18 FEV A 12 MAR

4 A 20 MAR

11 A 27 MAR

1 · 2 · 3 ABR

15 E 16 ABR

17 E 25 ABR

6 · 7 · 8 MAI

VIAGEM A PORTUGAL

BIBEU E HUMPHREY

BOBINES

L’EM PREI NTE

NÃO

LES VOYAGES

POVOADO

TEATRO DO VESTIDO

CIE. L'ATTRACTION CÉLESTE

CIE. L'ATTRACTION CÉLESTE

GIACOMO SCALISI

CIE. XY

MADALENA VICTORINO, RÉMI GALLET E CONVIDADOS

PORTUGAL

FRANÇA · FRANCE

FRANÇA · FRANCE

PORTUGAL

FRANÇA · FRANCE

PORTUGAL

PARAGEM ALENTEJO

Os mundos estão a mudar mesmo à nossa frente. O mundo rural, o mundo do
corpo, o mundo do trabalho.

NOVO CIRCO · NEW CIRCUS

NOVO CIRCO · NEW CIRCUS

NEW CIRCUS

TEATRO · THEATRE

CIRCO CONTEMPORÂNEO · CONTEMPORARY CIRCUS

DANÇA, MÚSICA, PALAVRA · DANCE, MUSIC, SPOKEN WORD

SANTIAGO DO CACÉM · ODEMIRA

SANTIAGO DO CACÉM · ZAMBUJEIRA DO MAR

SANTIAGO DO CACÉM · ZAMBUJEIRA DO MAR

MONCHIQUE

ODEMIRA

SANTIAGO DO CACÉM · ODEMIRA

ABELA ~ SANTIAGO DO CACÉM

sex ~ sáb · fri ~ sat

O trabalho é o tema central deste programa, por ser transversal a todos os
espectáculos. Em WORK, como o nome indica, este aspecto é particularmente
evidente, por se tratar de um fantástico workshop de “do it yourself” repleto
de cores, com pregos, madeira, muita tinta, ferramentas e gestos quotidianos.

sex ~ sáb · fri ~ sat

Já no verão, para concluir o programa em força é indispensável a visita ao
TEATRO DE PALHA. Um anfiteatro ao ar livre completamente inédito, concebido
pelo arquitecto Pedro Quintela, que ao longo de cinco semanas nos trará uma
programação variada de teatro, música, dança e uma exposição fotográfica
a céu aberto.
Convidamo-vos por isso, a atravessar connosco os mundos do trabalho e da
viagem.

ODEMIRA
11 · 12 MAR

SÃO DOMINGOS
(CONCELHO DE SANTIAGO
DO CACÉM)
Ponto de encontro: Largo
25 de Abril (Junta de
Freguesia de São Domingos)
18 · 19 FEV (sex ~ sáb ·
fri ~ sat) – 19H00 · 7:00pm
ODEMIRA
Ponto de encontro: Parque
de estacionamento atrás da
GNR e da Pensão Rita
11 · 12 MAR (sex ~ sáb ·
fri ~ sat) – 19H00 · 7:00pm
DURAÇÃO · RUNNING TIME
4h aprox.
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
AGE RATING: M/12+

Worlds are changing right in front of us. The rural world, the world of the body,
the world of work.
Whilst Mr. Arménio, a former postman from Aljezur, takes care of his vegetable
garden, as his father taught him, people sick and tired of the hustle and bustle
of the city arrive to change their lives and work remotely. Whilst these people
turn on their computers, Pramin, a young worker, tends to huge fields of red
berries, fondly remembering his former bandmates who stayed in Kathmandu.
Are we facing a shifting of cycles?
While new faces, new bodies and new occupations populate this region, it is
important that we don’t forget how we got here.
In this southwest of Portugal, we can still glimpse the different times that
inhabited the territory. We start the year with VIAGEM A PORTUGAL – PARAGEM
ALENTEJO (Journey to Portugal - Alentejo Stop), a documentary theatre piece
by Teatro do Vestido, directed by Joana Craveiro, which is the result of the relationship of research and permanence in the field, and the creation of human
bonds, which it allows to know and get to know stories and being able to retell
them in the form of theatre. The performers will talk about the Agrarian Reform
of the 70s, rural work and the relationship of belonging of different populations
within their territory.
A journey can change a life, and BALAD'O from the Barolosolo company is living
proof of that. This is an aquatic circus performance where the artists set off
on a journey and transform themselves along the way into half animals, half
humans, culminating in a grand dance with fireworks.
However, before this aquatic journey we will travel through the air with LES
VOYAGES of the XY Company. An out-of-the-ordinary acrobatic odyssey, strongly
sensorial and visual, full of bodies in balance, tension, movement and harmony.
An unusual combination of strength, sensitivity and precision.
Work is the central theme of this programme, as it is intersects all the performance. In WORK, as the name implies, this aspect is particularly evident, as it
is a fantastic “do it yourself” workshop, full of colours, with nails, wood, lots
of paint, tools and everyday gestures.
Between March and April we will host ATTRACTION CÉLESTE with two performances in Alentejo and one in Algarve to take us to the limits of laughter and tears
through tragic and wonderful clownish dramas.
In May, we will immerse ourselves in the village of Abela to get to know POVOADO,
a creation of dance, music and words by Madalena Victorino and Rémi Gallet,
who together with the population, their crafts and their stories, will weave a
new tale for this place.
Then in summer, to finish the programme with a tour de force, it is essential to
visit the TEATRO DE PALHA (Straw Theatre). A completely new and unique open-air
amphitheatre, designed by the architect Pedro Quintela, which over the course
of five weeks will bring us a varied program of theatre, music, dance and an
open-air photographic exhibition.
We invite you, therefore, to come on a voyage with us across worlds of work
and travel.

