermida, sendo depois desmontada.

As canas eram utilizadas na arquitetura 
vernacular – nos tetos das casas algarvias, 
unidas com corda ou arame, e fazem 
também parte das construções nas hortas 
e da cestaria. 

Com Susana de Medeiros e convidados

27/10
10:30

CYCLE CROSSED LINES - 
THREADED MEMORIES #3 to Construct
Using a selection of floor plans of public 
buildings and monuments in the Algarve, 
chosen during preparatory research, the 
intention is to invite the public to transform 
these drawings, which are an abstract 
construction of the space that is lived in and 
experienced with the senses, in a collective 
sculpture. 

Participants will be invited to turn the 
floor plan of their choice into a sculpture 
(a three-dimensional plan) – made with 
cane and thread – that, once completed, 
will be a part of a collective sculpture. The 
combined cane structures created by the 
participants will be hung on a temporary, 
cube-shaped wooden structure forming 
another “dwelling” – a sculpture that will be 
on display for a day at the chapel’s exterior 
space and will then be disassembled. 

Cane was a material used in popular 
architecture – on the ceilings of Algarve 
houses, tied together with rope or wire, as 
well as for constructions in gardens and 
orchards, and for basketry. 

With Susana de Medeiros and guests

Duration – approx. 3 hours 30 minutes
Wear comfortable clothes and a hat, and bring a 
snack for a picnic.

Tertúlia Associação Sócio - cultural de Aljezur

FIO DA MEMÓRIA #3 Construir

ERMIDA DE N. SRA DE GUADALUPE // GUADALUPE CHAPEL

Duração ~ 3,5h. Trazer roupa confortável, chapéu e pequeno lanche para picnic
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27/10
10:30 GRAFONOLA VOADORA E NAPOLEÃO MIRA

Grafonola Voadora, junta em “palco”, o 
cantautor Luís Galrito, que explorará a 
musicalidade dos quadros visuais, o artista 
visual João Espada, que deambulará, de 
forma poética, simbólica e visual, pelos 
lugares, gentes e paisagens do património 
material e imaterial, e o escritor, poeta e 
declamador Napoleão Mira que fará parte 
desta performance com a declamação de 
textos originais. 

Este trio propõe-se em (re)construir uma 
geografia afetiva, simbólica, visual e musical 
de quadros audiovisuais referente à Ermida 
de Nª Sra de Guadalupe. 

Viajando visualmente e musicalmente por 
espaços urbanos, rurais e marítimos numa 
busca de ambientes naturais e culturais 
ligados ao património material e imaterial 
em questão.

Ideia original: João Espada

Luís Galrito - voz, piano, guitarra, per-
cussões e samples e arranjos

João Espada - Vídeo projeção e sonoplastia

Napoleão  Mira - Voz (declamação) e textos

03/11
17:00

Grafonola Voadora brings together on 
“stage” singer-songwriter Luís Galrito, who 
will explore the musicality of the visual 
pictures, visual artist João Espada, who 
will be wandering poetically, symbolical-
ly and visually through the places, people 
and landscapes of our tangible and intan-
gible heritage, and writer, poet and reciter 
Napoleão Mira, who will participate in the 
performance by reciting original texts. 

The trio aims to (re)constitute an affective, 
symbolic, visual and musical geography of 
audiovisual pictures relating to the Chapel 
of Our Lady of Guadalupe. 

Travelling visually and musically through 
urban, rural and maritime spaces in a search 
for natural and cultural ambiences connect-
ed to the tangible and intangible heritage 
in question.

Original idea: João Espada

Luis Galrito: voice, piano, guitar, percussion 
and samples

João Espada : video projection and sound 
designer

Napoleão Mira: voice and lyrics

Casa da Cultura de Loulé

ERMIDA DE N. SRA DE GUADALUPE // GUADALUPE CHAPEL

Duração ~ 60 mints
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PROMONTORIUM SACRUM
Música e História do “Fim do Mundo” - Recital de acordeão

O projeto procura seguir uma pequena 
parte do trajeto histórico de Sagres, de Vila 
do Bispo e dos passos do Infante D. Henrique 
no Barlavento Algarvio mais ocidental, 
evocando memórias associadas aos locais, 
relembrando a sua dimensão enquanto 
espaço patrimonial físico e enquanto 
reflexo da memória histórica comum, asso-
ciando-lhe um cariz musical que pretende 
exaltar e comemorar essa memória. 

O acordeão faz parte do imaginário 
da música tradicional portuguesa, em 
particular da música tradicional algarvia.

Neste recital na Ermida de N.ª Sr.ª da 
Guadalupe um dos maiores valores do 
Acordeão em Portugal, Gonçalo Pescada, 
irá transformar o acordeão em instrumento 
clássico e moderno, num programa musical 
onde os sons do acordeão cantaram 
compositores tão distintos como Bach ou 
Piazzolla. 

Com Gonçalo Pescada 

15/12
16:00

Music and History of the “End of 
the World” Accordion recital 
The project aims to follow a small part of the 
historical trajectory of Sagres, Vila do Bispo 
and the footsteps of Prince Henry in the 
westernmost part of the Algarve, evoking 
memories associated with the places, 
remembering their importance as physical 
heritage sites and as a reflection of our 
shared historical memory, and giving them 
a musicality that is intended to enhance and 
commemorate that memory. 

The accordion is an icon of Portuguese 
traditional music and especially of the 
traditional music of the Algarve. 

In this recital at the Chapel of Our Lady 
of Guadalupe, one of Portugal’s top 
accordionists, Gonçalo Pescada, will be 
turning the accordion into a classical 
and modern instrument for a musical 
programme where the accordion will be 
performing pieces by such distinguished 
composers as Bach and Piazzolla.

With Gonçalo Pescada

Academia de Música de Lagos

ERMIDA DE N. SRA DE GUADALUPE // GUADALUPE CHAPEL
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15/12
16:00

Vestígios de um antigo assentamento pré-
histórico, com área de vivenda e edifícios 
funerários megalíticos (com respetivas 
áreas cerimoniais). Edificados e usados 
ao longo de vários séculos, no período 
Calcolítico (III milénio a.C.), constituem um 
notável conjunto monumental, classificado 
como Monumento Nacional pelo Decreto 
de 16/06/1910, DG, n.º 136, de 23/06/1910. 
Nos arredores, localizaram-se cavidades 
naturais e criptas artificialmente escavadas 
na rocha (hipogeus), usadas na mesma 
época como sepulcros coletivos. 

