
every day counts

O VERÃO AZUL é um festival transdisciplinar dedicado à 
promoção e difusão da criação contemporânea no Algarve.  
Sob o mote pela Estrada Fora, a 9ª edição do festival 
vai deambular entre Loulé, Faro, Quarteira e Lagos, com 
propostas de teatro, dança, música, performance, artes 
visuais, cinema e peças infantis.

Artistas nacionais e internacionais convidam o público 
a pensar o conceito do Antropoceno — época que se 
caracteriza pelo impacto das acções do Homem no seu 
habitat. 
Alessandro Sciarroni (Leão de Ouro da Bienal de Veneza 
2019) dança as migrações animais; Silke Huysmans e Hannes 
Dereere documentam um desastre ambiental no Brasil; 
Gustavo Ciríaco constrói em cena paisagens memorizadas 
e imaginadas; Niño de Elche, o enfant terrible do Flamenco 
apresenta um concerto sobre os vários tráficos entre 
Colômbia e Espanha; Cátia Pinheiro convida a um percurso 
sonoro individual em Loulé e Lagos; o colectivo Mil Metros 2 
colecciona e expõe perguntas dos habitantes pelas ruas de 
Faro e Quarteira.

O Verão Azul proporciona ainda vários momentos imersivos, 
como a performance-instalação de André Uerba, o concerto-
instalação de Gabriel Ferrandini, André Cepeda e Maria Reis 
(Pega Monstro), as experiências íntimas de Raquel André com 
pessoas que tem vindo a coleccionar e o espectáculo-viagem 
de Tó Trips e Tiago Gomes inspirado em Jack Kerouac.

No festival haverá dois pontos de encontro — em Faro e 
Loulé - com concertos de músicos nacionais e algarvios, num 
ambiente de festividade e encontros entre público e artistas.

VERÃO AZUL is a trans-disciplinary festival dedicated to the 
promotion and touring of contemporary artistic creation 
in the Algarve. Under the motto On the road, the festival’s 
9th edition will wander between Loulé, Faro, Quarteira and 
Lagos with theatre, dance, music, performance, visual arts, 
cinema and children’s theatre plays’ proposals.

National and international artists invite the audience to think 
about the Anthropocene concept — a time characterized 
by the impact of men’s actions in his habitat. Alessandro 
Sciarroni (Golden Lion at the Venice Biennale 2019) dances 
animal migrations; Silke Huysmans and Hannes Dereere 
depict an environmental disaster in Brazil; Gustavo Ciríaco 
builds memorized and imagined landscapes on stage; Niño 
de Elche, Flamenco’s enfant terrible, presents a show on 
the various traffics between Colombia and Spain; Cátia 
Pinheiro invites the audience to make an audio journey in 
Loulé and Lagos; the collective Mil Metros 2 gathers and 
exhibits inhabitants’ questions through the streets of Faro 
and Quarteira.

Verão Azul also offers several immersive moments, such 
as André Uerba’s performance-installation, the concert-
installation by Gabriel Ferrandini, André Cepeda and Maria 
Reis (Pega Monstro), Raquel André’s intimate experiences 
with people she has been collecting and Tó Trips and Tiago 
Gomes’ journey-performance, inspired by Jack Kerouac.

At the two meeting points of the festival in Faro and in 
Loulé there will also be concerts by national musicians and 
musicians from the Algarve, a space for celebration and 
meetings between audience and artists.

ANDRÉ PRÍNCIPE (PT) 
 
EXPATS 
ViVER NUM PAíS ESTRANGEiRO 
LiViNG iN A FOREiGN COUNTRy   
 
— ASSOCiAçÃO 289 (FARO)  
QUi 17 OUT / THU 17 OCT 
iNAUGURAçÃO / OPENiNG — 18H30 
EXPOSiçÃO / ExHiBiTiON / M6 
ENTRADA GRATUiTA / FREE ADMiSSiON 
  
Depois de uma exposição colectiva de fotografia e de apresentarmos os 
seus filmes Campo de Flamingos sem Flamingos e Tokyo Diaries, André 
Príncipe aceita o convite para expor mais uma vez no Festival Verão Azul, 
desta vez num formato de exposição individual. 
After a collective photo exhibition and the presentation of his films Flamin-
go Field Without Flamingos and Tokyo Diaries, André Príncipe accepts the 
invitation to once again present his work at the Festival Verão Azul, this 
time in the form of a solo exhibition.  
 

 
 
SILKE HUYSMAN & HANNES DEREERE (BE)  
 
MiNiNG STORiES 
 
ESTREiA NACiONAL / NATiONAL PREMiERE 

— CiNE-TEATRO LOULETANO (LOULÉ) 
QUi 17 OUT / THU 17 OCT / 21H30 
TEATRO / THEATRE / 60 MiN / M16 / 5€ 
  
Uma peça de teatro documental sobre o desastre ambiental Mariana, no 
Brasil. Uma viagem intrigante que visita memória, política, religião e a 
forma de contar estórias.  
A documentary play about the environmental disaster in Mariana, Brazil. 
An intriguing journey that visits memory, politics, religion, and ways to tell a story.  

Espectáculo em Português, inglês e Holandês / Com legendas em inglês /  Conversa pós-espectáculo com os 
artistas / Show in Portuguese, English and Dutch / Subtitled in English / Post-performance talk with the artists 
Apoio / Support: Flanders State of The Arts  
 

 
 
2MIKKERS – IMAGINÁRIO E LÁGRIMA (PT) 
 
UMA ViAGEM À CONSTRUçÃO 
DE UNiVERSOS 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT  
— AUDiTÓRiO DO SOLAR DA MÚSiCA NOVA (LOULÉ)  
QUi 17 OUT / THU 17 OCT / 23H30 
SPOKEN wORD / 40 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Dois sonhadores vocais (João Caiano e Martim Santos) encontraram-se 
no meio de um livro onde se podiam ler, com minúcia, as lágrimas de um 
planeta em alteração. 
Two vocal dreamers (João Caiano and Martim Santos) met in the middle of 
a book where the tears of a changing planet could be read in detail.  
 

 
 
PAULINA SZ (POL) 
 
iN BETwEEN 
 
ESTREiA ABSOLUTA / WORLD PREMiERE  

PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT  
— AUDiTÓRiO DO SOLAR DA MÚSiCA NOVA (LOULÉ)* 
QUi 17 OUT / SáB 19 OUT / SEX 25 OUT / THU 17 OCT / SAT 19 OCT /  
FRi 25 OCT / 23H** — 02H 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT 
— GiMNáSiO CLUBE DE FARO* (FARO) 
SEX 18 OUT / QUi 24 OUT / SáB 26 OUT 
FRi 18 OCT / THU 24 OCT / SAT 26 OCT / 23H** — 02H 

PERFORMANCE / 20 MiN / M16 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON → 

→ Duas pessoas encontram-se de costas uma para a outra. Não vale olhar 
para trás. É sobre honestidade, presença, encontro e o outro. 
Two people meet each other back to back. No looking back. This is about 
honesty, presence, meeting and the other. 

Performance realizada em inglês / Performed in English 
*Sujeito a confirmação / Venue to be confirmed 
**Sessões contínuas de 20 minutos, para um espectador, mediante inscrição prévia / On going 20 min. sessions, 
for one person upon prior registration 
info e inscrições / Registration: info@festivalveraoazul.com / +351. 963 579 289  
 

 
 
NIÑO DE ELCHE (ES) 
 
COLOMBiANA 
 
— TEATRO DAS FiGURAS (FARO) 
SEX 18 OUT / FRi 18 OCT / 21H30 
MÚSiCA / MUSiC / 80 MiN / M6 / 5€ A / TO 10€*

Colombiana é um disco que está a mudar a forma de ver a música em 
Espanha. Parece flamenco mas não é. É rock e electrónica e post-punk e 
muito mais. Niño de Elche tornou-se, com as suas experiências sobre o 
flamenco, um dos músicos mais reverenciados no seu país. 
Colombiana is a record that is changing the way music is seen in Spain. 
it sounds Flamenco but it’s not. it’s rock and electronics and post-punk and 
much more. Niño de Elche has become one of the most revered musicians of 
his country, with his experiences on flamenco. 

Apoio / Support: Acción Cultural Española (AC/E): Programa para a internacionalização da Cultura Espanhola 
(PiCE) / Mobilidade / Acción Cultural Española (AC/E): Programme for the internationalization of Spanish Culture 
(PiCE) / Mobility 
*10€ - Bilhete Normal / Regular Ticket / 7,50€ — Maiores de 65 / 65 and over / 5€ — Menores de 30 / Under 30  
 

 
 
RICARDO J. MARTINS (PT) 
 
VARiAçÕES À GUiTARRA PORTUGUESA 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT 
— GiMNáSiO CLUBE DE FARO (FARO) 
SEX 18 OUT / FRi 18 OCT / 23H30 
MÚSiCA / MUSiC / 40 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Um concerto que contará com clássicos do repertório deste instrumento 
maior do património musical português, bem como temas originais, 
variações e improvisos.  
A show with classic themes of this greater instrument of the Portuguese 
music heritage’s repertoire, as well as original themes, variations and 
improvisation.   
 

 
 
CÁTIA PINHEIRO (PT) 
 
THE wALK #2 
 
CRiADO EM RESiDêNCiA / CREATED iN RESiDENCE — LOULÉ & LAGOS 2018 

ESPAçO PÚBLiCO / PUBLiC SPACE (LOULÉ) 
— PONTO DE PARTiDA / MEETiNG POiNT*: CONVENTO DO ESPíRiTO SANTO 
SáB 19 OUT / SAT 19 OCT + DOM 20 OUT / SUN 20 OCT / 15H 

ESPAçO PÚBLiCO /  PUBLiC SPACE (LAGOS) 
— PONTO DE PARTiDA / MEETiNG POiNT*: MESSE MiLiTAR DE LAGOS 
SEX 1 NOV / FRi 1 NOV + SáB 2 NOV / SAT 2 NOV / 15H  

AUDiOWALK / 40 MiN / M12 / 5€** 
 
Percurso áudio site-specific que se serve da cidade e das pequenas ficções 
dela extraídas para conduzir o espectador numa viagem única e pessoal. 
A site-specific audio journey using the city and small fictions drawn from it 
to conduct the spectator in a unique and personal voyage. 

Versão disponível em PT e iNG; Limitado a 30 pessoas / Available in PT and iNG; Limited to 30 people 
*início do percurso com intervalo de 4min. entre cada espectador. Saídas individuais das 15h às 16h55.  
Journey beginning with 4 min intervals between each spectator. individual exits from 15h to 16h55. 
**Em Loulé, o bilhete para o espectáculo deverá ser adquirido na bilheteira do Cine-Teatro Louletano e em 
Lagos, na bilheteira do Centro Cultural de Lagos  
In Loulé, the ticket for the show should be bought at Cine-Teatro Louletano’s box office, and in Lagos at 
CentroCultural de Lagos’ box office. 

RAQUEL ANDRÉ (PT) 
 
COLECçÃO DE ARTiSTAS 
 
CO-PRODUçÃO / CO-PRODUCTiON  

— CiNE-TEATRO LOULETANO (LOULÉ) 
SáB 19 OUT / SAT 19 OCT/ 21H30 
TEATRO / THEATRE / 60 MiN / M14 / 5€ 
 
Mais uma colecção de Raquel que navega sobre real e ficção, quotidiano 
e vida artística, procurando coleccionar o efémero que é o outro. 
One more collection presented by Raquel, which oscillates between real 
and fiction, the everyday and the artistic life, in an attempt to collect the 
ephemeral in other people. 

Espectáculo legendado em inglês / Conversa pós-espectáculo com os artistas  
Subtitled in English / Post-performance talk with the artists  
 

 
 
RUSSA (PT) 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT (LOULÉ) 
— AUDiTÓRiO DO SOLAR DA MÚSiCA NOVA 
SáB 19 OCT / SAT 19 OCT / 23H30 
MÚSiCA / MUSiC / 30 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Viagem pelas sonoridades do hip-hop. Temas heterogéneos e batidas 
diversificadas apresentadas a solo pela rapper portuguesa 
A journey through hip-hop sounds.  Heterogeneous themes and diverse 
beats presented on a solo show by the Portuguese rapper.   
 

 
 
MIL M2 (CL) 
 
PROYECTO PREGUNTA 
 
PROJECTO PARTiCiPATiVO / PARTiCiPATiVE PROJECT 

— ESPAçO PÚBLiCO / PUBLiC SPACE (FARO) 
SáB 19 OUT / SAT 19 OCT + DOM 20 OUT / SUN 20 OCT / TODO O DiA / ALL DAy 

— ESPAçO PÚBLiCO /  PUBLiC SPACE (QUARTEiRA) 
SáB 26 OUT / SAT 26 OCT + DOM 27 OUT / SUN 27 OCT / TODO O DiA / ALL DAy 

ACçÃO DE RUA / STREET ACTiON / M6 
 
Como partilhar automaticamente uma conversa real entre duas pessoas 
no espaço público? Proyecto Pregunta é um mecanismo participativo 
crítico que visa a criação e difusão colectiva de debates em espaços públicos. 
How to automatically share a real conversation between two persons in 
the public space? Proyecto Pregunta is a critical participatory device aimed 
to the collective generation and dissemination of debates in public spaces. 

iNSCRiçÕES VOLUNTáRiOS / VOLUNTEER REGiSTRATiON 
Procuramos voluntários para integrar a equipa do Proyecto Pregunta, em Faro e Quarteira. Os interessados 
podem contactar o Verão Azul através do email info@festivalveraoazul.com ou do telemóvel (+351) 925 733 041 
We are looking for volunteers to join the Proyecto Pregunta team in Faro and Loulé. Those interested can contact 
the Verão Azul by email info@festivalveraoazul.com or by phone (+351) 925 733 041   
 

 
 
CLÉMENT COGITORE (FR) 
 
BRAGUiNO 
 
— CiNECLUBE DE FARO — AUDiTÓRiO iPDJ (FARO) 
TER 22 OUT / TUE 22 OCT / 21H30   
DOCUMENTáRiO / DOCUMENTARy / 2017 / 50 MiN / M12 
GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
No meio da taiga Siberiana, a 450 milhas da aldeia mais próxima, vivem 
duas famílias: os Braguine e os Kiline. Auto-suficientes, ambas as famílias 
aí vivem de acordo com as suas próprias regras e princípios. Ambas as 
famílias recusam falar uma com a outra.  
in the middle of the Siberian taiga, 450 miles from the nearest village live 
two families: the Braguine and the Kiline. Self-sufficient, both families live 
there according to their own rules and principles. Both families refuse to 
speak to each other. 