7€ Preço Único · Single price

FICHA ARTÍSTICA
E TÉCNICA · ARTISTIC
AND TECHNICAL CREDITS
/DIRECÇÃO, TEXTO, E
COORDENAÇÃO DA
INVESTIGAÇÃO · DIRECTION,
TEXT, AND RESEARCH
COORDINATION: Joana
Craveiro /CO-CRIAÇÃO
E INTERPRETAÇÃO ·
CO-CREATION AND
PERFORMANCE: Estêvão
Antunes, Francisco
Madureira, Joana Craveiro,
Mafalda Pereira, Tânia
Guerreiro, Tozé Cunha
/FIGURINOS · COSTUMES:
Tânia Guerreiro
/MÚSICA E ESPAÇOS
SONOROS · MUSIC AND
SOUNDSCAPING: Francisco
Madureira
/ESPAÇO CÉNICO · STAGE
DESIGN: Carla Martinez
ILUMINAÇÃO · LIGHTING:
Leocádia Silva
/ASSISTÊNCIA
· ASSISTANCE:
Henrique Antunes
/DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO
· PRODUCTION DIRECTION:
Alaíde Costa

SINSYNOPSE OPSIS

SANTIAGO DO CACÉM
4 · 5 · 6 MAR

SINSYNOPSE OPSIS

SANTIAGO DO CACÉM
11 · 12 · 13 MAR

sex a dom · fri to sun

ZAMBUJEIRA DO MAR

Nesta sua paragem a sul do
projecto Viagem a Portugal
(nome que pedimos emprestado
a José Saramago), os viajantes
do Teatro do Vestido procuram,
como quem escava, num vasto
território entre Santiago do
Cacém e Odemira. Pessoas,
nomes, histórias e objectos
desfilam diante destes
viajantes, que tornam tudo
isso parte de um percurso que
procura contar algumas das
histórias de vida, das memórias
e da geografia destes lugares.
Como quem escava, e nesse
escavar vai descobrindo mais
e mais camadas, sem nunca
chegar a bater no fundo, a
chegar à rocha debaixo disto
tudo.

18 · 19 · 20 MAR

sex a dom · fri to sun
SANTIAGO DO CACÉM
Auditório António Chainho
4 · 5 MAR (sex e sáb · fri
and sat) – 21H00 · 9:00pm
6 MAR (dom · sun) – 16H00
· 4:00pm
ODEMIRA
Associação Cultural
Recreativa Desportiva
Zambujeirense
18 · 19 MAR sex e sáb · fri
and sat) – 21H00 · 9:00pm
20 MAR (dom · sun) –
16H00 · 4:00pm

Quantas camadas precisamos
de escavar/decapar até
nos sentirmos parte de um
território?
O viajante de que José
Saramago fala na sua Viagem a
Portugal interroga-se sobre a
sua razão para viajar. Todos os
viajantes o fazem, e, no entanto,
a própria viagem os ofusca
sempre. No corpo a corpo dos
quilómetros percorridos, a
viagem ganha.

SANTIAGO DO CACÉM
Auditório António Chainho
11 · 12 MAR (sex e sáb · fri
and sat) – 21H00 · 9:00pm
13 MAR (dom · sun) –
16H00 · 4:00pm

Um espectáculo que,
graças à sua dramaturgia
e à expressividade destes
actores-músicos, nos traz
personagens que desfilam, que
nos cumprimentam, se ligam a
nós, que se desenlaçam, que
ficam sós. É triste e alegre.
Tem improviso, palavras de uma
canção, situações sem fim…

ODEMIRA
Associação Cultural
Recreativa Desportiva
Zambujeirense
25 · 26 MAR sex e sáb · fri
and sat) – 21H00 · 9:00pm
27 MAR (dom · sun) –
16H00 · 4:00pm

A fronteira entre os risos e as
lágrimas não será sempre clara.