Os monumentos do agrupamento oriental 
da necrópole estão museografados e 
podem visitar-se. Os monumentos do 
agrupamento tumular central situam-se 
em terrenos públicos e são acessíveis 
aos visitantes. Os vestígios do povoado 
calcolítico e os restantes monumentos 
situam-se em propriedades particulares, 
com acesso condicionado à prévia autor-
ização dos respetivos proprietários.

Na década de 1980 iniciou-se o Projeto 
Alcalar, um projeto de investigação 
arqueológica programada e aplicada à 
gestão de recursos culturais, produzindo 
conhecimento sobre este assentamento 
pré-histórico e valorizando-o. Desde 1987, 
a operação incidiu mais concretamente 
no agrupamento oriental da necrópole 
e incluiu o estudo e a reabilitação do 
monumento 7, a construção de um centro 
de receção de visitantes e a museografia 
da área visitável, aberta ao público no 
ano 2000. Desde então, o Projeto Alcalar 

MON. MEGALÍTICOS DE ALCALAR // MEGALITHIC  MON.  ALCALAR

Vestiges of an old prehistoric settlement, 
with a living area and megalithic funerary 
buildings (with their respective ceremonial 
areas). Built and used over the course of 
several centuries, in the Chalcolithic period 
(third millennium BCE), they constitute a 
noteworthy set of monuments and were 
designated as a National Monument by 
Decree of 16 March 1910, DG, no. 136, of 23 
June 1910. In the surrounding area, there are 
natural cavities and crypts dug out of the 
rock (hypogea), which were used as mass 
graves during the same period. 

The monuments in the eastern grouping 
of the necropolis have been turned into 
a museum hub and can be visited. The 
monuments in the central burial grouping 
are located on public land and are accessible 
to visitors. The vestiges of the Chalcolithic 
hamlet and the other monuments are 
located on private property and access 
is restricted to those who have obtained 
permission from the owners in advance.

In the 1980s, work began on the Alcalar 
Project, a project of programmed archaeo-
logical research applied to the management 
of cultural resources, generating knowledge 
about this prehistoric settlement and 
enhancing its value. Since 1987, the operation 
has been focusing more specifically on 
the eastern grouping of the necropolis 
and includes the study and rehabilitation 
of monument seven, the construction of 
a visitors’ centre and converting the area 
into a visitable museum hub that opened to 
the public in 2000. Since then, the Alcalar 
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estendeu-se a outros vestígios do assenta-
mento, nomeadamente ao povoado cal-
colítico e aos hipogeus de Monte Canelas, 
produzindo resultados sobre o território 
envolvente da Baía de Lagos, a alteração 
das condições ambientais e os recursos das 
comunidades no III milénio a.C. A partilha 
desses resultados, em colaboração com o 
Museu de Portimão, consolidou o processo 
de socialização do conhecimento científico: 
com palestras e visitas comentadas, edição 
de artigos divulgativos e científicos, de 
roteiros e de estudos monográficos, e 
sintetizando o conhecimento produzido na 
atividade “Um Dia (e uma Noite...) na Pré-
História”.

A continuação do Projeto Alcalar, com 
cofinanciamento de fundos europeus, 
permitiu investigar também o monumento 
9 e desvendar a sofisticação da arquitetura 
pré-histórica dos dois edifícios funerários, 7 
e 9. 

Project has been expanded to include other 
vestiges of the settlement, in particular 
the Chalcolithic hamlet and the hypogea 
at Monte Canelas, producing findings on 
the territory around the Bay of Lagos, 
the change in environmental conditions 
and the resources at the disposal of the 
communities living here in the third century 
BCE. The dissemination of these findings, 
in collaboration with Portimão Museum, 
consolidated the process of democratising 
scientific knowledge: there were talks and 
guided tours, informative and scientific 
articles, guide books and monograph were 
published, and the knowledge generated 
was synthesised in the activity “A Day (and 
a Night...) in Prehistory”.

The continuation of the Alcalar Project, 
with joint European funding, has allowed 
monument nine also to be investigated, 
and the sophistication of the prehistoric 
architecture of the funeral buildings seven 
and nine to be revealed.

14/04
CERIMÓNIA DE APRESENTAÇÃO DO 
DIVAM E DE ABERTURA DO MONUMENTO 
ALCALAR  9 // CEREMONY PRESENT-
ING THE PROGRAMME OF DIVAM AND 
THE RESTORATION OF THE MONUMENT 
ALCALAR 9

21/04
UM DIA NA PRÉ - HISTÓRIA // A DAY IN 
PREHISTORY

PROGRAMA DIVAM - MONUMENTOS MEGALÍTICOS DE ALCALAR

08/09
UM MAR DE FILMES! EXIBIÇÃO DE “É NA 
TERRA NÃO É NA LUA” // A SEA OF MOV-
IES! “ON THE EARTH NOT ON THE MOON“

29/09
UM MAR DE FILMES! EXIBIÇÃO DE 
“MEDRONHO TODOS OS DIAS” // A SEA 
OF MOVIES! “MEDRONHO EVERY DAY“



35

UM DIA NA PRÉ – HISTÓRIA

Um evento de referência para o município que 
integra várias atividades de recriação histórica 
onde o quotidiano alcalarense é retratado e o 
visitante pode testar a destreza de caçar, tecer, 
modelar cerâmicas, cultivar e ceifar, entre outras 
experiências.

Oficina de Gravura
A partir da relação entre arte e arqueologia e 
tendo por base a exploração dos padrões gráficos 
da coleção de placas de xisto de Alcalar, existentes 
no Museu de Portimão, serão apresentadas vários 
carimbos baseados nos referidos padrões, para 
serem objeto de tintagem e impressão. 

A Cerveja na Pré-História 
Partindo da investigação científica e arqueológica 
(paleo-etnobotânica) realizada no povoado 
de Alcalar sobre os vestígios da flora e uso dos 
solos pré-históricos do território alcalarense, é 
apresentada para degustação dos visitantes, 
uma cerveja preparada e produzida com base no 
contributo arqueológico desenvolvido. 

Oficina de Talhe e Fabrico de Ferramentas 
Pré-Históricas 
Demonstração e produção, utilizando e experi-
mentando os processos pré-históricos do talhe 
e do fabrico das ferramentas e outros materiais 
que seriam usadas no quotidiano da comunidade 
Alcalarense. 

Rituais do quotidiano e performance teatral 
“Morte do Sol” 
Pretende-se através da recriação/animação 
teatral dos monumentos megalíticos aproximar 
“tempos”, explorar e partilhar vivências (vida 
doméstica) assim como crenças e ritualidades. 