Legendado em inglês / Subtitled in English 

9ª edição programa

SUSANNE REGINA MEURES (DE) 
 
RAViNG iRAN 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT 
— AUDiTÓRiO DO SOLAR DA MÚSiCA NOVA (LOULÉ) 
QUA 23 OUT / WED 23 OCT / 21H   

— GALERiA LAR (LAGOS) 
QUA 30 OUT /  WED 30  OCT / 21H30  

DOCUMENTáRiO / DOCUMENTARy / 2016 / 86 MiN / M6 
GRATUiTO / FREE ADMiSSiON   
 
A história de dois DJs em Teerão que lutam para tocar música e 
organizar festas techno. O regime local não apoia os arautos da 
cultura ocidental de decadência e os protagonistas têm que tomar 
grandes decisões. 
The story of two DJs in Tehran who fight to play music and to organize 
techno parties. The local regime does not support emissaries of the 
Western decadent culture and the lead players have big decisions to 
make. 

Legendado em inglês / Subtitled in English  
 

on theroad!international
arts festival lo

ul
é 

—
 fa

ro
 —

 la
go

s

17.10 — 2.11 ‘ 19festival
internacional

de artes

17.10 — 2.11 ‘ 19

PRODUÇÃO / PRODUCED BY ESTRUTURA FINANCIADA POR / FUNDED BY

FESTIVAL CO-FINANCIADO POR / CO-FUNDED BY:

CO-PRODUÇÃO / CO-PRODUCTION

APOIOS NA APRESENTAÇÃO DE / SUPPORT FOR THE PRESENTATION OF:

Mining Stories
Silke Huysman & Hannes Dereere

Storm Atlas
Dewey Dell

Colombiana
Niño de Elche

PARCERIAS LOCAIS / LOCAL PARTNERS:

PARCERIA COMUNICAÇÃO / MEDIA PARTNERS:

APOIOS / SUPPORT:

APOIO FINANCEIRO / FiNANCiAL SUPPORT

pela

 estrada

    f
ora!



every day counts

O VERÃO AZUL é um festival transdisciplinar dedicado à 
promoção e difusão da criação contemporânea no Algarve.  
Sob o mote pela Estrada Fora, a 9ª edição do festival 
vai deambular entre Loulé, Faro, Quarteira e Lagos, com 
propostas de teatro, dança, música, performance, artes 
visuais, cinema e peças infantis.

Artistas nacionais e internacionais convidam o público 
a pensar o conceito do Antropoceno — época que se 
caracteriza pelo impacto das acções do Homem no seu 
habitat. 
Alessandro Sciarroni (Leão de Ouro da Bienal de Veneza 
2019) dança as migrações animais; Silke Huysmans e Hannes 
Dereere documentam um desastre ambiental no Brasil; 
Gustavo Ciríaco constrói em cena paisagens memorizadas 
e imaginadas; Niño de Elche, o enfant terrible do Flamenco 
apresenta um concerto sobre os vários tráficos entre 
Colômbia e Espanha; Cátia Pinheiro convida a um percurso 
sonoro individual em Loulé e Lagos; o colectivo Mil Metros 2 
colecciona e expõe perguntas dos habitantes pelas ruas de 
Faro e Quarteira.

O Verão Azul proporciona ainda vários momentos imersivos, 
como a performance-instalação de André Uerba, o concerto-
instalação de Gabriel Ferrandini, André Cepeda e Maria Reis 
(Pega Monstro), as experiências íntimas de Raquel André com 
pessoas que tem vindo a coleccionar e o espectáculo-viagem 
de Tó Trips e Tiago Gomes inspirado em Jack Kerouac.

No festival haverá dois pontos de encontro — em Faro e 
Loulé - com concertos de músicos nacionais e algarvios, num 
ambiente de festividade e encontros entre público e artistas.

VERÃO AZUL is a trans-disciplinary festival dedicated to the 
promotion and touring of contemporary artistic creation 
in the Algarve. Under the motto On the road, the festival’s 
9th edition will wander between Loulé, Faro, Quarteira and 
Lagos with theatre, dance, music, performance, visual arts, 
cinema and children’s theatre plays’ proposals.

National and international artists invite the audience to think 
about the Anthropocene concept — a time characterized 
by the impact of men’s actions in his habitat. Alessandro 
Sciarroni (Golden Lion at the Venice Biennale 2019) dances 
animal migrations; Silke Huysmans and Hannes Dereere 
depict an environmental disaster in Brazil; Gustavo Ciríaco 
builds memorized and imagined landscapes on stage; Niño 
de Elche, Flamenco’s enfant terrible, presents a show on 
the various traffics between Colombia and Spain; Cátia 
Pinheiro invites the audience to make an audio journey in 
Loulé and Lagos; the collective Mil Metros 2 gathers and 
exhibits inhabitants’ questions through the streets of Faro 
and Quarteira.

Verão Azul also offers several immersive moments, such 
as André Uerba’s performance-installation, the concert-
installation by Gabriel Ferrandini, André Cepeda and Maria 
Reis (Pega Monstro), Raquel André’s intimate experiences 
with people she has been collecting and Tó Trips and Tiago 
Gomes’ journey-performance, inspired by Jack Kerouac.

At the two meeting points of the festival in Faro and in 
Loulé there will also be concerts by national musicians and 
musicians from the Algarve, a space for celebration and 
meetings between audience and artists.

ANDRÉ PRÍNCIPE (PT) 
 
EXPATS 
 
— ASSOCiAçÃO 289 (FARO)  
QUi 17 OUT / THU 17 OCT 
iNAUGURAçÃO / OPENING — 18H30 
EXPOSiçÃO / ExHIBITION / M6 
ENTRADA GRATUiTA / FREE ADMISSION 
  
Viver num país estrangeiro. 
Depois de uma exposição colectiva de fotografia e de apresentarmos os 
seus filmes Campo de Flamingos sem Flamingos e Traces of a diary, André 
Príncipe aceita o convite para expor mais uma vez no Festival Verão Azul, 
desta vez num formato de exposição individual. 
Living in a foreign country. 
After a collective photo exhibition and the presentation of his films Flamin-
go Field Without Flamingos and Traces of a diary, André Príncipe accepts 
the invitation to once again present his work at the Festival Verão Azul, this 
time in the form of a solo exhibition.  
 

 
 
SILKE HUYSMAN & HANNES DEREERE (BE)  
 
MiNiNG STORiES 
 
ESTREiA NACiONAL / NATIONAL PREMIERE 

— CiNE-TEATRO LOULETANO (LOULÉ) 
QUi 17 OUT / THU 17 OCT / 21H30 
TEATRO / THEATRE / 60 MiN / M16 / 5€ 
  
Uma peça de teatro documental sobre o desastre ambiental Mariana, no 
Brasil. Uma viagem intrigante que visita memória, política, religião e a 
forma de contar estórias.  
A documentary play about the environmental disaster in Mariana, Brazil. 
An intriguing journey that visits memory, politics, religion, and ways to tell a story.  

Espectáculo em Português, inglês e Holandês / Com legendas em inglês /  Conversa pós-espectáculo com os 
artistas / Show in Portuguese, English and Dutch / Subtitled in English / Post-performance talk with the artists 
Apoio / Support: Flanders State of The Arts  
 

 
 
2MIKKERS – IMAGINÁRIO E LÁGRIMA (PT) 
 
UMA ViAGEM À CONSTRUçÃO 
DE UNiVERSOS 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETING POINT  
— AUDiTÓRiO DO SOLAR DA MÚSiCA NOVA (LOULÉ)  
QUi 17 OUT / THU 17 OCT / 23H30 
SPOKEN wORD / 40 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMISSION 
 
Dois sonhadores vocais (João Caiano e Martim Santos) encontraram-se 
no meio de um livro onde se podiam ler, com minúcia, as lágrimas de um 
planeta em alteração. 
Two vocal dreamers (João Caiano and Martim Santos) met in the middle of 
a book where the tears of a changing planet could be read in detail.  
 

 
 
PAULINA SZCZĘSNA (POL) 
 
iN BETwEEN 
 
ESTREiA ABSOLUTA / WORLD PREMIERE  

PONTO DE ENCONTRO / MEETING POINT  
— AUDiTÓRiO DO SOLAR DA MÚSiCA NOVA (LOULÉ)* 
QUi 17 OUT / SáB 19 OUT / SEX 25 OUT / THU 17 OCT / SAT 19 OCT /  
FRI 25 OCT / 23H** — 02H 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETING POINT 
— GiMNáSiO CLUBE DE FARO* (FARO) 
SEX 18 OUT / QUi 24 OUT / SáB 26 OUT 
FRI 18 OCT / THU 24 OCT / SAT 26 OCT / 23H** — 02H 

PERFORMANCE / 20 MiN / M16 / GRATUiTO / FREE ADMISSION → 

→ Duas pessoas encontram-se de costas uma para a outra. Não vale olhar 
para trás. É sobre honestidade, presença, encontro e o outro. 
Two people meet each other back to back. No looking back. This is about 
honesty, presence, meeting and the other. 

Performance realizada em inglês / Performed in English 
*Sujeito a confirmação / Venue to be confirmed 
**Sessões contínuas de 20 minutos, para um espectador, mediante inscrição prévia / On going 20 min. sessions, 
for one person upon prior registration 
info e inscrições / Registration: info@festivalveraoazul.com / +351. 963 579 289  
 

 
 
NIÑO DE ELCHE (ES) 
 
COLOMBiANA 
 
— TEATRO DAS FiGURAS (FARO) 
SEX 18 OUT / FRI 18 OCT / 21H30 
MÚSiCA / MUSIC / 80 MiN / M6 / 5€ A / TO 10€*

Colombiana é um disco que está a mudar a forma de ver a música em 
Espanha. Parece flamenco mas não é. É rock e electrónica e post-punk e 
muito mais. Niño de Elche tornou-se, com as suas experiências sobre o 
flamenco, um dos músicos mais reverenciados no seu país. 
Colombiana is a record that is changing the way music is seen in Spain. 
It sounds Flamenco but it’s not. It’s rock and electronics and post-punk and 
much more. Niño de Elche has become one of the most revered musicians of 
his country, with his experiences on flamenco. 

Apoio / Support: Acción Cultural Española (AC/E): Programa para a internacionalização da Cultura Espanhola 
(PiCE) / Mobilidade / Acción Cultural Española (AC/E): Programme for the Internationalization of Spanish Culture 
(PICE) / Mobility 
*10€ - Bilhete Normal / Regular Ticket / 7,50€ — Maiores de 65 / 65 and over / 5€ — Menores de 30 / Under 30  
 

 
 
RICARDO J. MARTINS (PT) 
 
VARiAçÕES À GUiTARRA PORTUGUESA 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETING POINT 
— GiMNáSiO CLUBE DE FARO (FARO) 
SEX 18 OUT / FRI 18 OCT / 23H30 
MÚSiCA / MUSIC / 40 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMISSION 
 
Um concerto que contará com clássicos do repertório deste instrumento 
maior do património musical português, bem como temas originais, 
variações e improvisos.  
A show with classic themes of this greater instrument of the Portuguese 
music heritage’s repertoire, as well as original themes, variations and 
improvisation.   
 

 
 
CÁTIA PINHEIRO (PT) 
 
THE wALK #2 
 
CRiADO EM RESiDêNCiA / CREATED IN RESIDENCE — LOULÉ & LAGOS 2018 

ESPAçO PÚBLiCO / PUBLIC SPACE (LOULÉ) 
— PONTO DE PARTiDA / MEETING POINT*: CONVENTO DO ESPÍRiTO SANTO 
SáB 19 OUT / SAT 19 OCT + DOM 20 OUT / SUN 20 OCT / 15H 

ESPAçO PÚBLiCO /  PUBLIC SPACE (LAGOS) 
— PONTO DE PARTiDA / MEETING POINT*: MESSE MiLiTAR DE LAGOS 
SEX 1 NOV / FRI 1 NOV + SáB 2 NOV / SAT 2 NOV / 15H  

AUDIOWALK / 40 MiN / M12 / 5€** 
 
Percurso áudio site-specific que se serve da cidade e das pequenas ficções 
dela extraídas para conduzir o espectador numa viagem única e pessoal. 
A site-specific audio journey using the city and small fictions drawn from it 
to conduct the spectator in a unique and personal voyage. 

Versão disponível em PT e iNG; Limitado a 30 pessoas / Available in PT and ING; Limited to 30 people 
*início do percurso com intervalo de 4min. entre cada espectador. Saídas individuais das 15h às 16h55.  
Journey beginning with 4 min intervals between each spectator. Individual exits from 15h to 16h55. 
**Em Loulé, o bilhete para o espectáculo deverá ser adquirido na bilheteira do Cine-Teatro Louletano e em 
Lagos, na bilheteira do Centro Cultural de Lagos  
In Loulé, the ticket for the show should be bought at Cine-Teatro Louletano’s box office, and in Lagos at 
CentroCultural de Lagos’ box office. 

RAQUEL ANDRÉ (PT) 
 
COLECçÃO DE ARTiSTAS 
 
CO-PRODUçÃO / CO-PRODUCTION  

— CiNE-TEATRO LOULETANO (LOULÉ) 
SáB 19 OUT / SAT 19 OCT/ 21H30 
TEATRO / THEATRE / 60 MiN / M14 / 5€ 
 
Mais uma colecção de Raquel que navega sobre real e ficção, quotidiano 
e vida artística, procurando coleccionar o efémero que é o outro. 
One more collection presented by Raquel, which oscillates between real 
and fiction, the everyday and the artistic life, in an attempt to collect the 
ephemeral in other people. 