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
AGE RATING: M/8+

/UMA CRIAÇÃO
· A CREATION BY
Attraction Céleste
/CRIADORES
E INTÉRPRETES ·
CREATORS
AND PERFORMERS:
Servane Guittier,
Antoine Manceau

It is a dive into the almost
traditional universe of clown
and music shows, which these
two artists seize in their
hands, to adapt and reinvent
a new sense of 'clownesque'
theatrical play, full of poetry
and sensitivity.

7€ adultos · adults
3€ crianças até aos 11 anos
· children up to 11 years old

A show that, thanks to
its dramaturgy and the
expressiveness of these actormusicians, brings us characters
who parade, who greet us,
connect with us, who unravel,
who are alone. It's sad and
happy. It has improvisation,
words from a song, endless
situations…

FICHA ARTÍSTICA
· ARTISTIC CREDITS

The boundary between laughter
and tears will not always be
clear.

/UMA CRIAÇÃO
· A CREATION BY
Attraction Céleste
/CRIADORES
E INTÉRPRETES ·
CREATORS
AND PERFORMERS:
Servane Guittier,
Antoine Manceau

Bobines é um espectáculo de
clown e de música que integra
o cinema como um utensílio
teatral, para criar com a
magia do primeiro cinema e
através de uma tecnologia
muito aperfeiçoada, um drama
‘clownesco’ cómico e trágico
maravilhoso.
É precisamente a dificuldade
em projectar um filme em
espaço circular, que se
transforma num obstáculo
dramatúrgico abordado de
forma muito criativa, que
este espectáculo feito de
proximidade, de sinceridade
e de espontaneidade, toca e
atinge o público de uma forma
única.

MONCHIQUE
1 · 2 · 3 ABR 
sex a dom · fri to sun
Monchique – Escola Básica
Manuel Nascimento
1 · 2 ABR
(sex e sáb · fri and sat)
21h00 · 9:00pm
3 ABR
(dom · sun)
16h00 · 4:00pm
DURAÇÃO · RUNNING TIME
1H00
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
AGE RATING: M/8+
7€ adultos · adults
3€ crianças até aos 11 anos · up
to 11 years old

Trata-se de um verdadeiro mergulho
no mundo da memória, mas também
da amnésia que será responsável
por desencadear peripécias, jogos
incríveis entre dois personagens.
Um deles esquece-se, enganase, procura… as palavras entre
ambos não se fixam, os objectos
desaparecem, os acontecimentos
ultrapassam-nos e, por vezes,
até esquecem as suas melodias
preferidas… é como se a memória
fosse abaixo como um fusível…

/UMA CRIAÇÃO · A CREATION
BY: Attraction Céleste
/CRIADORES E INTÉRPRETES ·
CREATORS AND PERFORMERS:
Servane Guittier, Antoine Manceau

Depois de mais de dez anos dando vida
aos seus personagens de palhaços
Bibeu e Humphrey, Servane Guittier
e Antoine Manceau avançam para
conhecer novas formas de teatro,
continuando a aventura da pista com
novos personagens sempre equipados
com seus instrumentos musicais.

This is an actual dive into the world of memory, but also into a world of
amnesia that will be responsible for triggering sudden changes fortune,
incredible games between two characters. One of them forgets, makes a
mistake, looks for it... the words between them don't settle, the objects
disappear, the events go beyond them and, sometimes, they even forget
their favourite melodies... it's as if the memory collapses like a fuse…

A creative project in evolution, fourth duet with the actors-musicians
Servane Guittier and Antoine Manceau and this time addressing the
theme of memory, in a circular and intimate space.
A man with a passion for wavering balance, a generous woman whose
kindness must shortly be focused on her partner. They tell us how, at
times, we bond with others, and how, at times, the ties loosen, the
memories are erased, to make way for the void.
The couple weave an intense story, with a touch of humour, creating an
almost wordless show.

The traveller that José Saramago talks about in his Viagem
a Portugal wonders about his reason for traveling. All
travellers do, and yet the journey itself always overshadows
these questions. In the melee of the kilometres covered, the
journey wins.

© J o ão Mar i ano

15 · 16 ABR

After more than ten years of giving life to their clown characters Bibeu
and Humphrey, Servane Guittier and Antoine Manceau continue to
discover new theatrical forms, stepping out with new characters always
equipped with their musical instruments.