21/04
10:00-19:00

Org. Câmara Municipal de Portimão/Museu Municipal de Portimão  
Com o apoio do Grupo de Amigos do Museu de Portimão

“A Day in Prehistory” 

A benchmark event for the municipality that will 
include various historical recreation activities; 
day-to-day life at Alcalar will be portrayed and 
visitors can test their skills at hunting, weaving, 
pottery, planting and harvesting, among other 
experiences.

Engraving Workshop
Based on the exploration of the graphic patterns 
in the collection of schist plaques from Alcalar, 
which are to be found in Portimão Museum, 
various stamps based on the aforementioned pat-
terns will be presented for the purpose of inking 
and printing.

Beer in Prehistory 
The scientific and archaeological (palaeoethno-
botanical) research conducted on the vestiges of 
the flora and the use of the prehistoric soils in and 
around the hamlet of Alcalar serves as the starting 
point for a presentation that will give visitors a 
chance to sample beer prepared and brewed on 
the basis of the archaeological findings. 

Workshop in Cutting and Making Prehistoric Tools 
Demonstration and production, using and experi-
menting with the prehistoric processes of cutting 
and making tools and other materials that would 
have been used in day-to-day life in the Alcalar 
community. 

Day-to-day rituals and theatrical performance 
“Morte do Sol” (Death of the Sun)
The aim here is to use recreation/theatrical anima-
tion of the megalithic monuments to bring “times” 
closer together, and explore and share experienc-
es (domestic life) as well as beliefs and rituals. 

MON. MEGALÍTICOS DE ALCALAR // MEGALITHIC  MON.  ALCALAR
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UM MAR DE FILMES! - EXIBIÇÃO DO FILME
“É na Terra não é na Lua”

Um Mar de Filmes! 
1ª Mostra de Cinema Documental Português ao Ar Livre
Exibição e Divulgação nos Monumentos do Algarve 
de documentários ligados à etnografia nacional e 
arqueologia contemporânea, e património material e 
imaterial.

Exbição do filme “É na Terra não é na Lua”.  
Um operador de câmara e um técnico de som 
chegam ao Corvo em 2007, a ilha mais pequena 
do arquipélago dos Açores. Propõem-se a filmar 
“tudo o que conseguirem”. Pouco a pouco, 
vão sendo aceites pela população local -  uma 
civilização com quase 500 anos isolada no meio 
do oceano. Não é fácil chegar à ilha do Corvo. 
É o ponto mais isolado da Europa e também o 
mais inacessível. Desde a chegada dos primeiros 
colonos ao Corvo, muitos oriundos do Algarve,  
até ao final do século XX, esta ilha viveu isolada 
e completamente auto-suficiente. Filmado a um 
ritmo vertiginoso durante alguns anos, É NA 
TERRA NÃO É NA LUA ergue-se como um diário 
de bordo de um navio e transformasse numa 
manta de retalhos de descobertas e experiências, 
acompanhando a vida quotidiana de uma 
civilização isolada no meio do oceano. É o filme 
de uma longa odisseia atlântica, dividido em 14 
capítulos, que mistura registos antropológicos, 
literatura, arquivos perdidos, e histórias mitológicas 
e autobiográficas.

Festival de Locarno - Selecção Oficial; 
DocLisboa - Melhor Filme 2011; 
Documenta Madrid - Melhor Documentário de Criação; 
Bafici - Melhor Filme (Cine Del Futuro); 
Festival de San Francisco - Melhor Documentário 

Realização, Montagem, Voz, Produção: Gonçalo Tocha
Som, banda sonora, voz: Didio Pestana
Portugal, 2011, DOC, HD, Cor, 180’

Coordenação artística e curadoria: Luísa Baptista
Produção Técnica: Pedro Glória
Programadores Associados: Carolina Rufino e 
Diogo Vilhena

08/09
21:00

 Rizoma Lab Associação Cultural

A Sea of Movies!
1st Open-Air Documentary Portuguese Film Show
Exhibition and Divulgation in the Algarve’s 
Monuments of documentaries related to national 
ethnography and contemporary archeology, and 
material and intangible heritage.

Display of the film “It’s on earth not on the moon“
A cameraman and sound engineer arrive at Corvo 
in 2007, the smallest island in the Azores archipel-
ago. They propose to film “all that they can”. Little 
by little, they are accepted by the local population 
- a civilization with almost 500 years isolated 
in the middle of the ocean. It is not easy to get 
to Corvo Island. It is the most isolated point in 
Europe and also the most inaccessible. From the 
arrival of the first settlers to the Corvo, many from 
the Algarve, until the end of the 20th century, this 
island lived isolated and completely self-sufficient. 
Filmed at a dizzying pace for a few years, IT’S ON 
EARTH NOT ON THE MOON stands like a logbook 
of a ship and turns into a patchwork of discoveries 
and experiences, accompanying the daily life of an 
isolated civilization in the middle of the ocean . It 
is the film of a long Atlantic odyssey, divided into 
14 chapters, which mixes anthropological records, 
literature, lost archives, and mythological and 
autobiographical stories. 

Festival of Locarno - Official Selection; DocLisboa 
- Best Film 2011; 
Documenta Madrid - Best Documentary of Creation; 
Bafici - Best Film (Cinema Of The Future); 
San Francisco Film Festival - Best Documentary

Director, Movie set, Voice, Producer: Gonçalo 
Tocha, Soundtrack, voice: Didio Pestana
Portugal, 2011, HD, Color, 180´

Artistic coordination and curatorship: Luisa Baptista
Technical production: Pedro Glória
Associated programmers: Carolina Rufino and 
Diogo Vilhena

MON. MEGALÍTICOS DE ALCALAR // MEGALITHIC  MON.  ALCALAR
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08/09 UM MAR DE FILMES! - EXIBIÇÃO DO FILME
“Medronho todos os Dias - Unedo Omnes Dies”

29/09
21:00

 Rizoma Lab Associação cultural

A Sea of Movies!
1st Open-Air Documentary Portuguese Film Show
Exhibition and Divulgation in the Algarve’s 
Monuments of documentaries related to national 
ethnography and contemporary archeology, and 
material and intangible heritage.