Espectáculo legendado em inglês / Conversa pós-espectáculo com os artistas  
Subtitled in English / Post-performance talk with the artists  
 

 
 
RUSSA (PT) 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETING POINT (LOULÉ) 
— AUDiTÓRiO DO SOLAR DA MÚSiCA NOVA 
SáB 19 OCT / SAT 19 OCT / 23H30 
MÚSiCA / MUSIC / 30 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMISSION 
 
Viagem pelas sonoridades do hip-hop. Temas heterogéneos e batidas 
diversificadas apresentadas a solo pela rapper portuguesa 
A journey through hip-hop sounds.  Heterogeneous themes and diverse 
beats presented on a solo show by the Portuguese rapper.   
 

 
 
MIL M2 (CL) 
 
PROYECTO PREGUNTA 
 
PROJECTO PARTiCiPATiVO / PARTICIPATIVE PROJECT 

— ESPAçO PÚBLiCO / PUBLIC SPACE (FARO) 
SáB 19 OUT / SAT 19 OCT + DOM 20 OUT / SUN 20 OCT / TODO O DiA / ALL DAY 

— ESPAçO PÚBLiCO /  PUBLIC SPACE (QUARTEiRA) 
SáB 26 OUT / SAT 26 OCT + DOM 27 OUT / SUN 27 OCT / TODO O DiA / ALL DAY 

ACçÃO DE RUA / STREET ACTION / M6 
 
Como partilhar automaticamente uma conversa real entre duas pessoas 
no espaço público? Proyecto Pregunta é um mecanismo participativo 
crítico que visa a criação e difusão colectiva de debates em espaços públicos. 
How to automatically share a real conversation between two persons in 
the public space? Proyecto Pregunta is a critical participatory device aimed 
to the collective generation and dissemination of debates in public spaces. 

iNSCRiçÕES VOLUNTáRiOS / VOLUNTEER REGISTRATION 
Procuramos voluntários para integrar a equipa do Proyecto Pregunta, em Faro e Quarteira. Os interessados 
podem contactar o Verão Azul através do email info@festivalveraoazul.com ou do telemóvel (+351) 925 733 041 
We are looking for volunteers to join the Proyecto Pregunta team in Faro and Loulé. Those interested can contact 
the Verão Azul by email info@festivalveraoazul.com or by phone (+351) 925 733 041   
 

 
 
CLÉMENT COGITORE (FR) 
 
BRAGUiNO 
 
— CiNECLUBE DE FARO — AUDiTÓRiO iPDJ (FARO) 
TER 22 OUT / TUE 22 OCT / 21H30   
DOCUMENTáRiO / DOCUMENTARY / 2017 / 50 MiN / M12 
GRATUiTO / FREE ADMISSION 
 
No meio da taiga Siberiana, a 450 milhas da aldeia mais próxima, vivem 
duas famílias: os Braguine e os Kiline. Auto-suficientes, ambas as famílias 
aí vivem de acordo com as suas próprias regras e princípios. Ambas as 
famílias recusam falar uma com a outra.  
In the middle of the Siberian taiga, 450 miles from the nearest village live 
two families: the Braguine and the Kiline. Self-sufficient, both families live 
there according to their own rules and principles. Both families refuse to 
speak to each other. 

Legendado em inglês / Subtitled in English 

9ª edição programa

SUSANNE REGINA MEURES (DE) 
 
RAViNG iRAN 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETING POINT 
— AUDiTÓRiO DO SOLAR DA MÚSiCA NOVA (LOULÉ) 
QUA 23 OUT / WED 23 OCT / 21H   

— GALERiA LAR (LAGOS) 
QUA 30 OUT /  WED 30  OCT / 21H30  

DOCUMENTáRiO / DOCUMENTARY / 2016 / 86 MiN / M6 
GRATUiTO / FREE ADMISSION   
 
A história de dois DJs em Teerão que lutam para tocar música e 
organizar festas techno. O regime local não apoia os arautos da 
cultura ocidental de decadência e os protagonistas têm que tomar 
grandes decisões. 
The story of two DJs in Tehran who fight to play music and to organize 
techno parties. The local regime does not support emissaries of the 
Western decadent culture and the lead players have big decisions to 
make. 

Legendado em inglês / Subtitled in English  
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every day counts

O VERÃO AZUL é um festival transdisciplinar dedicado à 
promoção e difusão da criação contemporânea no Algarve.  
Sob o mote pela Estrada Fora, a 9ª edição do festival 
vai deambular entre Loulé, Faro, Quarteira e Lagos, com 
propostas de teatro, dança, música, performance, artes 
visuais, cinema e peças infantis.

Artistas nacionais e internacionais convidam o público 
a pensar o conceito do Antropoceno — época que se 
caracteriza pelo impacto das acções do Homem no seu 
habitat. 
Alessandro Sciarroni (Leão de Ouro da Bienal de Veneza 
2019) dança as migrações animais; Silke Huysmans e Hannes 
Dereere documentam um desastre ambiental no Brasil; 
Gustavo Ciríaco constrói em cena paisagens memorizadas 
e imaginadas; Niño de Elche, o enfant terrible do Flamenco 
apresenta um concerto sobre os vários tráficos entre 
Colômbia e Espanha; Cátia Pinheiro convida a um percurso 
sonoro individual em Loulé e Lagos; o colectivo Mil Metros 2 
colecciona e expõe perguntas dos habitantes pelas ruas de 
Faro e Quarteira.

O Verão Azul proporciona ainda vários momentos imersivos, 
como a performance-instalação de André Uerba, o concerto-
instalação de Gabriel Ferrandini, André Cepeda e Maria Reis 
(Pega Monstro), as experiências íntimas de Raquel André com 
pessoas que tem vindo a coleccionar e o espectáculo-viagem 
de Tó Trips e Tiago Gomes inspirado em Jack Kerouac.

No festival haverá dois pontos de encontro — em Faro e 
Loulé - com concertos de músicos nacionais e algarvios, num 
ambiente de festividade e encontros entre público e artistas.

VERÃO AZUL is a trans-disciplinary festival dedicated to the 
promotion and touring of contemporary artistic creation 
in the Algarve. Under the motto On the road, the festival’s 
9th edition will wander between Loulé, Faro, Quarteira and 
Lagos with theatre, dance, music, performance, visual arts, 
cinema and children’s theatre plays’ proposals.

National and international artists invite the audience to think 
about the Anthropocene concept — a time characterized 
by the impact of men’s actions in his habitat. Alessandro 
Sciarroni (Golden Lion at the Venice Biennale 2019) dances 
animal migrations; Silke Huysmans and Hannes Dereere 
depict an environmental disaster in Brazil; Gustavo Ciríaco 
builds memorized and imagined landscapes on stage; Niño 
de Elche, Flamenco’s enfant terrible, presents a show on 
the various traffics between Colombia and Spain; Cátia 
Pinheiro invites the audience to make an audio journey in 
Loulé and Lagos; the collective Mil Metros 2 gathers and 
exhibits inhabitants’ questions through the streets of Faro 
and Quarteira.

Verão Azul also offers several immersive moments, such 
as André Uerba’s performance-installation, the concert-
installation by Gabriel Ferrandini, André Cepeda and Maria 
Reis (Pega Monstro), Raquel André’s intimate experiences 
with people she has been collecting and Tó Trips and Tiago 
Gomes’ journey-performance, inspired by Jack Kerouac.

At the two meeting points of the festival in Faro and in 
Loulé there will also be concerts by national musicians and 
musicians from the Algarve, a space for celebration and 
meetings between audience and artists.

ANDRÉ PRÍNCIPE (PT) 
 
EXPATS 
ViVER NUM PAíS ESTRANGEiRO 
LiViNG iN A FOREiGN COUNTRy   
 
— ASSOCiAçÃO 289 (FARO)  
QUi 17 OUT / THU 17 OCT 
iNAUGURAçÃO / OPENiNG — 18H30 
EXPOSiçÃO / ExHiBiTiON / M6 
ENTRADA GRATUiTA / FREE ADMiSSiON 
  
Depois de uma exposição colectiva de fotografia e de apresentarmos os 
seus filmes Campo de Flamingos sem Flamingos e Tokyo Diaries, André 
Príncipe aceita o convite para expor mais uma vez no Festival Verão Azul, 
desta vez num formato de exposição individual. 
After a collective photo exhibition and the presentation of his films Flamin-
go Field Without Flamingos and Tokyo Diaries, André Príncipe accepts the 
invitation to once again present his work at the Festival Verão Azul, this 
time in the form of a solo exhibition.  
 

 
 
SILKE HUYSMAN & HANNES DEREERE (BE)  
 
MiNiNG STORiES 
 
ESTREiA NACiONAL / NATiONAL PREMiERE 

— CiNE-TEATRO LOULETANO (LOULÉ) 
QUi 17 OUT / THU 17 OCT / 21H30 
TEATRO / THEATRE / 60 MiN / M16 / 5€ 
  
Uma peça de teatro documental sobre o desastre ambiental Mariana, no 
Brasil. Uma viagem intrigante que visita memória, política, religião e a 
forma de contar estórias.  
A documentary play about the environmental disaster in Mariana, Brazil. 
An intriguing journey that visits memory, politics, religion, and ways to tell a story.  

Espectáculo em Português, inglês e Holandês / Com legendas em inglês /  Conversa pós-espectáculo com os 
artistas / Show in Portuguese, English and Dutch / Subtitled in English / Post-performance talk with the artists 
Apoio / Support: Flanders State of The Arts  
 

 
 
2MIKKERS – IMAGINÁRIO E LÁGRIMA (PT) 
 
UMA ViAGEM À CONSTRUçÃO 
DE UNiVERSOS 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT  
— AUDiTÓRiO DO SOLAR DA MÚSiCA NOVA (LOULÉ)  
QUi 17 OUT / THU 17 OCT / 23H30 
SPOKEN wORD / 40 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Dois sonhadores vocais (João Caiano e Martim Santos) encontraram-se 
no meio de um livro onde se podiam ler, com minúcia, as lágrimas de um 
planeta em alteração. 
Two vocal dreamers (João Caiano and Martim Santos) met in the middle of 
a book where the tears of a changing planet could be read in detail.  
 

 
 
PAULINA SZ (POL) 
 
iN BETwEEN 
 
ESTREiA ABSOLUTA / WORLD PREMiERE  

PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT  
— AUDiTÓRiO DO SOLAR DA MÚSiCA NOVA (LOULÉ)* 
QUi 17 OUT / SáB 19 OUT / SEX 25 OUT / THU 17 OCT / SAT 19 OCT /  
FRi 25 OCT / 23H** — 02H 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT 
— GiMNáSiO CLUBE DE FARO* (FARO) 
SEX 18 OUT / QUi 24 OUT / SáB 26 OUT 
FRi 18 OCT / THU 24 OCT / SAT 26 OCT / 23H** — 02H 

PERFORMANCE / 20 MiN / M16 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON → 

→ Duas pessoas encontram-se de costas uma para a outra. Não vale olhar 
para trás. É sobre honestidade, presença, encontro e o outro. 
Two people meet each other back to back. No looking back. This is about 
honesty, presence, meeting and the other. 

Performance realizada em inglês / Performed in English 
*Sujeito a confirmação / Venue to be confirmed 
**Sessões contínuas de 20 minutos, para um espectador, mediante inscrição prévia / On going 20 min. sessions, 
for one person upon prior registration 
info e inscrições / Registration: info@festivalveraoazul.com / +351. 963 579 289  
 

 
 
NIÑO DE ELCHE (ES) 
 
COLOMBiANA 
 
— TEATRO DAS FiGURAS (FARO) 
SEX 18 OUT / FRi 18 OCT / 21H30 
MÚSiCA / MUSiC / 80 MiN / M6 / 5€ A / TO 10€*

Colombiana é um disco que está a mudar a forma de ver a música em 
Espanha. Parece flamenco mas não é. É rock e electrónica e post-punk e 
muito mais. Niño de Elche tornou-se, com as suas experiências sobre o 
flamenco, um dos músicos mais reverenciados no seu país. 
Colombiana is a record that is changing the way music is seen in Spain. 
it sounds Flamenco but it’s not. it’s rock and electronics and post-punk and 
much more. Niño de Elche has become one of the most revered musicians of 
his country, with his experiences on flamenco. 

Apoio / Support: Acción Cultural Española (AC/E): Programa para a internacionalização da Cultura Espanhola 
(PiCE) / Mobilidade / Acción Cultural Española (AC/E): Programme for the internationalization of Spanish Culture 
(PiCE) / Mobility 
*10€ - Bilhete Normal / Regular Ticket / 7,50€ — Maiores de 65 / 65 and over / 5€ — Menores de 30 / Under 30  
 

 
 
RICARDO J. MARTINS (PT) 
 
VARiAçÕES À GUiTARRA PORTUGUESA 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT 
— GiMNáSiO CLUBE DE FARO (FARO) 
SEX 18 OUT / FRi 18 OCT / 23H30 
MÚSiCA / MUSiC / 40 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Um concerto que contará com clássicos do repertório deste instrumento 
maior do património musical português, bem como temas originais, 
variações e improvisos.  
A show with classic themes of this greater instrument of the Portuguese 
music heritage’s repertoire, as well as original themes, variations and 
improvisation.   
 