SINSYNOPSE OPSIS

ODEMIRA
15 · 16 ABR – Igreja
da Misericórdia
21h00 · 9:00pm
DURAÇÃO · RUNNING TIME
1h00 aprox.
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
AGE RATING: M/8+
3€ Preço Único · Single
price

FICHA ARTÍSTICA
· ARTISTIC CREDITS
/IDEAÇÃO E ENCENAÇÃO
· CONCEPT AND STAGING:
GIACOMO SCALISI
/TEXTO · TEXT: Afonso
Cruz (textos originais
e excertos de Paz Traz
Paz e O Livro do Ano)
/INTERPRETAÇÃO E COCRIAÇÃO · PERFORMANCE
AND CO-CREATION: Ana
Root, Rita Rodrigues,
Sofia Moura
/CRIAÇÃO MUSICAL ·
MUSICAL CREATION:
Ana Root
/CO-CRIAÇÃO MUSICAL E
OUVIDO EXTERIOR · COCREATION AND EXTERNAL
EAR: Pedro Salvador

NÃO é como um lembrete de
coisas importantes, das quais
não nos podemos mesmo
esquecer. É a história do ‘sim’
que deveria ter sido ‘não’.
Três mulheres fundem-se numa
só para nos explicar que os
monstros podem mesmo existir
- e que ganham forma com as
mais pequenas coisas e com os
medos mais infundados.
Inicialmente o Instituto das
Pessoas Normais defendia
que a normalidade vinha da
liberdade de cada um ser como
é. Ser normal era ser diferente
e único. Agora, este Instituto
defende que, para evitarmos
comportamentos desviantes,
devemos todos comportarmonos de maneira igual para
protegermos as pessoas de
bem.

Marcado pelo canto polifónico,
NÃO mostra-nos que três vozes
diferentes são mais belas que
o uníssono, e que a harmonia é
possível.
Escolhemos portanto, face à
normalidade que nos cerca, o
único caminho que nos parece
pouco habitual: RESISTIR.
É isso.

Three women merge into one to explain to us that
monsters can really exist - and that they take shape as
a result of the smallest things and the most unfounded
fears.
Initially, the Institute of Normal People argued that
normality came from the freedom of each person to be
as they are. To be normal was to be different and unique.
Now, this Institute defends that, in order to avoid deviant
behaviour, we must all behave in an equal way to protect
the good people.
What is it, after all, to be normal? And what are good
people?
With a score of polyphonic singing, NÃO shows us that
three different voices are more beautiful than unison, and
that harmony is possible.
Therefore, given the normality that surrounds us, we chose
the only path that seems

That's it.

17 ABR

ODEMIRA
25 ABR

seg · mon
SANTIAGO DO CACÉM
Local e hora a anunciar
17 ABR (dom · sun)
ODEMIRA
Local e hora a anunciar
25 ABR (dom · sun)
DURAÇÃO · RUNNING TIME
1h00 aprox.
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
AGE RATING: M/3+
Entrada gratuita (sujeita à
lotação do espaço) · Free
entrance (subject to the
capacity of the space)

O que é, afinal, ser normal? E o
que são pessoas de bem?

NÃO is a reminder of the important things that we can't
really forget. It’s the story of the 'yes' that should have
been 'no'.

less used: RESISTANCE.

SANTIAGO DO CACÉM

SINSYNOPSE OPSIS

dom · sun

sex ~ sab · fri ~ sat

Espectáculo em criação, quarto duo
com os atores-músicos Servane
Guittier e Antoine Manceau e desta
vez abordando o tema da memória,
num espaço circular e intimista.

A dupla tece uma história intensa,
com um toque de humor, para um
espectáculo quase sem palavras.
FICHA ARTÍSTICA · ARTISTIC CREDITS

ODEMIRA

ENQUADRAMENTO

Um homem com uma paixão pelo
equilí brio que vacila, uma mulher
generosa cuja benevolência logo
deve se concentrar em seu parceiro.
Eles contam-nos como, às vezes,
nos ligamos uns aos outros, e como,
às vezes, os laços se afrouxam, as
memórias se apagam, para dar lugar
ao vazio.

Bobines is a clown and music
show that integrates cinema
as a theatrical tool, to create
the magic of early cinema
and, through highly perfected
technology, a wonderful comic
and tragic 'clownesque' drama.
It is precisely the difficulty
of projecting a film in a
circular space, which becomes
a dramaturgical obstacle
approached in a very creative
way, that results in this show
made of proximity, sincerity
and spontaneity, touching and
reaching the audience in a
unique way.

SIN- SYNOPSE OPSIS

FRAMEWORK

How many layers do we need to excavate / strip away
before we feel part of a territory?