Display of the film “Medronho Every Day” 
This film follows the unique knowledge of the process 
of production of the medronho spirit and its presence 
throughout the region of Monchique, Algarve, through 
the voice (and body) of the distillers that prolong this 
craft art. The filming took place for one year in the 
regions of Monchique and Marmelete, to capture the 
different stages of production of medronho: from the 
fruit harvest (between September and November) 
to the distillery (between January and March), cul-
minating in the collective celebration, present at the 
end of the film through the pig’s slaughter and the 
spontaneity of the Choral Group of the Confraria do 
Medronho, which the motto is precisely Unedo Omnes 
Dies (Medronho Every Day). 

Without pretending to illustrate the specificity 
inherent in the production, this documentary focuses 
on the individual experience and the worldliness of 
each distiller, and through it we seek to find a deep 
connection to a shared collective and communal 
heritage.

World Premiere - DocLisboa 2017. Honorable Mention 
of the INATEL Foundation Award for Best Thematic 
Film Associated with Cultural Practices and Traditions 
and the Intangible Heritage of Humanity.

Director and Sound: Silvia Coelho and Paulo Raposo
Portugal, 2017, DOC, HD, Color, 53`

Artistic coordination and curatorship: Luisa Baptista
Technical production: Pedro Glória
Associated programmers: Carolina Rufino and Diogo 
Vilhena

MON. MEGALÍTICOS DE ALCALAR // MEGALITHIC  MON.  ALCALAR

Um Mar de Filmes! 
1ª Mostra de Cinema Documental Português ao Ar Livre
Exibição e Divulgação nos Monumentos do Algarve 
de documentários ligados à etnografia nacional e 
arqueologia contemporânea, e património material e 
imaterial.

Exibição do filme “Medronho todos os Dias” 
Este filme acompanha o saber singular do processo de 
produção da aguardente de medronho e a sua presença 
por toda a região de Monchique, Algarve, através da 
voz (e do corpo) dos destiladores que prolongam esta 
arte artesanal. As filmagens decorreram durante um 
ano, nas regiões de Monchique e Marmelete, de modo 
a captar as diferentes fases de produção da aguardente 
de medonho: desde a colheita do fruto (entre setembro 
e novembro) até à destila do mesmo (entre janeiro e 
março), culminando na celebração coletiva, presente no 
final do filme através da matança do porco e da esponta-
neidade do Grupo Coral da Confraria do Medronho, cujo 
lema é precisamente Unedo Omnes Dies (Medronho 
Todos os Dias). 

Sem pretensões de ilustrar a especificidade inerente à 
fabricação, este documentário centra-se na experiência 
individual e mundividência de cada destilador, e é através 
dela que procuramos encontrar uma ligação profunda a 
uma herança coletiva e comunitária partilhada.

Estreia Mundial – DocLisboa 2017. Menção Honrosa 
do Prémio Fundação INATEL para Melhor Filme de 
Temática Associada a Práticas e Tradições Culturais e ao 
Património Imaterial da Humanidade.

Realização e Som: Sílvia Coelho e Paulo Raposo
Portugal, 2017, DOC, HD, Cor, 53’

Coordenação artística e curadoria: Luísa Baptista
Produção Técnica: Pedro Glória
Programadores Associados: Carolina Rufino e Diogo 
Vilhena
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06/10
PATRIMÓNIO... UM PASS(AD)O PARA O FUTURO 
// HERITAGE... A HISTORICAL ROUTE TO THE FUTURE   

Fortaleza rural da segunda metade do 
século XII e primeiras décadas do século 
XIII, paradigma da arquitetura  militar de 
taipa em Portugal. No pequeno recinto, de 
forma irregularmente trapezoidal, existiu uma 
alcaria envolvida por uma robusta muralha. 
A porta de acesso é protegida por uma torre 
albarrã. O espaço urbanizado, de traçado 
ortogonal, foi totalmente planificado de 
raiz, com ruas estreitas percorridas por 
um sistema de esgotos que conduzia as 
águas residuais e pluviais para o exterior da 
muralha. Os quarteirões são constituídos 
por habitações de pátio central. 

Após a conquista cristã, em 1248, por D. 
Paio Peres Correia, os novos ocupantes 
adaptaram ou alteraram o modelo 
urbanístico inicial. No interior, entre ruínas 
de vivendas, duas cisternas testemunham 
os dois principais períodos de ocupação do 
castelo: o islâmico e o cristão. No interior 
do castelo, junto à porta, localiza-se a 
arruinada Ermida de Nossa Senhora da 
Assunção. O êxodo da população para 
novo local, para a atual aldeia de Paderne, 
ocorreu no século XVI mas continuaram a 
realizar-se romarias até ao século XIX.

Aberto só para visitas com marcação prévia.
Audioguia disponível https://goo.gl/eZ826f

Mais informação em:
http://www.monumentosdoalgarve.pt/

A rural fortress dating from the second half 
of the twelfth century and the first decades 
of the thirteen century, a paradigm of 
Portugal’s military architecture in taipa (a 
mix of mud, stones and lime). The access 
door is protected by a watchtower. The 
urbanised space, octagonal in shape, was 
designed entirely from scratch, with narrow 
streets lined with a drainage system that 
channelled waste - and rainwater to outside 
the walls. 

After the Christian conquest, in 1248, by 
D. Paio Peres Correia, the new occupants 
adapted or changed the original urban 
model. Inside, among the ruined houses, 
two cisterns bear witness to the castle’s two 
main periods of occupation, one Moorish 
the other Christian. Inside the castle, next 
to the door, stands the ruined Ermida de 
Nossa Senhora da Assunção (Chapel of 
Our Lady of the Assumption). The exodus 
of the population to a new site – the pres-
ent-day village of Paderne – took place 
in the sixteenth century, but pilgrimages 
continued until the nineteenth century.

Open by appointment. 
Audioguide available at https://goo.gl/eZ826f

More information:
http://www.monumentosdoalgarve.pt/

PROGRAMA DIVAM - CASTELO DE PADERNE

CASTELO DE PADERNE // PADERNE CASTLE
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PATRIMÓNIO… UM PASS(AD)O PARA O FUTURO

Recriação/adaptação de poemas de 
Al-Mu’tamid, Ibn Ammar, Ibn Sâra 
e outros, mas numa linguagem e 
construção linguística moderna, acessível 
à atual convivência e diálogos do mundo 
contemporâneo. 

A apresentação destes textos poéticos 
do período islâmico será pontuada por 
apresentações musicais combinando as 
percussões árabes com o acordeão que, 
em sintonia, fazem uso de temas da época 
para os desarrumar e adaptar com formas 
e conteúdos musicais modernos, numa 
linguagem sonora inovadora. 