 
 
CÁTIA PINHEIRO (PT) 
 
THE wALK #2 
 
CRiADO EM RESiDêNCiA / CREATED iN RESiDENCE — LOULÉ & LAGOS 2018 

ESPAçO PÚBLiCO / PUBLiC SPACE (LOULÉ) 
— PONTO DE PARTiDA / MEETiNG POiNT*: CONVENTO DO ESPíRiTO SANTO 
SáB 19 OUT / SAT 19 OCT + DOM 20 OUT / SUN 20 OCT / 15H 

ESPAçO PÚBLiCO /  PUBLiC SPACE (LAGOS) 
— PONTO DE PARTiDA / MEETiNG POiNT*: MESSE MiLiTAR DE LAGOS 
SEX 1 NOV / FRi 1 NOV + SáB 2 NOV / SAT 2 NOV / 15H  

AUDiOWALK / 40 MiN / M12 / 5€** 
 
Percurso áudio site-specific que se serve da cidade e das pequenas ficções 
dela extraídas para conduzir o espectador numa viagem única e pessoal. 
A site-specific audio journey using the city and small fictions drawn from it 
to conduct the spectator in a unique and personal voyage. 

Versão disponível em PT e iNG; Limitado a 30 pessoas / Available in PT and iNG; Limited to 30 people 
*início do percurso com intervalo de 4min. entre cada espectador. Saídas individuais das 15h às 16h55.  
Journey beginning with 4 min intervals between each spectator. individual exits from 15h to 16h55. 
**Em Loulé, o bilhete para o espectáculo deverá ser adquirido na bilheteira do Cine-Teatro Louletano e em 
Lagos, na bilheteira do Centro Cultural de Lagos  
In Loulé, the ticket for the show should be bought at Cine-Teatro Louletano’s box office, and in Lagos at 
CentroCultural de Lagos’ box office. 

RAQUEL ANDRÉ (PT) 
 
COLECçÃO DE ARTiSTAS 
 
CO-PRODUçÃO / CO-PRODUCTiON  

— CiNE-TEATRO LOULETANO (LOULÉ) 
SáB 19 OUT / SAT 19 OCT/ 21H30 
TEATRO / THEATRE / 60 MiN / M14 / 5€ 
 
Mais uma colecção de Raquel que navega sobre real e ficção, quotidiano 
e vida artística, procurando coleccionar o efémero que é o outro. 
One more collection presented by Raquel, which oscillates between real 
and fiction, the everyday and the artistic life, in an attempt to collect the 
ephemeral in other people. 

Espectáculo legendado em inglês / Conversa pós-espectáculo com os artistas  
Subtitled in English / Post-performance talk with the artists  
 

 
 
RUSSA (PT) 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT (LOULÉ) 
— AUDiTÓRiO DO SOLAR DA MÚSiCA NOVA 
SáB 19 OCT / SAT 19 OCT / 23H30 
MÚSiCA / MUSiC / 30 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Viagem pelas sonoridades do hip-hop. Temas heterogéneos e batidas 
diversificadas apresentadas a solo pela rapper portuguesa 
A journey through hip-hop sounds.  Heterogeneous themes and diverse 
beats presented on a solo show by the Portuguese rapper.   
 

 
 
MIL M2 (CL) 
 
PROYECTO PREGUNTA 
 
PROJECTO PARTiCiPATiVO / PARTiCiPATiVE PROJECT 

— ESPAçO PÚBLiCO / PUBLiC SPACE (FARO) 
SáB 19 OUT / SAT 19 OCT + DOM 20 OUT / SUN 20 OCT / TODO O DiA / ALL DAy 

— ESPAçO PÚBLiCO /  PUBLiC SPACE (QUARTEiRA) 
SáB 26 OUT / SAT 26 OCT + DOM 27 OUT / SUN 27 OCT / TODO O DiA / ALL DAy 

ACçÃO DE RUA / STREET ACTiON / M6 
 
Como partilhar automaticamente uma conversa real entre duas pessoas 
no espaço público? Proyecto Pregunta é um mecanismo participativo 
crítico que visa a criação e difusão colectiva de debates em espaços públicos. 
How to automatically share a real conversation between two persons in 
the public space? Proyecto Pregunta is a critical participatory device aimed 
to the collective generation and dissemination of debates in public spaces. 

iNSCRiçÕES VOLUNTáRiOS / VOLUNTEER REGiSTRATiON 
Procuramos voluntários para integrar a equipa do Proyecto Pregunta, em Faro e Quarteira. Os interessados 
podem contactar o Verão Azul através do email info@festivalveraoazul.com ou do telemóvel (+351) 925 733 041 
We are looking for volunteers to join the Proyecto Pregunta team in Faro and Loulé. Those interested can contact 
the Verão Azul by email info@festivalveraoazul.com or by phone (+351) 925 733 041   
 

 
 
CLÉMENT COGITORE (FR) 
 
BRAGUiNO 
 
— CiNECLUBE DE FARO — AUDiTÓRiO iPDJ (FARO) 
TER 22 OUT / TUE 22 OCT / 21H30   
DOCUMENTáRiO / DOCUMENTARy / 2017 / 50 MiN / M12 
GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
No meio da taiga Siberiana, a 450 milhas da aldeia mais próxima, vivem 
duas famílias: os Braguine e os Kiline. Auto-suficientes, ambas as famílias 
aí vivem de acordo com as suas próprias regras e princípios. Ambas as 
famílias recusam falar uma com a outra.  
in the middle of the Siberian taiga, 450 miles from the nearest village live 
two families: the Braguine and the Kiline. Self-sufficient, both families live 
there according to their own rules and principles. Both families refuse to 
speak to each other. 

Legendado em inglês / Subtitled in English 

9ª edição programa

SUSANNE REGINA MEURES (DE) 
 
RAViNG iRAN 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT 
— AUDiTÓRiO DO SOLAR DA MÚSiCA NOVA (LOULÉ) 
QUA 23 OUT / WED 23 OCT / 21H   

— GALERiA LAR (LAGOS) 
QUA 30 OUT /  WED 30  OCT / 21H30  

DOCUMENTáRiO / DOCUMENTARy / 2016 / 86 MiN / M6 
GRATUiTO / FREE ADMiSSiON   
 
A história de dois DJs em Teerão que lutam para tocar música e 
organizar festas techno. O regime local não apoia os arautos da 
cultura ocidental de decadência e os protagonistas têm que tomar 
grandes decisões. 
The story of two DJs in Tehran who fight to play music and to organize 
techno parties. The local regime does not support emissaries of the 
Western decadent culture and the lead players have big decisions to 
make. 

Legendado em inglês / Subtitled in English  
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aCTiVidadeS paraLeLaS / ALSO

wORKSHOP COM / WiTH GUSTAVO CiRíACO 
 
— ACADEMiA iLUMiNARTE (LOULÉ) 
SáB 26 OUT — DOM 27 OUT / SAT 26 OCT — SUN 27 OCT 
11H — 13H + 14H30 — 16H30 / DANçA / DANCE 
LiMiTADO A 15 PARTiCiPANTES / LiMiTED TO 15 PARTiCiPANTS / M15 / 20€ 
 
wORKSHOP COM / WiTH GABRiEL FERRANDiNi 
 
— MáKiNA DE CENA - ASSOCiAçÃO CULTURAL (LOULÉ) 
SáB 26 OUT / SAT 26 OCT / 11H — 13H + 14H — 16H 
iMPROViSAçÃO MUSiCAL / MUSiCAL iMPROViSATiON 
LiMiTADO A 10 PARTiCiPANTES / LiMiTED TO 10 PARTiCiPANTS / M16 / 10 € 
 
MASTERCLASS DE / By ANDRÉ CEPEDA 
 
— CASA DE CULTURA DE LOULÉ (LOULÉ) 
SáB 26 OUT / SAT 26 OCT / 11H — 13H  
FOTOGRAFiA / PHOTOGRAPHy / LiMiTADO A 10 PARTiCiPANTES / LiMiTED 
TO 10 PARTiCiPANTS / ACESSO GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
MASTERCLASS DE / By RAQUEL ANDRÉ 
— TEL - TEATRO EXPERiMENTAL DE LAGOS (LAGOS) 
SáB 2 NOV / SAT 2 NOV / 10H30 — 13H30  
TEATRO / THEATRE / LiMiTADO A 15 PARTiCiPANTES / LiMiTED TO 
15 PARTiCiPANT / M16 / ACESSO GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Workshops & Masterclasses 
informações e inscrições / information and Registration: Tel: +351 963 579 289 / E-mail: info@festivalveraoazul.com 
Necessária inscrição para todos os workshops e masterclasses / Registration required to all workshops and 
master classes

Bilheteiras / TiCKETS OFFiCE 
 
Os bilhetes para todos os espectáculos do Verão Azul encontram-se à venda nas bilheteiras físicas e online dos 
respectivos espaços de apresentação.  
Tickets for all shows are on sale on physical and online box office of the corresponding presentation venues. 
 
ciNe-teatro loUletaNo 
HORáRiO REGULAR - TER A SEX / TUE TO SAT: 13H—18H 
EM DiAS DE ESPECTáCULO / ON PERFORMANCE DAyS* : TER A SEX / TUE TO SAT: 13H 
SáB E FERiADOS / SAT AND HOLiDAyS: 16H | DOM / SUN: 15H 
*Em dias de espectáculo a bilheteira encerra 30min após o início da sessão / On show days the ticket office 
closes 30min after the beginning of the performance  
Bilheteira on-line / Online box office: cineteatrolouletano.bol.pt 
 
teatro Das FiGUras  
TER A SáB / TUE TO SAT: 13H—19H30  
Em dias de espectáculo a bilheteira encerra aquando do início da sessão. 
On show days, open until the show starts. 
Bilheteira on-line /  Online box office: teatrodasfiguras.bol.pt 
 
ceNtro cUltUral De laGos 
TER A SáB / TUE TO SAT: 10H—18H | EM DiAS DE ESPECTáCULO / ON SHOW DAyS: 15H—24H 
www.facebook.com/CentroCulturaldeLagos 
Bilheteira on-line /  Online box office: ticketline.sapo.pt/salas/sala/757 
Reservas e informações / Reservations and information: info@festivalveraoazul.com

Os bilhetes para os espectáculos do Verão Azul não se encontram ao abrigo dos descontos praticados pelos es-
paços parceiros do festival, com excepção do Teatro das Figuras (Faro), onde são aplicados diferentes descontos. 
Tickets to Verão Azul shows do not benefit from discounts made by the festival’s partner spaces, with 
the exception of Teatro das Figuras (Faro) where different discounts are applied.  

 
coNtactos Gerais / GENERAL CONTACTS 
 
VERÃO AZUL - FESTiVAL iNTERNACiONAL DE ARTES / iNTERNATiONAL ARTS FESTiVAL  
Tel: +351 924 009 234 
info@festivalveraoazul.com 
festivalveraoazul.com  
facebook.com/festivalveraoazul 
instagram.com/festival_veraoazul 
 
CASABRANCA.AC 
Quinta das A.V.E.S., Sítio da Torre, Odiáxere 8600-256 Lagos  
casabranca.ac@gmail.com 
www.casabranca-ac.com

espaços / VENUES

Faro 

TEATRO DAS FiGURAS  
Horta das Figuras, Estrada Nacional 125  
Tel: +351 289 888 110 
bilheteira@teatrodasfiguras.pt 
www.teatrodasfiguras.pt

CiNECLUBE DE FARO  
(Auditório da Direção Regional do Algarve do iPDJ) 
Rua da PSP, n.º 1 
Tel: +351 289 827 627 
cineclubefaro@gmail.com 
www.cineclubefaro.pt

GiMNáSiO CLUBE DE FARO (PONTO DE ENCONTRO VA9) 
Rua ivens, n.º 12, 2º andar  
ginasioclubefaro@gmail.com 
www.facebook.com/Ginásio-Clube-de-Faro

ASSOCiAçÃO 289  
Sítio Pontes de Marchil 
Tel: +351 915 988 145 
associacao289@gmail.com 
www.289.pt

loUlÉ 

CiNE-TEATRO LOULETANO 
Avenida José da Costa Mealha 
Tel: +351 289 414 604 
cinereservas@cm-loule.pt 
www.cineteatro.cm-loule.pt

AUDiTóRiO DO SOLAR DA MúSiCA NOVA (PONTO DE ENCONTRO VA9) 
Largo Doutor Bernardo Lopes, n.º 6 
Tel: +351 289 400 600  
www.cm-loulé.pt

ACADEMiA iLUMiNARTE 
Praça da República, n.º 8 
Tel: +351 969 949 415/  +351 935 086 946 
geral@ailuminarte.pt 
www.ailuminarte.pt

→ inspired by the life of Brazilian writer Clarice Lispector, Antiprincesas is a 
show about this real life heroine who wrote on the mysteries of the universe 
and human soul, but also on runaway chickens, thinking rabbits, and a dog 
that ate cigarettes. 

* LOTAçÃO LiMiTADA A 3 TURMAS / LiMiTED TO 3 CLASSES 
 

 
 
GUSTAVO CIRÍACO (BR) 
 
ENTRE CÃES E LOBOS 
 
CO-PRODUçÃO / CO-PRODUCTiON 

— CiNE-TEATRO LOULETANO (LOULÉ) 
SEX 25 OUT / FRi 25 OCT / 21H30 
PERFORMANCE / 60 MiN / M6 / 5€ 
 
A partir da colecção de relatos e descrições de paisagens que deixaram de 
existir, excepto na memória de anciões e de outras imaginadas e desenha-
das por crianças, Entre cães e lobos constrói paisagens limiares entre a 
claridade e a escuridão.  
in the brinks between light and darkness, a collection of stories of lands-
capes that no longer exist, except in the memories of the elders and images 
of dreamlike landscapes imagined by infants, intertwine in an immersive 
voyage. 

Conversa pós-espectáculo com os artistas / Post-performance talk with the artists 
 

 
 
GABRIEL FERRANDINI, 
MARIA REIS E ANDRÉ CEPEDA (PT) 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT (LOULÉ)  
— AUDiTÓRiO DO SOLAR DA MÚSiCA NOVA 
SEX 25 OUT / FRi 25 OCT / 23H30 
MÚSiCA / MUSiC / 50 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Um concerto-instalação onde bateria, voz e imagem se aliam numa experiên-
cia imersiva. Onde a voz de Maria Reis (Pega Monstro) encontra a bateria de 
Gabriel Ferrandini e o apurado sentido cénico de André Cepeda. 
A concert - installation where drums, voice and image get together in an 
immersive experience. Where Maria Reis’ voice (Pega Monstro) meets Gabriel 
Ferrandini’s drums and André Cepeda’s keen theatrical sense. 
 