In Teatro do Vestido’s Viagem a Portugal, the journey
becomes a presence engraved on the landscape in a
travelling performance, the result of the relationship of
research and permanence on the ground, and the creation
of human bonds, which allow us to know and get to know
stories and to be able to retell them in form of theatre.

sex a dom · fri to sun

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
AGE RATING: M/8+

FICHA ARTÍSTICA
· ARTISTIC CREDITS

At this southern stop of the
Viagem a Portugal project (a
name we borrowed from José
Saramago), the travellers from
Teatro do Vestido search, as
if digging, in a vast territory
between Santiago do Cacém
and Odemira. People, names,
stories and objects pass by in
front of these travellers, who
make them part of a journey
that seeks to tell some of the
life stories, memories and
geography of these places. Like
someone who digs, and in that
digging will discover more and
more layers, without ever getting to the bottom, reaching
the rock underneath it all.

25 · 26 · 27 MAR

DURAÇÃO · RUNNING TIME
1h00

3€ crianças até aos 11 anos
· children up to 11 years old

Nesta Viagem a Portugal do
Teatro do Vestido, a viagem
torna-se presença, inscrita na
paisagem num espectáculo em
percurso, fruto da relação de
pesquisa e de permanência no
terreno, e de criação de laços
humanos, que nos permitam
saber e conhecer histórias e
poder recontá-las sob forma de
teatro.

ZAMBUJEIRA DO MAR

É um mergulho no universo
quase tradicional dos
espectáculos de clown e de
música, que estes dois artistas
tomam nas suas mãos, para se
apropriarem e reinventarem
um sentido de jogo teatral
‘clownesco’ novo, com uma
imensa poesia e sensibilidade.

DURAÇÃO · RUNNING TIME
1h00

7€ adultos · adults

SINSYNOPSE OPSIS

sex a dom · fri to sun

© Séb astien Dechatre

Em Maio, mergulharemos na aldeia da Abela para conhecer POVOADO, uma
criação de dança, música e palavra de Madalena Victorino e Rémi Gallet, que
juntamente com a população, os seus ofícios e as suas histórias, irão tecer
um novo conto para este lugar.

www.lavraromar.pt

FICHA ARTÍSTICA
· ARTISTIC CREDITS
/COM · WITH Alice Noel,
Amaia Valle, Anna-Lou
Serre, Anne de Buck,
Camille de Truchy, David
Badia Hernandez, David
Coll Povedano, Diego Ruiz
Moreno, Etienne Revenu,
Evertjan Mercier, Gazzola
Vallesi Gonzalo, Guillaume
Sendron, Jordi Puigoriol,
Marianna Boldini, Marta
Munoz, Michael Pallandre,
Otto Monedero de Andres,
Pedro Guerra, Pierre Le
Gouallec, Pierre-Jean
Breaud, Sergi Parès,
Thibaut Berthias.
/OLHO EXTERIOR ·
EXTERNAL EYE: Comte
/FOTÓGRAFO ·
PHOTOGRAPHER:
Samuel Buton
/DIRECTOR DE PRODUÇÃO
· PRODUCTION MANAGER:
Antoine Billaud
/PRODUÇÃO ·
PRODUCTION: Cie XY

SANTIAGO DO CACÉM
6 · 7 · 8 MAI

Um projecto:

SINSYNOPSE OPSIS

sex a dom · fri to sun

Vinte artistas de circo
à descoberta de como a
linguagem acrobática pode
reflectir e reinterpretar o
espaço público - um edifício,
um bairro, uma paisagem para oferecer um instante,
uma emoção particular, “uma
ligeira distorção do real” que
conhecemos.
A sua missão: experimentar
a entrada, não na sombra ou
na escuridão de uma sala de
teatro, mas na luz de uma vila,
no clarão de uma aventura.
Este aclamado colectivo
de acrobatas com sede em
França tem apresentado o seu
estimulante trabalho um pouco
por todo o mundo, explorando,
nesta criação, a relação
entre práticas artísticas e
performance no espaço público.
Inicialmente, a companhia irá
recolher matéria-prima para
a criação, que poderá ser
composta por ondas, prados,
cortiça, medronho e os mil e
um sotaques que expõem este
território tão diverso, entre
Santiago do Cacém e Odemira.
LES VOYAGES é uma
construção colectiva e
silenciosa, arquitecturas
efémeras e sensíveis de
corpos em equilíbrio, onde os
encontros entre artistas e
desconhecidos são solidários,
frágeis, sentimentais.
Uma odisseia circense fora do
comum, fortemente sensorial
e visual, repleta de tesouros
escondidos que perdurarão na
memória.