Deste modo, a apresentação poético - 
musical fará um percurso pela história 
do Castelo de Paderne, desde o período 
islâmico até à modernidade. 

Com Ana Cristina Oliveira (poesia), António 
Gamboias (poesia), Gonçalo Pescada 
(acordeão) e Rui Afonso (percussões)

06/10

Heritage... a historical route to the future

Recreation/adaptation of poems by 
Al-Mu’tamid, Ibn Ammar, Ibn Sâra and 
others, but using a language and linguistic 
construction that is modern and accessible 
to current conviviality and dialogues in the 
contemporary world. 

The presentation of these poetic texts 
from the Islamic period will be punctuated 
by musical performances combining Arab 
percussion instruments with accordion. 
Together, they will take pieces from that era 
and rearrange and adapt them with modern 
musical forms and contents, in an innovative 
sonorous language. 

In this way, the combined poetry/music 
performance will lead us through the history 
of Paderne Castle from the Islamic period to 
the present day.  

With Ana Cristina Oliveira (poetry), António
Gamboias (poetry), Gonçalo Pescada
(accordion) and Rui Afonso (percussion)

16:00

CASTELO DE PADERNE // PADERNE CASTLE

Associação Cultural Música XXI
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14/07
EPIC NOTES

A cidade de Loulé – a antiga al-Ûlyã islâmica – 
foi, e é ainda hoje, o mais extenso aglomerado 
urbano algarvio que não contacta diretamente 
com o mar. O traçado das muralhas da antiga 
medina, com diversas torres e lanços de 
muralha em taipa dissimulados por entre 
o casario, são datáveis dos séculos XII-XIII. 
O subsolo da medina intramuros preserva 
incontáveis vestígios de construções e 
camadas de terra com materiais dessa época.

Entre esses testemunhos destacam-se 
as ruínas de um balneário e os restos da 
antiga mesquita, com a sua torre minarete, 
convertida pelos cristãos em igreja (atual 
paroquial de São Clemente), após a 
conquista da cidade aos mouros, em 1249. 

Durante os séculos XIV-XV, a antiga 
alcáçova, com as suas torres de tradição 
muçulmana, foi adaptada a residência do 
alcaide e acolhe hoje o Museu Municipal de 
Arqueologia.

http://www.monumentosdoalgarve.pt/

The town of Loulé - known under the mus-
lims as al-Ûlyã (the hilltop) – was, and still 
remains, the largest urban area in the Al-
garve which has no direct contact with the 
sea. The walls of the old madina, with several 
lath-and-plaster turrets and walls disguised 
amongst the houses, date back to the 12th-
13th centuries. In the subsoil countless ves-
tiges of buildings and layers of earth with 
materials from that period are preserved.

Among these, are the remains of the pub-
lic baths and of the ancient mosque with its 
minaret, as this building was converted into 
a church (the actual São Clemente parish 
church) by Christians after the conquest of 
the city from the Moors in 1249.  

During the 14th and 15th centuries the for-
mer castle, with its towers in moorish tradi-
tion, was adapted to serve as the governor’s 
residence, and now houses the Archaeolog-
ical Museum.

http://www.monumentosdoalgarve.pt/

PROGRAMA DIVAM - CASTELO DE LOULÉ

CASTELO DE LOULÉ // LOULÉ CASTLE
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EPIC NOTES

Projeto Multidisciplinar que conjuga música 
e dança, sendo uma fusão entre música 
original, composta em exclusivo para 
este projeto, usando por base a música 
eletrónica, mas ao mesmo tempo enraizada 
no legado histórico nacional de influência 
árabe/medieval/descobrimentos/popular, 
que nos faz viajar pelo tempo, numa ponte 
entre o passado e o futuro.

A improvisação também presente na 
música liga-se assim à do acroyoga que 
trabalha a força e o equilíbrio, fazendo  
um paralelismo com a força graciosa dos 
monumentos.

Hugo Alves – trompete
Filipe Santos e Bárbara Ramos – dança 
acrobática

14/07

Orquestra de Jazz do Algarve

Multidisciplinary project combining music 
and dance. A fusion between original music 
composed exclusively for this project using 
electronic music as its foundation, but at the 
same time rooted in the national historical 
legacy of Arab/mediaeval/discoveries/
popular influence, that makes us travel in 
time across a bridge between the past and 
the future.

The improvisation also present in the music 
thus connects to that of acroyoga, which 
works on strength and balance, drawing a 
parallel with the graceful strength of the 
monuments.

Hugo Alves – trumpet
Filipe Santos & Bárbara Ramos – acrobatic 
dance

21:30

CASTELO DE LOULÉ // LOULÉ CASTLE
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Opulenta villa do Império Romano que continuou 
ocupada durante a Antiguidade tardia e os primeiros 
tempos de domínio do Islão. É ainda possível perceber 
o aspecto arquitetónico que a villa tinha nos inícios do 
século IV, com a luxuosa residência senhorial, termas, 
lagares de azeite e de vinho e instalações agrícolas, 
revelador do estilo de vida de uma família de eleva-
do estatuto social e político. Integra este conjunto um 
templo de inícios do século IV, cristianizado no século 
VI e usado como cemitério no período islâmico até ao 
século X, que se mantém conservado até ao arranque 
das abóbadas e onde se destaca um conjunto de mo-
saicos do revestimento mural do pódio. 

Nas ruínas fizeram-se importantes achados arqueológi-
cos: mosaicos de temática predominantemente marinha, 
mármores e cerâmicas diversas, estuques pintados e es-
culturas que decoravam os interiores e os jardins.

Mais informações:
http://www.monumentosdoalgarve.pt/

Opulent villa of the Roman Empire whose occu-
pation lasted during late antiquity and the early 
centuries of islamic domain. It is still possible to 
perceive the architectural aspect of the villa from 
the early 4th century, with the luxurious residence 
manor, thermal baths, oil and wine mills, and agri-
cultural installations, which reveals the type of dily 
life of a familiy of high social and political status. 
Integrates this set a temple from the early 4th 
century, christianized in the 6th century and used 
as a cemetery in Islamic period up to the 10th cen-
tury, still preserved until the start of the vaults and 
with mosaics of the mural coating of the podium. 

In the ruins were made important archaeological 
finds: predominantly marine thematic mosaics, mar-
bles and diverse pottery, painted stucco and sculp-
tures that decorated the interiors and the gardens.