 
 
ALESSANDRO SCIARRONI (iT) 
 
CHROMA_DON’T BE FRiGHTENED 
OF TURNiNG THE PAGE 
 
— TEATRO DAS FiGURAS (FARO) 
SáB 26 OUT / SAT 26 OCT / 21H30 
DANçA / DANCE / 45 MiN / M6 / 5€ 
 
Um homem-turbilhão num caleidoscópio de luzes coloridas dirige um estu-
do a solo sobre a rotação corporal. O extraordinário coreógrafo italiano e 
performer Alessandro Sciarroni continua a girar como um dervixe ou má-
quina de transe, explorando os aspectos físicos e psicológicos da intoxica-
ção através do movimento. 
A whirl-man in a kaleidoscope of colourful lights conducts a solo study on 
body rotation. The outstanding italian choreographer and performer Ales-
sandro Sciarroni continues to turn around like a dervish or trance machine, 
exploring the physical and psychological aspects of intoxication with 
movement. 
 

 
 
SÉRGIO PELÁGIO (PT) 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT 
— GiMNáSiO CLUBE DE FARO (FARO) 
SáB 26 OUT / SAT 26 OCT / 23H 
MÚSiCA / MUSiC / 60 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
O jazz tornou-se a sua casa e, embora seja quase sempre aí que as coisas 
começam para o músico, chega a resultados desconhecidos por gostar de  
arriscar, misturar e ser influenciado por mil e uma coisas que até então não 
sabia.  
Jazz became his home, and although things almost always start there for 
the musician, he arrives to unknown results because he likes to take chan-
ces, to mix and to be influenced by a thousand things he didn’t know of yet. 

SÍLVIA REAL  
em co-criação com / in co-creation with 
GRUPO 23:SILÊNCIO! e Francisco Camacho (PT) 
 
A LAURA QUER!  
 
ESTREiA ABSOLUTA / WORLD PREMiERE  

— CiNE-TEATRO LOULETANO (LOULÉ) 
DOM 27 OUT / SUN 27 OCT / 17H  
DANçA — TEATRO / DANCE — THEATRE / PARA FAMíLiAS / FOR FAMiLiES  
70 MiN / M6 / 3€ 
 
Um espectáculo com adolescentes e crianças, voltado para o futuro e 
dirigido a todos os públicos a partir da pergunta: Mas que futuro será este, 
ancorado nas incertezas deste intenso agora? 
A show with teenagers and children, oriented to the future and aimed to all 
audiences, drawn from the question: What future will this be, anchored in 
the uncertainties of this intense now? 

Espectáculo legendado em inglês / Conversa pós-espectáculo com os artistas  
Subtitled in English / Post-performance talk with the artists 
 

 
 
MÁRCIA LANÇA E NUNO LUCAS (PT) 
 
POR ESSE MUNDO FORA 
 
—  CENTRO CULTURAL DE LAGOS (LAGOS) 
QUi 31 OUT / THU 31 OCT / 10H30 
TEATRO / THEATRE / SESSÃO PARA ESCOLAS / SCHOOL SESSiON / 
35 MiN / M4 / 3€ 
 
Márcia e Nuno são exploradores, sempre prontos para uma próxima 
aventura. Desta vez deparam-se com um lugar cheio de caixas. intrigados, 
questionam-se. O que fazem ali todas aquelas caixas? 
Márcia and Nuno are explorers, always ready for an upcoming adventure. 
This time they come across a place full of boxes. intrigued, they wonder. 
What are those boxes doing there? 
 

 
 
JOÃO SALAVIZA 
E RENÉE NADER MESSORA (PT/BR) 
 
CHUVA É CANTORiA NA ALDEiA DOS MORTOS 
 
— GALERiA LAR (LAGOS) 
QUi 31 OCT / THU 31 OCT / 21H30 
CiNEMA / 2019 / 114 MiN / M12 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Para escapar ao processo de se transformar em xamã, ihjãc foge para a 
cidade de itacajá, enfrentando a realidade de ser um indígena no Brasil 
contemporâneo.  
in order to escape a crucial process of becoming a shaman, ihjãc runs away 
to the city of itacajá, where he faces the reality of being an indigenous in 
contemporary Brazil.  

Legendado em inglês / Subtitled in English 
 

 
 
RAQUEL ANDRÉ (PT) 
 
COLECçÃO DE AMANTES 
 
— CENTRO CULTURAL DE LAGOS (LAGOS) 
SEX 1 NOV / FRi 1 NOV / 21H30 
TEATRO / THEATRE / 60 MiN / M16 / 5€ 
 
O que estamos à procura quando encontramos alguém? Na era das redes 
sociais este espectáculo é uma reflexão sobre a  intimidade que é explora-
da de um para um, tudo real e tudo ficcionado. 
Just what are we looking for when we meet someone? On the social media 
age, this performance is a reflection on intimacy that is explored one-to-o-
ne and amplified for the stage, all real and all fake. 

Espectáculo legendado em inglês / Conversa pós-espectáculo com os artistas  
Subtitled in English / Post-performance talk with the artists 
 

 
 

ANDRÉ UERBA (PT) 
 
BURN TiME 
 
PROJECTO PARTiCiPATiVO / PARTiCiPATiVE PROJECT* 

TEATRO DAS FiGURAS (FARO) 
QUi 24 OUT / THU 24 OCT / 21H30  
PERFORMANCE iNSTALAçÃO / PERFORMANCE iNSTALLATiON 
60 MiN / M6 / 5€  
 
Num tempo de guerras entre o presente e o futuro, o ritmo desacelera, 
tornando-se aqui, quieto e calmo. Burn Time dedica-se ao aqui e 
agora. 
in a time of ongoing existential and distracting wars between being in 
the present and future projections, Burn Time indulges into the here 
and now. 

* Performance realizada com 10 pessoas da comunidade local (com ou sem experiência performática)  
seleccionadas após a realização de um workshop/Audição do Processo de Criação. 
Performance with 10 local people (with or without performing experience) selected after a Workshop/
Audition of the Creating Process. 
inscrições e informações / info and Registration: info@festivalveraoazul.com / +351. 963 579 289  
 

+ 
 
DEWEY DELL (iT) 
 
STORM ATLAS 
 
ESTREiA NACiONAL / NATiONAL PREMiERE   

TEATRO DAS FiGURAS (FARO) 
QUi 24 OUT / THU 24 OCT / 23H 
CONCERTO / CONCERT / PERFORMANCE / 35 MiN / M12 / 5€ 
 
Um concerto-performance no qual os movimentos dos performers se 
relacionam com uma complexa justaposição de sons de percussão, 
com o objectivo de criar um corpo rítmico sólido e unificado. 
A concert performance in which the performers’ movements relate to a 
complex layering of drumming sounds, with the aim to create a solid, 
unified, rhythmic body.  

Apoio / Support: instituto italiano de Cultura de Lisboa 

 
 
 

 
TIAGO SAGA (PT) 
 
TiME FOR T (SOLO) 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT  
— GiMNáSiO CLUBE DE FARO (FARO)  
QUi 24 OUT / THU 24 OCT / 24H 
MÚSiCA / MUSiC / 90 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Uma expedição pelos lugares mais tropicais e transparentes do 
planeta. Onde os instrumentos se entregam à multiculturalidade das 
melodias tórridas e os corpos ao perpendicular dos ritmos acesos.  
An expedition through the most tropical and transparent places on 
the planet. Where instruments surrender to the multicultural torrid 
melodies, and bodies surrender to the perpendicular lit rhythms. 
 

 
 
ClÁUDIA GAIOLAS (PT) 
 
ANTiPRiNCESAS 
— CLARiCE LiSPECTOR 
  
— PARQUE MUNiCiPAL DE LOULÉ / LOULÉ CiTy PARK (LOULÉ) 
SEX 25 OUT / FRi 25 OCT / 10H30* 
GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 

— PARQUE DA CiDADE / LAGOS CiTy PARK (LAGOS) (EM FRENTE À EB1 SANTA MARiA) 

QUA 30 OUT / WED 30 OCT / 10H30* 

TEATRO / THEATRE / SESSÕES PARA ESCOLAS / SCHOOL SESSiONS / 
35MiN / CRiANçAS / CHiLDREN / 4 — 10 
 
inspirado na vida da escritora brasileira Clarice Lispector, Antiprincesas 
é um espectáculo sobre esta heroína na vida real que escrevia sobre 
os mistérios do universo e da alma humana, mas também sobre gali-
nhas fugitivas, coelhos pensantes e um cachorro que comia cigarros. → 

bilhete único / single ticket 
2 espectáculos / 2 shows

TÓ TRIPS E TIAGO GOMES (PT) 
 
ON THE ROAD 
 
— CENTRO CULTURAL DE LAGOS (LAGOS) 
SáB 2 NOV / SAT 2 NOV / 21H30 
SPOKEN wORD / 60 MiN / M12 / 5€ 
 
Espectáculo-viagem baseado no livro homónimo de Jack Kerouac, considerado 
a Bíblia da Beat Generation, influência para viajantes de todos os tempos.  
A show that is also a journey based on the homonymous book by Jack 
Kerouac, considered the Beat Generation Bible, an influence for travellers of 
all times.  
 

 
 
FESTA ENCERRAMENTO / CLOSING PARTY 
VERÃO AZUL 
 
— LAC – LABORATÓRiO DE ACTiViDADES CRiATiVAS (LAGOS) 
SáB 2 NOV / SAT 2 NOV / 23H — 02H 
FESTA / PARTY / M12

Encerramos e festejamos a 9ª Edição do Verão Azul em casa de amigos 
próximos, o LAC – Laboratório de Actividades Criativas, antiga Cadeia 
de Lagos, agora lugar de liberdade e experimentação. Parceiros de longa 
data, celebram nesse mesmo dia o encerramento da exposição da edição 
de 2019 do seu projecto de arte urbana Arturb  e o lançamento do catálogo -  
um resumo e compilação do trabalho dos cinco artistas convidados, Unidos 
em Residência para pensar e criar. 
We close and celebrate Festival Verão Azul 9th edition in the house of close 
friends, at LAC – Laboratório de Actividades Criativas, a former prison in 
Lagos, nowadays a place of freedom and experimentation. 
Long time partners, on that same day they celebrate the finissage of the 
exhibition of 2019 ARTURb, their Street Art project, and also the catalogue 
release – a compilation of the work of the 5 guest artists, United in Residency 
to think, share and create.

GRUPO DE CRíTiCA 
 
VáRiOS ESPAçOS DO FESTiVAL / SEVERAL SPACES OF THE FESTiVAL  
16 — 27 OUT / OCT 
PARTiCiPAçÃO GRATUiTA COM ACESSO A ESPECTáCULOS DO FESTi-
VAL /FREE PARTiCiPATiON WiTH ACCESS TO FESTiVAL SHOWS 
 
Ao longo do festival um grupo de espectadores analisa os espec-
táculos, entrevista os artistas e produz material a ser publicado no 
website do festival. 
During the festival a group of spectators analyses shows, interviews 
artists and produces material to be published on the festival website. 
 
info e inscrições / info and Registration: 
Tel: 963 579 289  
info@festivalveraoazul.com  

MáKiNA DE CENA – ASSOCiAçÃO CULTURAL 
Rua Gonçalves Zarco, n.º 11 
Tel: +351 965 567 015  
makinadecena@gmail.com 
www.facebook.com/MakinadeCena/

CASA DE CULTURA DE LOULÉ  
Parque Municipal de Loulé 
Tel: +351 289 415 860  
ccloule@ccloule.com 
www.facebook.com/CasaCulturaLoule/

CONVENTO DO ESPíRiTO SANTO 
Rua Vice Almirante Cândido dos Reis 
Tel: +351 289 400 885

laGos 

CENTRO CULTURAL DE LAGOS 
Rua Lançarote de Freitas, n.º 7  
Tel: +351 282 770 450 
centrocultural@cm-lagos.pt 
www.facebook.com/CentroCulturaldeLagos/

GALERiA LAR 
Rua Professor Luís Azevedo, nº 37  
Tel: +351 282 084 959 
lac.associacaocultural@gmail.com 
www.lac.org.pt 

LAC - LABORATóRiO DE ACTiViDADES CRiATiVAS 
Largo Convento Sra. da Glória 
Tel: +351 282 084 959 
lac.associacaocultural@gmail.com 
www.lac.org.pt 

MESSE MiLiTAR DE LAGOS 
Rua Bombeiros Voluntários de Lagos 
www.messedelagos.exercito.pt

TEATRO ExPERiMENTAL DE LAGOS  
Rua dos Combattentes da Grande Guerra 8 e 11 
Tel. 962 512 133 
email: associacaotel@gmail.com 
site www-ajtel.org

17.10 — 2.11 ‘ 19

www.festivalveraoazul.com

iMPRESSO EM PAPEL 100% RECiCLADO / 
 FORMATO SEM DESPERDíCiOS

PRiNTED ON 100% RECyCLED PAPER / 
WASTELESS PAPER SiZE

REUTiLiZE NOS EMBRULHOS DE NATAL. 
REUSE iT AS CHRiSTMAS WRAPPiNG PAPER.



aCTiVidadeS paraLeLaS / ALSO

wORKSHOP COM / WiTH GUSTAVO CiRíACO 
 
— ACADEMiA iLUMiNARTE (LOULÉ) 
SáB 26 OUT — DOM 27 OUT / SAT 26 OCT — SUN 27 OCT 
11H — 13H + 14H30 — 16H30 / DANçA / DANCE 
LiMiTADO A 15 PARTiCiPANTES / LiMiTED TO 15 PARTiCiPANTS / M15 / 20€ 
 
wORKSHOP COM / WiTH GABRiEL FERRANDiNi 
 
— MáKiNA DE CENA - ASSOCiAçÃO CULTURAL (LOULÉ) 
SáB 26 OUT / SAT 26 OCT / 11H — 13H + 14H — 16H 
iMPROViSAçÃO MUSiCAL / MUSiCAL iMPROViSATiON 
LiMiTADO A 10 PARTiCiPANTES / LiMiTED TO 10 PARTiCiPANTS / M16 / 10 € 
 