ALDEIA DA ABELA
(CONCELHO DE SANTIAGO
DO CACÉM)
6 · 7 · 8 MAI (sex a dom ·
fri to sun) – 20H00 ·
8:00pm
Inclui farnel · Includes light
meal
PONTO DE ENCONTRO ·
MEETING POINT:
Largo 5 de Outubro, Abela
DURAÇÃO · RUNNING TIME
2h aprox.
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
AGE RATING: M/6+
Entrada gratuita (sujeita à
lotação do espaço) · Free
entrance (subject to the
capacity of the space)

FICHA ARTÍSTICA
· ARTISTIC CREDITS
/IDEAÇÃO E ENCENAÇÃO
· CONCEPT AND STAGING:
Madalena Victorino, Rémi
Gallet, Ana Raquel Martins,
Bruno Martins, Inês Martins,
Manuel Ruiz, Matilde Real,
Rui Matos, entre outros
convidados a anunciar
/FICHA COMPLETA
BREVEMENTE EM ·
COMPLETE CREDITS
AVAILABLE SOON AT:
www.lavraromiraealagoa.pt

Financiado por:

POVOADO é um projecto
multidisciplinar de artes
performativas que investiga
a possibilidade e as
consequências de um contacto
entre uma aldeia e um núcleo
de artistas que vêm de fora
e se instalam por um tempo,
para construir uma experiência
com a população. Trazem a
vontade do conhecimento e do
diálogo com a memória, com
os habitantes. As danças, os
sons, as imagens, os cheiros,
os lugares transfigurados
pelos relatos vão ficando em
evidência. De ambas as partes
surgem materiais diversos
que se lançam ao vento para
ir tecendo, pouco a pouco,
instantes performativos que,
ao povoar a aldeia, escrevem
suavemente uma nova história,
uma ficção, um novo conto para
Abela.

Apoio:

Apoio à Comunicação:

BILHETES · TICKETS
À venda em · Purchase at lavraromar.bol.pt e pontos de venda aderentes (Worten, Fnac)
Aljezur - Casa Lavrar o Mar Home - Rua João Dias Mendes, 46
Monchique - Biblioteca Municipal · Municipal Library
/lavraromar

/lavraromar www.lavraromar.pt

CONTACTOS · CONTACTS
info@lavraromar.pt · (+351) 913 943 034 · (+351) 282 144 379

POVOADO is a multidisciplinary
performing arts project that
investigates the possibility
and consequences of a contact
between a village and a group
of artists who come from
outside and settle for a while,
to build an experience with
the population. They bring
the desire for knowledge and
dialogue with memory, with the
inhabitants. The dances, the
sounds, the images, the smells,
the places transfigured by the
reports will gradually stand out.
From both sides are different
materials that are thrown to
the wind to weave, little by
little, performative moments
that, as they populate the
village, gently write a new story,
a fiction, a new tale for Abela.

Datas sujeitas à evolução da situação pandémica.
Informação actualizada em permanência em:
Dates subject to the evolution of the pandemic.
Information permanently updated at:
www.lavraromiraealagoa.pt

Um projecto:

Twenty circus performers are going to explore how
acrobatic language can reflect and reinterpret public
space - a building, a neighbourhood, a landscape - to offer
an instant, a particular emotion, “a slight distortion of
reality” as we know it.
Its mission: to experience the entrance of the glimmer of
an adventure, not in the shadow or darkness of a theatre
hall, but in the light of a village.
This acclaimed collective of French based acrobats has
presented its stimulating work all over the world, and
explores, in this creation, the relationship between
artistic practices and performance in public space.
Initially, the company will collect raw material for the
creation, which may be composed of waves, meadows,
cork, medronho and the thousand and one accents that
illustrate this very diverse territory, between Santiago do
Cacém and Odemira.
LES VOYAGES is a collective and silent construction, an
ephemeral and sensitive architecture of bodies in balance,
where the fragile and emotional encounters between
artists and strangers are forged with solidarity.
An out of the ordinary circus odyssey, strongly sensorial
and visual, full of hidden treasures that will create a
memorable experience.

Financiado por:
© Hermenegildo Pinela

18 · 19 FEV

Porém, antes desta viagem aquática viajaremos pelos ares com LES VOYAGES
da companhia XY. Uma odisseia acrobática fora do comum, fortemente sensorial e visual, repleta de corpos em equilíbrio, em tensão, em movimento e
em sintonia. Uma combinação peculiar entre força, sensibilidade e precisão.

Entre Março e Abril receberemos a companhia ATTRACTION CÉLESTE com dois
espectáculos no Alentejo e um no Algarve para nos levarem aos limites do
riso e das lágrimas através de dramas clownescos trágicos e maravilhosos.