More information:
http://www.monumentosdoalgarve.pt/

27/04
AMATORES IN SITU - RECEÇÃO CLÁSSICA NOS 
ROMANCES DE STEVEN SAYLOR

04/05 
AMATORES IN SITU - LA MÚSICA EN EL ANTIGUO 
EGIPTO Y SU VINCULACIÓN CON GRECIA

11/05 
AMATORES IN SITU - MULHERES E PODER NA 
ROMA DE JÚLIO CÉSAR 

15/05  &  02/10
MILREU E AS ARTES DA CAL

25/05 
AMATORES IN SITU -  VIDA SAUDÁVEL: UM 
PATRIMÓNIO DIETÉTICO DE MATRIZ CLÁSSICA

26/05 
MEMORI - FUTUR POR SONDA

30/05 
AMATORES IN SITU - A REPRESENTAÇÃO DOS 
MOINHOS NA LITERATURA DA ANTIGUIDADE

22/06 
AMATORES IN SITU - AS RUÍNAS DE MILREU 
COMO ESPAÇO DE DIÁLOGO INTERCULTURAL

29/09 
REGRESSO AO BRANCO 

19 & 20/10 
DO SABER AO CRIAR: EXPERIÊNCIAS 
TECNOROMANAS NA VILLA DE MILREU
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AMATORES IN SITU 
O mundo antigo visto por aqueles que o amam

Ciclo de palestras sobre o mundo antigo, nas 
quais, estudiosos e amadores da Antiguidade 
se encontram e partilham as suas paixões com 
o público, realçando a contribuição desta para 
o mundo contemporâneo, provando que o 
património tem passado e tem futuro.

Coordenação de Adriana Freire Nogueira
Professora no DAH da FCHS, da Universidade do 
Algarve, e investigadora do CIAC (Univ. Algarve) 
e do CECH (Univ. Coimbra). 

27/04 «Receção clássica nos romances de 
Steven Saylor» 

Com uma licenciatura em História Antiga, Steven 
Saylor ficou conhecido pela sua coleção de 
crimes na antiga Roma - Roma sub rosa.  A figura 
central, presente em todos eles, é Gordiano, o 
“descobridor”, um cidadão romano sui generis, 
observador atento da realidade, que desvenda 
os crimes que se lhe apresentam. Não se trata 
apenas de simples policiais, mas de histórias que 
descrevem a vida romana com grande acuidade. 
Por Leonor Santa Bárbara

04/05 «La música en el Antiguo Egipto y su 
vinculación con Grecia»*

A lo largo de sus más de tres milenios de historia, 
el País del Nilo vio nacer una de las culturas más 
fecundas y polifacéticas de la Antigüedad. En ella 
se forjaron algunos paradigmas civilizatorios cuya 
huella aún se puede percibir en la Modernidad. La 
práctica musical, como uno de esos elementos 
imprescindibles de todo colectivo humano, se 
constituyó no sólo como eje de las acciones 
religiosas, rituales, políticas y cotidianas de la 
sociedad egipcia, sino también como un modelo 
ético y estético que inspiraría también a la Hélade.
Por Felipe Aguirre e Fuensanta Garrido 

* Palestra proferida em espanhol

27/04 & 04/05

CÍVIS - Associação para o Aprofundamento da Cidadania

Cycle of talks about the ancient world. Academics and 
enthusiasts of Antiquity will be coming together and 
sharing their passion with the public, highlighting the 
period’s contribution to the contemporary world and 
demonstrating that heritage has a past and a future.

Coordinated by Adriana Freire Nogueira Professor 
at the University of Algarve’s Faculty of Social and 
Human Sciences, and researcher at the CIAC and CECH 
(University of Coimbra). 

27/04 «Classical reception in the works of Steven 
Saylor»

Steven Saylor has a Bachelor’s degree in Ancient 
History and became known for his crime series Roma 
Sub Rosa, set in ancient Rome. The main character, 
present in all of the books, is Gordianus the Finder, a 
Roman citizen sui generis and 
attentive observer of reality who solves the crimes 
presented to him. The books are not merely crime 
novels but stories that describe life in ancient Rome 
with great accuracy. 
By Leonor Santa Bárbara

04/05 «Music in Ancient Egypt and its connection to 
Greece”»

Over the course of its more than three millennia of 
history, the Land of the Nile saw the birth of one of 
the most fertile and multifaceted cultures in Antiquity. 
Various civilizational paradigms were formed during 
that time and which still have a bearing in the present 
day. Music, as one of those essential elements of every 
human collective, was not only an axis of the religious, 
ritual, political and daily actions of the Egyptian society, 
but also an ethical and aesthetic model that would 
serve as inspiration for Greece. As we try to evaluate 
the depth and scope of this legacy, we can also gain 
a better understanding of the world view of these two 
cultures, which are so close to each other geograph-
ically, as well as in some of their most important vital 
premises.  
By Felipe Aguirre and Fuensanta Garrido

18:00

RUÍNAS ROMANAS DE MILREU // MILREU ROMAN RUINS



44

MILREU E AS ARTES DA CAL
oficinas

Oficina “Cores e Linhas: as composições de 
Milreu em pintura a fresco”  

As cores e formas geométricas dos 
mosai cos romanos de Milreu são o mote 
para uma experiência de pintura a fresco. 

Esta oficina é dividida em duas partes, 
onde os participantes terão oportunidade 
de elaborar um painel decorativo, desde 
a confecção e aplicação da mas sa de cal 
até à pintura dos elementos decorativos 
realizada a fresco. 

Direcionada para a Escola Poeta Emiliano 
da Costa.

15/05

QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade 

Milreu and Limestone Arts – Workshops

Colours and Lines: the Milreu compositions 
in fresco paintings.

The colours and geometric shapes of the 
Roman mosaics of Milreu are the theme for 
an experience of fresco painting. 

This workshop is divided into two parts, in 
which participants will have the chance to 
create a decorative panel, from crafting and 
applying the lime plaster to painting the 
decorative elements in fresco. 