MASTERCLASS DE / By ANDRÉ CEPEDA 
 
— CASA DE CULTURA DE LOULÉ (LOULÉ) 
SáB 26 OUT / SAT 26 OCT / 11H — 13H  
FOTOGRAFiA / PHOTOGRAPHy / LiMiTADO A 10 PARTiCiPANTES / LiMiTED 
TO 10 PARTiCiPANTS / ACESSO GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
MASTERCLASS DE / By RAQUEL ANDRÉ 
— TEL - TEATRO EXPERiMENTAL DE LAGOS (LAGOS) 
SáB 2 NOV / SAT 2 NOV / 10H30 — 13H30  
TEATRO / THEATRE / LiMiTADO A 15 PARTiCiPANTES / LiMiTED TO 
15 PARTiCiPANT / M16 / ACESSO GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Workshops & Masterclasses 
informações e inscrições / information and Registration: Tel: +351 963 579 289 / E-mail: info@festivalveraoazul.com 
Necessária inscrição para todos os workshops e masterclasses / Registration required to all workshops and 
master classes

Bilheteiras / TiCKETS OFFiCE 
 
Os bilhetes para todos os espectáculos do Verão Azul encontram-se à venda nas bilheteiras físicas e online dos 
respectivos espaços de apresentação.  
Tickets for all shows are on sale on physical and online box office of the corresponding presentation venues. 
 
ciNe-teatro loUletaNo 
HORáRiO REGULAR - TER A SEX / TUE TO SAT: 13H—18H 
EM DiAS DE ESPECTáCULO / ON PERFORMANCE DAyS* : TER A SEX / TUE TO SAT: 13H 
SáB E FERiADOS / SAT AND HOLiDAyS: 16H | DOM / SUN: 15H 
*Em dias de espectáculo a bilheteira encerra 30min após o início da sessão / On show days the ticket office 
closes 30min after the beginning of the performance  
Bilheteira on-line / Online box office: cineteatrolouletano.bol.pt 
 
teatro Das FiGUras  
TER A SáB / TUE TO SAT: 13H—19H30  
Em dias de espectáculo a bilheteira encerra aquando do início da sessão. 
On show days, open until the show starts. 
Bilheteira on-line /  Online box office: teatrodasfiguras.bol.pt 
 
ceNtro cUltUral De laGos 
TER A SáB / TUE TO SAT: 10H—18H | EM DiAS DE ESPECTáCULO / ON SHOW DAyS: 15H—24H 
www.facebook.com/CentroCulturaldeLagos 
Bilheteira on-line /  Online box office: ticketline.sapo.pt/salas/sala/757 
Reservas e informações / Reservations and information: info@festivalveraoazul.com

Os bilhetes para os espectáculos do Verão Azul não se encontram ao abrigo dos descontos praticados pelos es-
paços parceiros do festival, com excepção do Teatro das Figuras (Faro), onde são aplicados diferentes descontos. 
Tickets to Verão Azul shows do not benefit from discounts made by the festival’s partner spaces, with 
the exception of Teatro das Figuras (Faro) where different discounts are applied.  

 
coNtactos Gerais / GENERAL CONTACTS 
 
VERÃO AZUL - FESTiVAL iNTERNACiONAL DE ARTES / iNTERNATiONAL ARTS FESTiVAL  
Tel: +351 924 009 234 
info@festivalveraoazul.com 
festivalveraoazul.com  
facebook.com/festivalveraoazul 
instagram.com/festival_veraoazul 
 
CASABRANCA.AC 
Quinta das A.V.E.S., Sítio da Torre, Odiáxere 8600-256 Lagos  
casabranca.ac@gmail.com 
www.casabranca-ac.com

espaços / VENUES

Faro 

TEATRO DAS FiGURAS  
Horta das Figuras, Estrada Nacional 125  
Tel: +351 289 888 110 
bilheteira@teatrodasfiguras.pt 
www.teatrodasfiguras.pt

CiNECLUBE DE FARO  
(Auditório da Direção Regional do Algarve do iPDJ) 
Rua da PSP, n.º 1 
Tel: +351 289 827 627 
cineclubefaro@gmail.com 
www.cineclubefaro.pt

GiMNáSiO CLUBE DE FARO (PONTO DE ENCONTRO VA9) 
Rua ivens, n.º 12, 2º andar  
ginasioclubefaro@gmail.com 
www.facebook.com/Ginásio-Clube-de-Faro

ASSOCiAçÃO 289  
Sítio Pontes de Marchil 
Tel: +351 915 988 145 
associacao289@gmail.com 
www.289.pt

loUlÉ 

CiNE-TEATRO LOULETANO 
Avenida José da Costa Mealha 
Tel: +351 289 414 604 
cinereservas@cm-loule.pt 
www.cineteatro.cm-loule.pt

AUDiTóRiO DO SOLAR DA MúSiCA NOVA (PONTO DE ENCONTRO VA9) 
Largo Doutor Bernardo Lopes, n.º 6 
Tel: +351 289 400 600  
www.cm-loulé.pt

ACADEMiA iLUMiNARTE 
Praça da República, n.º 8 
Tel: +351 969 949 415/  +351 935 086 946 
geral@ailuminarte.pt 
www.ailuminarte.pt

→ inspired by the life of Brazilian writer Clarice Lispector, Antiprincesas is a 
show about this real life heroine who wrote on the mysteries of the universe 
and human soul, but also on runaway chickens, thinking rabbits, and a dog 
that ate cigarettes. 

* LOTAçÃO LiMiTADA A 3 TURMAS / LiMiTED TO 3 CLASSES 
 

 
 
GUSTAVO CIRÍACO (BR) 
 
ENTRE CÃES E LOBOS 
 
CO-PRODUçÃO / CO-PRODUCTiON 

— CiNE-TEATRO LOULETANO (LOULÉ) 
SEX 25 OUT / FRi 25 OCT / 21H30 
PERFORMANCE / 60 MiN / M6 / 5€ 
 
A partir da colecção de relatos e descrições de paisagens que deixaram de 
existir, excepto na memória de anciões e de outras imaginadas e desenha-
das por crianças, Entre cães e lobos constrói paisagens limiares entre a 
claridade e a escuridão.  
in the brinks between light and darkness, a collection of stories of lands-
capes that no longer exist, except in the memories of the elders and images 
of dreamlike landscapes imagined by infants, intertwine in an immersive 
voyage. 

Conversa pós-espectáculo com os artistas / Post-performance talk with the artists 
 

 
 
GABRIEL FERRANDINI, 
MARIA REIS E ANDRÉ CEPEDA (PT) 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT (LOULÉ)  
— AUDiTÓRiO DO SOLAR DA MÚSiCA NOVA 
SEX 25 OUT / FRi 25 OCT / 23H30 
MÚSiCA / MUSiC / 50 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Um concerto-instalação onde bateria, voz e imagem se aliam numa experiên-
cia imersiva. Onde a voz de Maria Reis (Pega Monstro) encontra a bateria de 
Gabriel Ferrandini e o apurado sentido cénico de André Cepeda. 
A concert - installation where drums, voice and image get together in an 
immersive experience. Where Maria Reis’ voice (Pega Monstro) meets Gabriel 
Ferrandini’s drums and André Cepeda’s keen theatrical sense. 
 

 
 
ALESSANDRO SCIARRONI (iT) 
 
CHROMA_DON’T BE FRiGHTENED 
OF TURNiNG THE PAGE 
 
— TEATRO DAS FiGURAS (FARO) 
SáB 26 OUT / SAT 26 OCT / 21H30 
DANçA / DANCE / 45 MiN / M6 / 5€ 
 
Um homem-turbilhão num caleidoscópio de luzes coloridas dirige um estu-
do a solo sobre a rotação corporal. O extraordinário coreógrafo italiano e 
performer Alessandro Sciarroni continua a girar como um dervixe ou má-
quina de transe, explorando os aspectos físicos e psicológicos da intoxica-
ção através do movimento. 
A whirl-man in a kaleidoscope of colourful lights conducts a solo study on 
body rotation. The outstanding italian choreographer and performer Ales-
sandro Sciarroni continues to turn around like a dervish or trance machine, 
exploring the physical and psychological aspects of intoxication with 
movement. 
 

 
 
SÉRGIO PELÁGIO (PT) 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT 
— GiMNáSiO CLUBE DE FARO (FARO) 
SáB 26 OUT / SAT 26 OCT / 23H 
MÚSiCA / MUSiC / 60 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
O jazz tornou-se a sua casa e, embora seja quase sempre aí que as coisas 
começam para o músico, chega a resultados desconhecidos por gostar de  
arriscar, misturar e ser influenciado por mil e uma coisas que até então não 
sabia.  
Jazz became his home, and although things almost always start there for 
the musician, he arrives to unknown results because he likes to take chan-
ces, to mix and to be influenced by a thousand things he didn’t know of yet. 

SÍLVIA REAL  
em co-criação com / in co-creation with 
GRUPO 23:SILÊNCIO! e Francisco Camacho (PT) 
 
A LAURA QUER!  
 
ESTREiA ABSOLUTA / WORLD PREMiERE  

— CiNE-TEATRO LOULETANO (LOULÉ) 
DOM 27 OUT / SUN 27 OCT / 17H  
DANçA — TEATRO / DANCE — THEATRE / PARA FAMíLiAS / FOR FAMiLiES  
70 MiN / M6 / 3€ 
 
Um espectáculo com adolescentes e crianças, voltado para o futuro e 
dirigido a todos os públicos a partir da pergunta: Mas que futuro será este, 
ancorado nas incertezas deste intenso agora? 
A show with teenagers and children, oriented to the future and aimed to all 
audiences, drawn from the question: What future will this be, anchored in 
the uncertainties of this intense now? 

Espectáculo legendado em inglês / Conversa pós-espectáculo com os artistas  
Subtitled in English / Post-performance talk with the artists 
 

 
 
MÁRCIA LANÇA E NUNO LUCAS (PT) 
 
POR ESSE MUNDO FORA 
 
—  CENTRO CULTURAL DE LAGOS (LAGOS) 
QUi 31 OUT / THU 31 OCT / 10H30 
TEATRO / THEATRE / SESSÃO PARA ESCOLAS / SCHOOL SESSiON / 
35 MiN / M4 / 3€ 
 
Márcia e Nuno são exploradores, sempre prontos para uma próxima 
aventura. Desta vez deparam-se com um lugar cheio de caixas. intrigados, 
questionam-se. O que fazem ali todas aquelas caixas? 
Márcia and Nuno are explorers, always ready for an upcoming adventure. 
This time they come across a place full of boxes. intrigued, they wonder. 
What are those boxes doing there? 
 

 
 
JOÃO SALAVIZA 
E RENÉE NADER MESSORA (PT/BR) 
 
CHUVA É CANTORiA NA ALDEiA DOS MORTOS 
 
— GALERiA LAR (LAGOS) 
QUi 31 OCT / THU 31 OCT / 21H30 
CiNEMA / 2019 / 114 MiN / M12 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Para escapar ao processo de se transformar em xamã, ihjãc foge para a 
cidade de itacajá, enfrentando a realidade de ser um indígena no Brasil 
contemporâneo.  
in order to escape a crucial process of becoming a shaman, ihjãc runs away 
to the city of itacajá, where he faces the reality of being an indigenous in 
contemporary Brazil.  

Legendado em inglês / Subtitled in English 
 

 
 
RAQUEL ANDRÉ (PT) 
 
COLECçÃO DE AMANTES 
 
— CENTRO CULTURAL DE LAGOS (LAGOS) 
SEX 1 NOV / FRi 1 NOV / 21H30 
TEATRO / THEATRE / 60 MiN / M16 / 5€ 
 
O que estamos à procura quando encontramos alguém? Na era das redes 
sociais este espectáculo é uma reflexão sobre a  intimidade que é explora-
da de um para um, tudo real e tudo ficcionado. 
Just what are we looking for when we meet someone? On the social media 
age, this performance is a reflection on intimacy that is explored one-to-o-
ne and amplified for the stage, all real and all fake. 

Espectáculo legendado em inglês / Conversa pós-espectáculo com os artistas  
Subtitled in English / Post-performance talk with the artists 
 

 
 

ANDRÉ UERBA (PT) 
 
BURN TiME 
 
PROJECTO PARTiCiPATiVO / PARTiCiPATiVE PROJECT* 

TEATRO DAS FiGURAS (FARO) 
QUi 24 OUT / THU 24 OCT / 21H30  
PERFORMANCE iNSTALAçÃO / PERFORMANCE iNSTALLATiON 
60 MiN / M6 / 5€  
 
Num tempo de guerras entre o presente e o futuro, o ritmo desacelera, 
tornando-se aqui, quieto e calmo. Burn Time dedica-se ao aqui e 
agora. 
in a time of ongoing existential and distracting wars between being in 
the present and future projections, Burn Time indulges into the here 
and now. 

* Performance realizada com 10 pessoas da comunidade local (com ou sem experiência performática)  
seleccionadas após a realização de um workshop/Audição do Processo de Criação. 
Performance with 10 local people (with or without performing experience) selected after a Workshop/
Audition of the Creating Process. 
inscrições e informações / info and Registration: info@festivalveraoazul.com / +351. 963 579 289  
 

+ 
 
DEWEY DELL (iT) 
 
STORM ATLAS 
 
ESTREiA NACiONAL / NATiONAL PREMiERE   

TEATRO DAS FiGURAS (FARO) 
QUi 24 OUT / THU 24 OCT / 23H 
CONCERTO / CONCERT / PERFORMANCE / 35 MiN / M12 / 5€ 
 
Um concerto-performance no qual os movimentos dos performers se 
relacionam com uma complexa justaposição de sons de percussão, 
com o objectivo de criar um corpo rítmico sólido e unificado. 
A concert performance in which the performers’ movements relate to a 
complex layering of drumming sounds, with the aim to create a solid, 
unified, rhythmic body.  