Dates subject to the evolution of the pandemic.
Information permanently updated at:

© João Mar i ano

SÃO DOMINGOS

© Jean-M arc Héliès

Uma viagem pode mudar uma vida, e BALAD’O da companhia Barolosolo é a
prova viva disso. Este é um espectáculo de circo aquático onde os artistas
partem em viagem e se transformam pelo caminho em metade animais, metade
pessoas, culminando num grande baile com fogo de artifício.

© J o ão Mar i ano

© C . A r naudas

Neste sudoeste de Portugal, ainda vislumbramos os vários tempos que povoam
o território. Começamos o ano com a VIAGEM A PORTUGAL – PARAGEM ALENTEJO,
uma peça de teatro documental do Teatro do Vestido, com direcção de Joana
Craveiro, que é fruto da relação de pesquisa e de permanência no terreno, e
de criação de laços humanos, que lhe permite saber e conhecer histórias
para poder recontá-las sob forma de teatro. Os intérpretes irão falar sobre
a Reforma Agrária dos anos 70, o trabalho rural e a relação de pertença das
diferentes populações com o seu território.

Datas sujeitas à evolução da situação pandémica.
Informação actualizada em permanência em:

© A ugusto Rocha S oar e s

Enquanto novas caras, novos corpos e novos ofícios povoam esta região,
importa não esquecer como aqui chegámos.

© L 'Em pr e i nte .e Ve ne au

TEATRO DOCUMENTAL · DOCUMENTARY THEATRE

© J e an-Mar c Hé l i è s

Estaremos perante uma mudança de ciclo?

FRANÇA · FRANCE
NOVO CIRCO

© J o ana C r ave i r o

Enquanto o senhor Arménio, antigo carteiro de Aljezur, cuida da sua horta,
como lhe ensinou o seu pai, pessoas saturadas da azáfama da cidade chegam
para mudar de vida e trabalhar à distância. Enquanto estas pessoas ligam os
seus computadores, Pramin, um jovem trabalhador, cuida de enormes sementeiras de frutos vermelhos, recordando com saudade os seus antigos colegas
de banda que ficaram em Katmandu.

CIE. L'ATTRACTION CÉLESTE
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19 A 22 MAI

4 A 12 JUN

25 JUN A 17 JUL

WORK

BALAD’O

TEATRO DE PALH A

CIE. BAROLOSOLO

CIE. CL AUDIO STELL ATO

© K al i m ba

PROGRAMA FEV · JUL 2022

PORTUGAL

BÉLGICA · BELGIUM

FRANÇA · FRANCE

TEATRO, DANÇA, NOVO CIRCO · THEATRE, DANCE, NEW CIRCUS

NOVO CIRCO · NEW CIRCUS

CINEMA, MÚSICA, DANÇA, TEATRO, EXPOSIÇÃO
CINEMA · MUSIC · DANCE · THEATRE · EXHIBITION

ALJEZUR

ODEMIRA · SANTIAGO DO CACÉM

ALJEZUR

© Kal i m ba

© Lavr ar o Mar

© C i e . Bar o l o so l o

© J o ão Mar i ano

DESENHO DO ESPAÇO · SPATIAL DESIGN:
PEDRO QUINTELA

ALJEZUR
19 · 20 · 21 · 22 MAI 
qui a dom · thu to sun
Armazém por trás do
alojamento O Palazim (ao lado
do antigo restaurante Dimas) –
21h00 · 9:00pm
DURAÇÃO · RUNNING TIME
50 min.
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
AGE RATING: M/8+
10€ adultos · adults
5€ crianças até aos 11 anos ·
children up to 11 years old

SIN- SYNOPSE OPSIS

ODEMIRA
4 · 5 JUN

© Protocole

/INTÉRPRETES · PERFORMERS: Joris
Baltz, Oscar De Nova De La Fonte,
Mathieu Delangle, Caroline Mas
/COREÓGRAFO · CHOREOGRAPHER:
Claudio Stellato
/ADMINISTRAÇÃO E DIFUSÃO ·
ADMINISTRATION AND DIFFUSION:
Laëtitia Miranda-Neri

ALJEZUR
25 JUN A 17 JUL 

sáb ~ dom · sat ~ sun

SANTIAGO DO CACÉM
11 · 12 JUN

Pregos, madeira, tinta, ferramentas
e gestos quotidianos que parecem
não ser importantes, revisitados
e transformados num fantástico
workshop de “do it yourself”.

sáb ~ dom · sat ~ sun
ODEMIRA
Jardim Ribeirinho do Mira
4 · 5 JUN (sáb ~ dom · sat ~
sun) – 19H00 · 7:00pm

Como se seguissem um manual de
montagem de um universo paralelo,
as personagens / artífices trabalham
num lugar onde todos têm um papel.
Usam gestos precisos, resultado
de horas e horas de rotina. Aqui,
os esforços físicos são levados à
exaustão, o que às vezes leva a um
resultado absurdo.