14:30-16:30
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AMATORES IN SITU 
O mundo antigo visto por aqueles que o amam

11/05 «Mulheres e poder na Roma de Júlio 
César» 

Numa época extraordinária pelo seu 
desenvolvimento cultural e expansão 
política e militar, conhecida como o 
século de ouro da República Romana, 
em que condições viviam as mulheres, 
principalmente aquelas de que temos 
mais notícias, as das classes mais altas? 
As fontes contemporâneas, praticamente 
todas masculinas, abrem-nos postigos para 
as vidas de algumas dessas mulheres, para 
a forma como se posicionavam e como 
eram encaradas pela sociedade em que se 
moviam. 
Por Gisela Neto

25/05 «Vida Saudável: um Património 
Dietético de matriz clássica»

Muitos hábitos contemporâneos de vida 
saudável radicam numa longínqua matriz 
clássica greco-romana, acomodada, ao 
longo dos séculos, a contextos sociais, 
económicos políticos e culturais diversos. 
Propomo-nos trilhar alguns percursos de 
reconhecimento desse património dietético, 
no seu sentido original de «modos de vida» 
para recuperar ou manter a saúde. 
Por Carmen Soares

11/05 & 25/05

CÍVIS - Associação para o Aprofundamento da Cidadania

11/05 «Women and Power in the Rome of 
Julius Caesar»

At an extraordinary time for Rome’s cultural 
development and military and political ex-
pansion, known as the golden century of 
the Roman Republic, what was life like for 
the women who lived there, especially those 
whom we have most information about, i.e. 
the ones from the higher classes of Roman 
society? The contemporary sources, practi-
cally all male, give us a glimpse of the lives 
of some of these women, and of the way 
they positioned themselves in, and were 
seen by, the society in which they lived. 
By Gisela Neto

25/05 «Healthy Life: a Dietary Heritage 
with a classic pattern»

Many of our healthy lifestyle choices today 
can be traced far back in time to a classic 
Greco-Roman pattern, adapted, over the 
centuries, to a variety of social, econom-
ic, political and cultural contexts. We aim 
to follow some routes that recognise this 
dietary heritage, in its original meaning of 
“ways of life” to recover or maintain our 
health.
By Carmen Soares

18:00
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memori - futur
por SONDA

Acreditamos que ao longo dos tempos 
e da História, as mesmas preocupações 
acompanharam a existência da Humanidade. 
Quem melhor para responder à pergunta 
Património - Que Futuro? que o património 
vivo - as pessoas? Vamos falar com as 
pessoas e ouvir nas suas respostas, os seus 
sentimentos e visões, tudo o que antes da 
ação condiciona o nosso comportamento e 
os vestígios que ficarão, no futuro, à nossa 
passagem. 

Começa-se com uma roadtrip pelo interior do 
Algarve, onde se vão recolher testemunhos a 
partir da interrogação: Pessoas-O Mundo-O 
Património-Que Futuro? 

Quem responde a essa questão não é a 
SONDA, mas todos nós, mais especificamente 
os habitantes do Algarve em 2018, através 
de entrevistas video-gravadas a pessoas de 
vários extractos sociais, culturais e idades, as 
quais  serão integrados numa performance/
concerto com o som eletrónico espacial da 
Sonda e manipulação de vídeos para criar 
um ambiente estimulante e lúdico ao mesmo 
tempo que se explora temas universais da 
existência. 

Direção Artística, criação e interpretação: 
Pedro Glória
Produção, conteúdos e divulgação: 
Luísa Baptista

26/05

Rizoma Lab - Associação Cultural

We believe that throughout history and 
times, the same concerns have accom-
panied the existence of Humanity. Who 
better to answer the question Heritage - 
What Future? that the living heritage - the 
people? Let’s talk to people and listen in 
their responses, their feelings and visions, 
everything that before the action conditions 
our behavior and the vestiges that will stay 
in our future. 

It starts with a roadtrip through the interior 
of the Algarve, where testimonies will be 
collected from the question: People-The 
World-Heritage-What Future? 

Who answers to this question is not 
SONDA, but all of us, specifically the in-
habitants of the Algarve in 2018, through 
video-recorded interviews with people from 
various social, cultural and age groups, 
which will be integrated into a performance 
/ concert with the spatial electronic sound 
of the SONDA and video manipulation to 
create a stimulating and playful environ-
ment while exploring universal themes of 
our existence.

Artistic direction, creation and performance: 
Pedro Glória
Production, content production and com-
munication: Luisa Baptista

21:00
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26/05 AMATORES IN SITU 
O mundo antigo visto por aqueles que o amam

30/05 «A representação dos moinhos na 
literatura da Antiguidade» 

Os moinhos eram usados na Grécia Antiga 
e em Roma, com as funções que ainda 
hoje lhes conhecemos. Esta perenidade 
também nos chegou através da literatura e 
serão alguns desses exemplos que iremos 
analisar.
Por Ana Isabel Soares 

22/06 «As ruínas de Milreu como espaço 
de diálogo intercultural»

Milreu é um caso paradigmático de 
ocupação contínua do mesmo espaço ao 
longo de 20 séculos. Este lugar observou 
a chegada dos primeiros cristãos e a forma 
como conviveram com as estruturas pagã; 
depois, acolheu comunidades islâmicas e 
de novo gentes cristãs. 

No mesmo espaço, (re) usando as mesmas 
estruturas e dialogando com as mesmas 
técnicas e materiais construtivos, aqui 
se foi construindo um espaço de diálogo 
intergeracional, mas também interciviliza-
cional que exemplifica bem como fomos 
crescendo e se foi construindo a nossa 
identidade.
Por João Pedro Bernardes

30/05 & 22/06

CíVIS - Associação para o Aprofundamento da Cidadania

30/05 «The representation of mills in the 
literature of Antiquity» 

Mills were used in Ancient Greece and Rome 
for the same purposes as they are today. This 
perenniality is also found in literature and we 
will be analysing some examples of this. 
By Ana Isabel Soares 

22/06 «The ruins of Milreu as a space for 
intercultural dialogue»

Milreu is a paradigmatic case of continuous 
occupation of the same space over the 
course of 20 centuries. This site witnessed 
the arrival of the first Christians and the way 
they lived alongside the pagan communities; 
later, it became home to Muslims and then 
more Christians. 

In the same space, (re)using the same 
structures and interacting with the same 
techniques and construction materials, 
a space for intergenerational dialogue 
was built here. But it is a space that is 
also inter-civilizational and which clearly 
exemplifies how we have grown and built 
our identity. 
By João Pedro Bernardes

18:00
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REGRESSO AO BRANCO

Neste espetáculo assume-se uma estética 
hodierna onde se pretende projetar para 
um futuro próximo a herança milenar de 
uma tradição de Gineceu, confrontando 
o espetador de hoje com o exemplo, a 
subversão e a perversão dos valores da 
contemporaneidade. 

O património do poder é aqui estilhaçado 
através do dilema: que património e que 
futuro é previligiado pela assunção do 
agora? 

Este pretende ser uma história construída/
instruída por mulheres e a partir de mulheres. 