Apoio / Support: instituto italiano de Cultura de Lisboa 

 
 
 

 
TIAGO SAGA (PT) 
 
TiME FOR T (SOLO) 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT  
— GiMNáSiO CLUBE DE FARO (FARO)  
QUi 24 OUT / THU 24 OCT / 24H 
MÚSiCA / MUSiC / 90 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Uma expedição pelos lugares mais tropicais e transparentes do 
planeta. Onde os instrumentos se entregam à multiculturalidade das 
melodias tórridas e os corpos ao perpendicular dos ritmos acesos.  
An expedition through the most tropical and transparent places on 
the planet. Where instruments surrender to the multicultural torrid 
melodies, and bodies surrender to the perpendicular lit rhythms. 
 

 
 
ClÁUDIA GAIOLAS (PT) 
 
ANTiPRiNCESAS 
— CLARiCE LiSPECTOR 
  
— PARQUE MUNiCiPAL DE LOULÉ / LOULÉ CiTy PARK (LOULÉ) 
SEX 25 OUT / FRi 25 OCT / 10H30* 
GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 

— PARQUE DA CiDADE / LAGOS CiTy PARK (LAGOS) (EM FRENTE À EB1 SANTA MARiA) 

QUA 30 OUT / WED 30 OCT / 10H30* 

TEATRO / THEATRE / SESSÕES PARA ESCOLAS / SCHOOL SESSiONS / 
35MiN / CRiANçAS / CHiLDREN / 4 — 10 
 
inspirado na vida da escritora brasileira Clarice Lispector, Antiprincesas 
é um espectáculo sobre esta heroína na vida real que escrevia sobre 
os mistérios do universo e da alma humana, mas também sobre gali-
nhas fugitivas, coelhos pensantes e um cachorro que comia cigarros. → 

bilhete único / single ticket 
2 espectáculos / 2 shows

TÓ TRIPS E TIAGO GOMES (PT) 
 
ON THE ROAD 
 
— CENTRO CULTURAL DE LAGOS (LAGOS) 
SáB 2 NOV / SAT 2 NOV / 21H30 
SPOKEN wORD / 60 MiN / M12 / 5€ 
 
Espectáculo-viagem baseado no livro homónimo de Jack Kerouac, considerado 
a Bíblia da Beat Generation, influência para viajantes de todos os tempos.  
A show that is also a journey based on the homonymous book by Jack 
Kerouac, considered the Beat Generation Bible, an influence for travellers of 
all times.  
 

 
 
FESTA ENCERRAMENTO / CLOSING PARTY 
VERÃO AZUL 
 
— LAC – LABORATÓRiO DE ACTiViDADES CRiATiVAS (LAGOS) 
SáB 2 NOV / SAT 2 NOV / 23H — 02H 
FESTA / PARTY / M12

Encerramos e festejamos a 9ª Edição do Verão Azul em casa de amigos 
próximos, o LAC – Laboratório de Actividades Criativas, antiga Cadeia 
de Lagos, agora lugar de liberdade e experimentação. Parceiros de longa 
data, celebram nesse mesmo dia o encerramento da exposição da edição 
de 2019 do seu projecto de arte urbana Arturb  e o lançamento do catálogo -  
um resumo e compilação do trabalho dos cinco artistas convidados, Unidos 
em Residência para pensar e criar. 
We close and celebrate Festival Verão Azul 9th edition in the house of close 
friends, at LAC – Laboratório de Actividades Criativas, a former prison in 
Lagos, nowadays a place of freedom and experimentation. 
Long time partners, on that same day they celebrate the finissage of the 
exhibition of 2019 ARTURb, their Street Art project, and also the catalogue 
release – a compilation of the work of the 5 guest artists, United in Residency 
to think, share and create.

GRUPO DE CRíTiCA 
 
VáRiOS ESPAçOS DO FESTiVAL / SEVERAL SPACES OF THE FESTiVAL  
16 — 27 OUT / OCT 
PARTiCiPAçÃO GRATUiTA COM ACESSO A ESPECTáCULOS DO FESTi-
VAL /FREE PARTiCiPATiON WiTH ACCESS TO FESTiVAL SHOWS 
 
Ao longo do festival um grupo de espectadores analisa os espec-
táculos, entrevista os artistas e produz material a ser publicado no 
website do festival. 
During the festival a group of spectators analyses shows, interviews 
artists and produces material to be published on the festival website. 
 
info e inscrições / info and Registration: 
Tel: 963 579 289  
info@festivalveraoazul.com  

MáKiNA DE CENA – ASSOCiAçÃO CULTURAL 
Rua Gonçalves Zarco, n.º 11 
Tel: +351 965 567 015  
makinadecena@gmail.com 
www.facebook.com/MakinadeCena/

CASA DE CULTURA DE LOULÉ  
Parque Municipal de Loulé 
Tel: +351 289 415 860  
ccloule@ccloule.com 
www.facebook.com/CasaCulturaLoule/

CONVENTO DO ESPíRiTO SANTO 
Rua Vice Almirante Cândido dos Reis 
Tel: +351 289 400 885

laGos 

CENTRO CULTURAL DE LAGOS 
Rua Lançarote de Freitas, n.º 7  
Tel: +351 282 770 450 
centrocultural@cm-lagos.pt 
www.facebook.com/CentroCulturaldeLagos/

GALERiA LAR 
Rua Professor Luís Azevedo, nº 37  
Tel: +351 282 084 959 
lac.associacaocultural@gmail.com 
www.lac.org.pt 

LAC - LABORATóRiO DE ACTiViDADES CRiATiVAS 
Largo Convento Sra. da Glória 
Tel: +351 282 084 959 
lac.associacaocultural@gmail.com 
www.lac.org.pt 

MESSE MiLiTAR DE LAGOS 
Rua Bombeiros Voluntários de Lagos 
www.messedelagos.exercito.pt

TEATRO ExPERiMENTAL DE LAGOS  
Rua dos Combattentes da Grande Guerra 8 e 11 
Tel. 962 512 133 
email: associacaotel@gmail.com 
site www-ajtel.org

17.10 — 2.11 ‘ 19

www.festivalveraoazul.com

iMPRESSO EM PAPEL 100% RECiCLADO / 
 FORMATO SEM DESPERDíCiOS

PRiNTED ON 100% RECyCLED PAPER / 
WASTELESS PAPER SiZE

REUTiLiZE NOS EMBRULHOS DE NATAL. 
REUSE iT AS CHRiSTMAS WRAPPiNG PAPER.



aCTiVidadeS paraLeLaS / ALSO

wORKSHOP COM / WiTH GUSTAVO CiRíACO 
 
— ACADEMiA iLUMiNARTE (LOULÉ) 
SáB 26 OUT — DOM 27 OUT / SAT 26 OCT — SUN 27 OCT 
11H — 13H + 14H30 — 16H30 / DANçA / DANCE 
LiMiTADO A 15 PARTiCiPANTES / LiMiTED TO 15 PARTiCiPANTS / M15 / 20€ 
 
wORKSHOP COM / WiTH GABRiEL FERRANDiNi 
 
— MáKiNA DE CENA - ASSOCiAçÃO CULTURAL (LOULÉ) 
SáB 26 OUT / SAT 26 OCT / 11H — 13H + 14H — 16H 
iMPROViSAçÃO MUSiCAL / MUSiCAL iMPROViSATiON 
LiMiTADO A 10 PARTiCiPANTES / LiMiTED TO 10 PARTiCiPANTS / M16 / 10 € 
 
MASTERCLASS DE / By ANDRÉ CEPEDA 
 
— CASA DE CULTURA DE LOULÉ (LOULÉ) 
SáB 26 OUT / SAT 26 OCT / 11H — 13H  
FOTOGRAFiA / PHOTOGRAPHy / LiMiTADO A 10 PARTiCiPANTES / LiMiTED 
TO 10 PARTiCiPANTS / ACESSO GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
MASTERCLASS DE / By RAQUEL ANDRÉ 
— TEL - TEATRO EXPERiMENTAL DE LAGOS (LAGOS) 
SáB 2 NOV / SAT 2 NOV / 10H30 — 13H30  
TEATRO / THEATRE / LiMiTADO A 15 PARTiCiPANTES / LiMiTED TO 
15 PARTiCiPANT / M16 / ACESSO GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Workshops & Masterclasses 
informações e inscrições / information and Registration: Tel: +351 963 579 289 / E-mail: info@festivalveraoazul.com 
Necessária inscrição para todos os workshops e masterclasses / Registration required to all workshops and 
master classes

Bilheteiras / TiCKETS OFFiCE 
 
Os bilhetes para todos os espectáculos do Verão Azul encontram-se à venda nas bilheteiras físicas e online dos 
respectivos espaços de apresentação.  
Tickets for all shows are on sale on physical and online box office of the corresponding presentation venues. 
 
ciNe-teatro loUletaNo 
HORáRiO REGULAR - TER A SEX / TUE TO SAT: 13H—18H 
EM DiAS DE ESPECTáCULO / ON PERFORMANCE DAyS* : TER A SEX / TUE TO SAT: 13H 
SáB E FERiADOS / SAT AND HOLiDAyS: 16H | DOM / SUN: 15H 
*Em dias de espectáculo a bilheteira encerra 30min após o início da sessão / On show days the ticket office 
closes 30min after the beginning of the performance  
Bilheteira on-line / Online box office: cineteatrolouletano.bol.pt 
 
teatro Das FiGUras  
TER A SáB / TUE TO SAT: 13H—19H30  
Em dias de espectáculo a bilheteira encerra aquando do início da sessão. 
On show days, open until the show starts. 
Bilheteira on-line /  Online box office: teatrodasfiguras.bol.pt 
 
ceNtro cUltUral De laGos 
TER A SáB / TUE TO SAT: 10H—18H | EM DiAS DE ESPECTáCULO / ON SHOW DAyS: 15H—24H 
www.facebook.com/CentroCulturaldeLagos 
Bilheteira on-line /  Online box office: ticketline.sapo.pt/salas/sala/757 
Reservas e informações / Reservations and information: info@festivalveraoazul.com

Os bilhetes para os espectáculos do Verão Azul não se encontram ao abrigo dos descontos praticados pelos es-
paços parceiros do festival, com excepção do Teatro das Figuras (Faro), onde são aplicados diferentes descontos. 
Tickets to Verão Azul shows do not benefit from discounts made by the festival’s partner spaces, with 
the exception of Teatro das Figuras (Faro) where different discounts are applied.  

 
coNtactos Gerais / GENERAL CONTACTS 
 
VERÃO AZUL - FESTiVAL iNTERNACiONAL DE ARTES / iNTERNATiONAL ARTS FESTiVAL  
Tel: +351 924 009 234 
info@festivalveraoazul.com 
festivalveraoazul.com  
facebook.com/festivalveraoazul 
instagram.com/festival_veraoazul 
 
CASABRANCA.AC 
Quinta das A.V.E.S., Sítio da Torre, Odiáxere 8600-256 Lagos  
casabranca.ac@gmail.com 
www.casabranca-ac.com

espaços / VENUES

Faro 

TEATRO DAS FiGURAS  
Horta das Figuras, Estrada Nacional 125  
Tel: +351 289 888 110 
bilheteira@teatrodasfiguras.pt 
www.teatrodasfiguras.pt

CiNECLUBE DE FARO  
(Auditório da Direção Regional do Algarve do iPDJ) 
Rua da PSP, n.º 1 
Tel: +351 289 827 627 
cineclubefaro@gmail.com 
www.cineclubefaro.pt

GiMNáSiO CLUBE DE FARO (PONTO DE ENCONTRO VA9) 
Rua ivens, n.º 12, 2º andar  
ginasioclubefaro@gmail.com 
www.facebook.com/Ginásio-Clube-de-Faro

ASSOCiAçÃO 289  
Sítio Pontes de Marchil 
Tel: +351 915 988 145 
associacao289@gmail.com 
www.289.pt

loUlÉ 

CiNE-TEATRO LOULETANO 
Avenida José da Costa Mealha 
Tel: +351 289 414 604 
cinereservas@cm-loule.pt 
www.cineteatro.cm-loule.pt

AUDiTóRiO DO SOLAR DA MúSiCA NOVA (PONTO DE ENCONTRO VA9) 
Largo Doutor Bernardo Lopes, n.º 6 
Tel: +351 289 400 600  
www.cm-loulé.pt

ACADEMiA iLUMiNARTE 
Praça da República, n.º 8 
Tel: +351 969 949 415/  +351 935 086 946 
geral@ailuminarte.pt 
www.ailuminarte.pt

→ inspired by the life of Brazilian writer Clarice Lispector, Antiprincesas is a 
show about this real life heroine who wrote on the mysteries of the universe 
and human soul, but also on runaway chickens, thinking rabbits, and a dog 
that ate cigarettes. 

* LOTAçÃO LiMiTADA A 3 TURMAS / LiMiTED TO 3 CLASSES 
 

 
 
GUSTAVO CIRÍACO (BR) 
 
ENTRE CÃES E LOBOS 
 
CO-PRODUçÃO / CO-PRODUCTiON 

— CiNE-TEATRO LOULETANO (LOULÉ) 
SEX 25 OUT / FRi 25 OCT / 21H30 
PERFORMANCE / 60 MiN / M6 / 5€ 
 
A partir da colecção de relatos e descrições de paisagens que deixaram de 
existir, excepto na memória de anciões e de outras imaginadas e desenha-
das por crianças, Entre cães e lobos constrói paisagens limiares entre a 
claridade e a escuridão.  
in the brinks between light and darkness, a collection of stories of lands-
capes that no longer exist, except in the memories of the elders and images 
of dreamlike landscapes imagined by infants, intertwine in an immersive 
voyage. 