Encenação de António Gambóias.
Com Ana Cristina Oliveira, Margarida 
Almeida, Leonor Mendes, Luisa Lino e 
Constança Leitão.
Coral feminino “Outras vozes”. 

Figuração especial: Alunos da Escola Eb1 
da Conceição 

29/09

Associação Cultural Música XXI

Back to the White

In this show a modern aesthetic is used 
with the intention of projecting to a near 
future the ancient heritage of a tradition of 
Gynoecium, confronting today’s spectator 
with the example, the subversion and the 
perversion of the values   of contemporaneity. 

The heritage of the power that is shattered 
here by the dilemma: what heritage and 
what future are privileged by the assumption 
of the here and now? 

This is intended to be a story constructed/
instructed by women and from women.

“Other Voices” female choir.

Stage Set by António Gambóias.
With Ana Cristina Oliveira, Margarida 
Almeida, Leonor Mendes, Luisa Lino and
Constança Leitão.

Special participation:   Escola Eb1
da Conceição

19:30
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29/09 MILREU E AS ARTES DA CAL
oficinas

Oficina “Composições de geométricas em 
esgrafito” 

Nesta oficina os participantes terão oportuni-
dade de experimentar a técnica do esgrafito 
decorativo realizado com cal e criar um painel 
inspirado nos elementos geométricos dos 
mosaicos romanos de Milreu. O esgrafito é 
uma das mais conhecidas técnicas tradicionais 
ligadas às artes da cal.

Direcionada para os utentes da ASMAL

Oficina “Ritmo, Repetição e Padrões” 
(data a confirmar)

Nesta oficina exploram-se elementos como o 
ritmo, a composição, as cores ou os padrões, 
presentes nos mosaicos geométricos de 
Milreu, sob variadas formas, para os utilizar na 
composição gráfica de um cartaz com recurso 
a diferentes técnicas de pintura e impressão, 
como carimbos e tintas artesanais.
Direcionada para a Escola Poeta Emiliano da Costa

02/10

QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade

Geometric compositions in sgraffito 
workshop 

Participants in this workshop will have the 
chance to try the technique of decorative 
sgraffito with limestone and create a panel 
inspired by the geometric elements of the 
Roman mosaics of Milreu. Sgraffito is one 
of the best-known traditional techniques 
connected to limestone art.

Rhythm, Repetition and Patterns workshop

This workshop explores elements such 
as the rhythm, composition, colours and 
patterns present in the geometric mosaics 
of Milreu, in various forms, to use them in 
the graphic composition of a poster using a 
variety of painting and printing techniques 
such as stamps and artisanal inks. 

10:00 - 18:00
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DO SABER AO CRIAR
experiências tecnoromanas na Villa de Milreu

19/10 das 10h às 13h e das 14h30 às 18h 
Direcionado para as escolas

20/10 das 14h30 às 18h
Público em geral e famílias

Projeto que dá a conhecer o estilo de vida dos 
romanos que habitaram o local, assim como 
recursos naturais locais, técnicas e conceitos 
científicos por eles aplicados na construção do 
edificado e na organização dos espaços exteriores 
(jardins, áreas de cultivo, etc.).

“Defumadouros e fragâncias” 
Oficina de olaria para a construção de defumadouros 
em estilo romano por replicação de modelos exibidos 
e posterior personalização. 

“Técnicas de representação gráfica do período 
romano” 

 “A Geologia romana de Milreu”
Análise das rochas idênticas às usadas nas edificações 
romanas da região e sua identificação através de testes 
físico químicos 

“A paisagem romana de Milreu”
Apresentação de algumas práticas de planeamento 
paisagístico característicos do período romano usando 
como ponto de partida o canteiro romano.

“Merellus” 
Fase final da competição interescolas promovida pela 
rede de Museus do Algarve “1º torneio do jogo do 
moinho”

“Campus Ludi” 
Pretende-se dinamizar uma área infanto-juvenil

“Tabernae” 
Mostra de produtos regionais típicos e/ou contemporâ-
neos produzidos a partir de recursos naturais locais.

19/10 & 20/10

FROM KNOWLEDGE TO CREATION: 
Techno-Roman Bio-experiences
19/10    10h  -  13h   and   14:30h  -  18h
For the schools

20/10    14:30h  -  18h
For general public and families

Project that shows the way of life of the Romans who 
once inhabited the site, as well as the local natural 
resources they used and the scientific concepts and 
techniques they applied in the construction of the 
buildings and the organisation of the exterior spaces, 
such as gardens and farmland). 

“Smokers and fragrances” 
Pottery workshop to craft Roman-style smokers by 
replicating the models exhibited and then personalising 
them. 

“Techniques of graphic representation in the Roman 
period” 

“The Roman Geology of Milreu” 
Analysis of the rocks identical to those used in the 
region’s Roman buildings and their identification by 
means of physical/chemical tests 

“The Roman landscape of Milreu” 
Presentation of some of the characteristic landscaping 
practices during the Roman period, using the Roman 
flower bed at the site as the starting point.

“Merellus”
Final stage in the inter-schools competition organised 
by the Algarve Museums network “First Nine Men’s 
Morris Tournament”

“Campus Ludi” – The aim is to organise an area for 
youngsters, 

“Tabernae” 
Showcase of typical regional and/or contemporary 
products made from local natural resources.

14:30 - 18:00
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Associações participantes:

Academia de Música de Lagos

Arquente - Associação Cultural 

Associação Cultural Dancenema

Associação Cultural Música XXI

Associação Grupo de Amigos de Loulé

Casa da Cultura de Loulé

Centro Ciência Viva do Algarve

Centro Ciência Viva de  Lagos

Civis – Associação para o Aprofundamento 
da Cidadania

PARCERIAS // PARTNERSHIPS

Grupo de Amigos do Museu de Portimão

O Corvo e a Raposa Associação Cultural

Orquestra de Jazz do Algarve

Partilha Alternativa Associação

QRER – Cooperativa para o Desenvolvi-
mento dos Territórios de Baixa Densidade

Rizoma Lab – Associação Cultural

Teia D Ímpulsos – Associação Social, 
Cultural e Desportiva

Tertúlia – Associação Sócio – Cultural de Aljezur

Vicentina – Associação para o Desenvolvi-
mento do Sudoeste

ORGANIZAÇÃO:

PATROCÍNIO: MEDIA PARTNERS:



www.cultalg.pt

PatrocínioPATROCÍNIO

www.cultalg.pt