Conversa pós-espectáculo com os artistas / Post-performance talk with the artists 
 

 
 
GABRIEL FERRANDINI, 
MARIA REIS E ANDRÉ CEPEDA (PT) 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT (LOULÉ)  
— AUDiTÓRiO DO SOLAR DA MÚSiCA NOVA 
SEX 25 OUT / FRi 25 OCT / 23H30 
MÚSiCA / MUSiC / 50 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Um concerto-instalação onde bateria, voz e imagem se aliam numa experiên-
cia imersiva. Onde a voz de Maria Reis (Pega Monstro) encontra a bateria de 
Gabriel Ferrandini e o apurado sentido cénico de André Cepeda. 
A concert - installation where drums, voice and image get together in an 
immersive experience. Where Maria Reis’ voice (Pega Monstro) meets Gabriel 
Ferrandini’s drums and André Cepeda’s keen theatrical sense. 
 

 
 
ALESSANDRO SCIARRONI (iT) 
 
CHROMA_DON’T BE FRiGHTENED 
OF TURNiNG THE PAGE 
 
— TEATRO DAS FiGURAS (FARO) 
SáB 26 OUT / SAT 26 OCT / 21H30 
DANçA / DANCE / 45 MiN / M6 / 5€ 
 
Um homem-turbilhão num caleidoscópio de luzes coloridas dirige um estu-
do a solo sobre a rotação corporal. O extraordinário coreógrafo italiano e 
performer Alessandro Sciarroni continua a girar como um dervixe ou má-
quina de transe, explorando os aspectos físicos e psicológicos da intoxica-
ção através do movimento. 
A whirl-man in a kaleidoscope of colourful lights conducts a solo study on 
body rotation. The outstanding italian choreographer and performer Ales-
sandro Sciarroni continues to turn around like a dervish or trance machine, 
exploring the physical and psychological aspects of intoxication with 
movement. 
 

 
 
SÉRGIO PELÁGIO (PT) 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT 
— GiMNáSiO CLUBE DE FARO (FARO) 
SáB 26 OUT / SAT 26 OCT / 23H 
MÚSiCA / MUSiC / 60 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
O jazz tornou-se a sua casa e, embora seja quase sempre aí que as coisas 
começam para o músico, chega a resultados desconhecidos por gostar de  
arriscar, misturar e ser influenciado por mil e uma coisas que até então não 
sabia.  
Jazz became his home, and although things almost always start there for 
the musician, he arrives to unknown results because he likes to take chan-
ces, to mix and to be influenced by a thousand things he didn’t know of yet. 

SÍLVIA REAL  
em co-criação com / in co-creation with 
GRUPO 23:SILÊNCIO! e Francisco Camacho (PT) 
 
A LAURA QUER!  
 
ESTREiA ABSOLUTA / WORLD PREMiERE  

— CiNE-TEATRO LOULETANO (LOULÉ) 
DOM 27 OUT / SUN 27 OCT / 17H  
DANçA — TEATRO / DANCE — THEATRE / PARA FAMíLiAS / FOR FAMiLiES  
70 MiN / M6 / 3€ 
 
Um espectáculo com adolescentes e crianças, voltado para o futuro e 
dirigido a todos os públicos a partir da pergunta: Mas que futuro será este, 
ancorado nas incertezas deste intenso agora? 
A show with teenagers and children, oriented to the future and aimed to all 
audiences, drawn from the question: What future will this be, anchored in 
the uncertainties of this intense now? 

Espectáculo legendado em inglês / Conversa pós-espectáculo com os artistas  
Subtitled in English / Post-performance talk with the artists 
 

 
 
MÁRCIA LANÇA E NUNO LUCAS (PT) 
 
POR ESSE MUNDO FORA 
 
—  CENTRO CULTURAL DE LAGOS (LAGOS) 
QUi 31 OUT / THU 31 OCT / 10H30 
TEATRO / THEATRE / SESSÃO PARA ESCOLAS / SCHOOL SESSiON / 
35 MiN / M4 / 3€ 
 
Márcia e Nuno são exploradores, sempre prontos para uma próxima 
aventura. Desta vez deparam-se com um lugar cheio de caixas. intrigados, 
questionam-se. O que fazem ali todas aquelas caixas? 
Márcia and Nuno are explorers, always ready for an upcoming adventure. 
This time they come across a place full of boxes. intrigued, they wonder. 
What are those boxes doing there? 
 

 
 
JOÃO SALAVIZA 
E RENÉE NADER MESSORA (PT/BR) 
 
CHUVA É CANTORiA NA ALDEiA DOS MORTOS 
 
— GALERiA LAR (LAGOS) 
QUi 31 OCT / THU 31 OCT / 21H30 
CiNEMA / 2019 / 114 MiN / M12 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Para escapar ao processo de se transformar em xamã, ihjãc foge para a 
cidade de itacajá, enfrentando a realidade de ser um indígena no Brasil 
contemporâneo.  
in order to escape a crucial process of becoming a shaman, ihjãc runs away 
to the city of itacajá, where he faces the reality of being an indigenous in 
contemporary Brazil.  

Legendado em inglês / Subtitled in English 
 

 
 
RAQUEL ANDRÉ (PT) 
 
COLECçÃO DE AMANTES 
 
— CENTRO CULTURAL DE LAGOS (LAGOS) 
SEX 1 NOV / FRi 1 NOV / 21H30 
TEATRO / THEATRE / 60 MiN / M16 / 5€ 
 
O que estamos à procura quando encontramos alguém? Na era das redes 
sociais este espectáculo é uma reflexão sobre a  intimidade que é explora-
da de um para um, tudo real e tudo ficcionado. 
Just what are we looking for when we meet someone? On the social media 
age, this performance is a reflection on intimacy that is explored one-to-o-
ne and amplified for the stage, all real and all fake. 

Espectáculo legendado em inglês / Conversa pós-espectáculo com os artistas  
Subtitled in English / Post-performance talk with the artists 
 

 
 

ANDRÉ UERBA (PT) 
 
BURN TiME 
 
PROJECTO PARTiCiPATiVO / PARTiCiPATiVE PROJECT* 

TEATRO DAS FiGURAS (FARO) 
QUi 24 OUT / THU 24 OCT / 21H30  
PERFORMANCE iNSTALAçÃO / PERFORMANCE iNSTALLATiON 
60 MiN / M6 / 5€  
 
Num tempo de guerras entre o presente e o futuro, o ritmo desacelera, 
tornando-se aqui, quieto e calmo. Burn Time dedica-se ao aqui e 
agora. 
in a time of ongoing existential and distracting wars between being in 
the present and future projections, Burn Time indulges into the here 
and now. 

* Performance realizada com 10 pessoas da comunidade local (com ou sem experiência performática)  
seleccionadas após a realização de um workshop/Audição do Processo de Criação. 
Performance with 10 local people (with or without performing experience) selected after a Workshop/
Audition of the Creating Process. 
inscrições e informações / info and Registration: info@festivalveraoazul.com / +351. 963 579 289  
 

+ 
 
DEWEY DELL (iT) 
 
STORM ATLAS 
 
ESTREiA NACiONAL / NATiONAL PREMiERE   

TEATRO DAS FiGURAS (FARO) 
QUi 24 OUT / THU 24 OCT / 23H 
CONCERTO / CONCERT / PERFORMANCE / 35 MiN / M12 / 5€ 
 
Um concerto-performance no qual os movimentos dos performers se 
relacionam com uma complexa justaposição de sons de percussão, 
com o objectivo de criar um corpo rítmico sólido e unificado. 
A concert performance in which the performers’ movements relate to a 
complex layering of drumming sounds, with the aim to create a solid, 
unified, rhythmic body.  

Apoio / Support: instituto italiano de Cultura de Lisboa 

 
 
 

 
TIAGO SAGA (PT) 
 
TiME FOR T (SOLO) 
 
PONTO DE ENCONTRO / MEETiNG POiNT  
— GiMNáSiO CLUBE DE FARO (FARO)  
QUi 24 OUT / THU 24 OCT / 24H 
MÚSiCA / MUSiC / 90 MiN / M6 / GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 
 
Uma expedição pelos lugares mais tropicais e transparentes do 
planeta. Onde os instrumentos se entregam à multiculturalidade das 
melodias tórridas e os corpos ao perpendicular dos ritmos acesos.  
An expedition through the most tropical and transparent places on 
the planet. Where instruments surrender to the multicultural torrid 
melodies, and bodies surrender to the perpendicular lit rhythms. 
 

 
 
ClÁUDIA GAIOLAS (PT) 
 
ANTiPRiNCESAS 
— CLARiCE LiSPECTOR 
  
— PARQUE MUNiCiPAL DE LOULÉ / LOULÉ CiTy PARK (LOULÉ) 
SEX 25 OUT / FRi 25 OCT / 10H30* 
GRATUiTO / FREE ADMiSSiON 

— PARQUE DA CiDADE / LAGOS CiTy PARK (LAGOS) (EM FRENTE À EB1 SANTA MARiA) 

QUA 30 OUT / WED 30 OCT / 10H30* 

TEATRO / THEATRE / SESSÕES PARA ESCOLAS / SCHOOL SESSiONS / 
35MiN / CRiANçAS / CHiLDREN / 4 — 10 
 
inspirado na vida da escritora brasileira Clarice Lispector, Antiprincesas 
é um espectáculo sobre esta heroína na vida real que escrevia sobre 
os mistérios do universo e da alma humana, mas também sobre gali-
nhas fugitivas, coelhos pensantes e um cachorro que comia cigarros. → 

bilhete único / single ticket 
2 espectáculos / 2 shows

TÓ TRIPS E TIAGO GOMES (PT) 
 
ON THE ROAD 
 
— CENTRO CULTURAL DE LAGOS (LAGOS) 
SáB 2 NOV / SAT 2 NOV / 21H30 
SPOKEN wORD / 60 MiN / M12 / 5€ 
 
Espectáculo-viagem baseado no livro homónimo de Jack Kerouac, considerado 
a Bíblia da Beat Generation, influência para viajantes de todos os tempos.  
A show that is also a journey based on the homonymous book by Jack 
Kerouac, considered the Beat Generation Bible, an influence for travellers of 
all times.  
 

 
 
FESTA ENCERRAMENTO / CLOSING PARTY 
VERÃO AZUL 
 
— LAC – LABORATÓRiO DE ACTiViDADES CRiATiVAS (LAGOS) 
SáB 2 NOV / SAT 2 NOV / 23H — 02H 
FESTA / PARTY / M12

Encerramos e festejamos a 9ª Edição do Verão Azul em casa de amigos 
próximos, o LAC – Laboratório de Actividades Criativas, antiga Cadeia 
de Lagos, agora lugar de liberdade e experimentação. Parceiros de longa 
data, celebram nesse mesmo dia o encerramento da exposição da edição 
de 2019 do seu projecto de arte urbana Arturb  e o lançamento do catálogo -  
um resumo e compilação do trabalho dos cinco artistas convidados, Unidos 
em Residência para pensar e criar. 
We close and celebrate Festival Verão Azul 9th edition in the house of close 
friends, at LAC – Laboratório de Actividades Criativas, a former prison in 
Lagos, nowadays a place of freedom and experimentation. 
Long time partners, on that same day they celebrate the finissage of the 
exhibition of 2019 ARTURb, their Street Art project, and also the catalogue 
release – a compilation of the work of the 5 guest artists, United in Residency 
to think, share and create.

GRUPO DE CRíTiCA 
 
VáRiOS ESPAçOS DO FESTiVAL / SEVERAL SPACES OF THE FESTiVAL  
16 — 27 OUT / OCT 
PARTiCiPAçÃO GRATUiTA COM ACESSO A ESPECTáCULOS DO FESTi-
VAL /FREE PARTiCiPATiON WiTH ACCESS TO FESTiVAL SHOWS 
 
Ao longo do festival um grupo de espectadores analisa os espec-
táculos, entrevista os artistas e produz material a ser publicado no 
website do festival. 
During the festival a group of spectators analyses shows, interviews 
artists and produces material to be published on the festival website. 
 
info e inscrições / info and Registration: 
Tel: 963 579 289  
info@festivalveraoazul.com  

MáKiNA DE CENA – ASSOCiAçÃO CULTURAL 
Rua Gonçalves Zarco, n.º 11 
Tel: +351 965 567 015  
makinadecena@gmail.com 
www.facebook.com/MakinadeCena/

CASA DE CULTURA DE LOULÉ  
Parque Municipal de Loulé 
Tel: +351 289 415 860  
ccloule@ccloule.com 
www.facebook.com/CasaCulturaLoule/

CONVENTO DO ESPíRiTO SANTO 
Rua Vice Almirante Cândido dos Reis 
Tel: +351 289 400 885

laGos 

CENTRO CULTURAL DE LAGOS 
Rua Lançarote de Freitas, n.º 7  
Tel: +351 282 770 450 
centrocultural@cm-lagos.pt 
www.facebook.com/CentroCulturaldeLagos/

GALERiA LAR 
Rua Professor Luís Azevedo, nº 37  
Tel: +351 282 084 959 
lac.associacaocultural@gmail.com 
www.lac.org.pt 

LAC - LABORATóRiO DE ACTiViDADES CRiATiVAS 
Largo Convento Sra. da Glória 
Tel: +351 282 084 959 
lac.associacaocultural@gmail.com 
www.lac.org.pt 

MESSE MiLiTAR DE LAGOS 
Rua Bombeiros Voluntários de Lagos 
www.messedelagos.exercito.pt

TEATRO ExPERiMENTAL DE LAGOS  
Rua dos Combattentes da Grande Guerra 8 e 11 
Tel. 962 512 133 
email: associacaotel@gmail.com 
site www-ajtel.org

17.10 — 2.11 ‘ 19

www.festivalveraoazul.com

iMPRESSO EM PAPEL 100% RECiCLADO / 
 FORMATO SEM DESPERDíCiOS

PRiNTED ON 100% RECyCLED PAPER / 
WASTELESS PAPER SiZE

REUTiLiZE NOS EMBRULHOS DE NATAL. 
REUSE iT AS CHRiSTMAS WRAPPiNG PAPER.