SANTIAGO DO CACÉM
Lagoa de Santo André
11 · 12 JUN (sáb ~ dom · sat
~ sun) – 19H00 · 7:00pm
DURAÇÃO · RUNNING TIME
2h00

A sua normalidade é, aos nossos olhos,
absurda. À medida que os materiais
e elementos cenográficos se
transformam sucessivamente, surgem
verdadeiras pinturas. Testemunhamos
a complicada, ilógica e absurda
criação de uma obra de arte.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA ·
ARTISTIC AND TECHNICAL CREDITS

SINSYNOPSE OPSIS

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
AGE RATING: M/6+
Entrada gratuita (sujeita à
lotação do espaço) · Free
entrance (subject to the
capacity of the space)

Neste universo do absurdo e do
estranho, a bricolage não é tratada na
sua forma crua. É repetida, ritualizada,
coordenada e desconectada da sua
função original, com o objetivo de
a aproximar da dança, do circo, da
música e das artes visuais. Com esta
que é a sua terceira criação, Claudio
Stellato avança na sua investigação
sobre o corpo e o material.

FICHA ARTÍSTICA
· ARTISTIC CREDITS
/CONCEPÇÃO · CONCEPTION
Mathieu Levavasseur
/INTÉRPRETES ·
PERFORMERS:
Thibault Lapeyr (mastro
chinês), Oliver Zimmermann
(funambulista), Mathieu
Levavasseur (portador
do mastro chinês e das
bicicletas), Trio Qualamano
com Camille De Truchis
(acrobacias), Victor Delval e
Nicolo Marzoli (portadores)
/MÚSICOS · MUSICIANS
Groupe BalenkO com Helmut
Nunning (contrabaixo),
Samuel Peronnet (acordeão),
Renaud Manos (guitarra),
Julien Heurtel (bateria),
Hugo Piris (violino)

Nails, wood, paint, tools and everyday gestures that seem unimportant,
revisited and transformed into a fantastic do-it-yourself workshop.
As if following an assembly manual from a parallel universe, the
characters / artisans work in a place where everyone has a role. They
use precise gestures, the result of hours and hours of practice. Here,
the physical efforts are carried out to the limit, which sometimes leads
to an absurd result.
Its normality is, in our eyes, absurd. As the materials and scenographic
elements are successively transformed, real paintings emerge. We
witness the complicated, illogical and absurd creation of a work of art.

SIN- SYNOPSE OPSIS

Local a anunciar ·
location to be announced
Balad’O é um espectáculo
de circo aquático onde os
artistas partem em viagem e se
transformam pelo caminho.

Aljezur
25 JUN A 17 JUL (Programa a
anunciar · Programme to be
announced)

Músicos e artistas de circo
realizam uma viagem onírica
ao ar livre por caminhos
paralelos onde se transformam
ao longo de todo este exílio
em metade homens e metade
animais aquáticos para propor
um espectáculo de circo
completamente novo. Fogo
de artifício e um grande baile
compõem o final deste percurso
fantástico.

Entre junho e julho de 2022 dar-se-á
a instalação de um teatro de palha a
céu aberto, pensado e desenhado pelo
arquitecto Pedro Quintela.
Este espaço dará lugar a uma
programação intensa e diversa
ao longo de 4 semanas com a
apresentação de espectáculos e
projectos de cinema, música, dança,
teatro e uma exposição.

Between June and July 2022, an openair straw theatre will be installed,
conceived and designed by the
architect Pedro Quintela.

Balad'O is an aquatic circus
show where the artists set off
on a journey and transform
themselves along the way.

This space will provide a place for
an intense and diverse programme
over the course of 4 weeks with the
presentation of shows and projects of
cinema, music, dance, theatre and an
exhibition.

Musicians and circus
performers undertake a
dreamlike journey in the open
air along parallel paths: during
this journey in exile, far from
everything, they transform
themselves into half men
and half aquatic animals to
offer a completely new circus
show. Fireworks and a grand
dance make up the end of this
fantastic tour.

PROGRAMA FEV · JUL 2022

© P edro Qu in tela

© Cie. Barolosolo

© Clau dia Pajewski

In this universe of the absurd and the strange, do-it-yourself is not
dealt with in its raw form. It is repeated, ritualised, coordinated and
disconnected from its original function, with the aim of bringing it
closer to dance, to circus, to music and the visual arts. With this, his
third creation, Claudio Stellato continues in his investigation of body
and material.

WORK
CIE. CL AUDIO STELL ATO
FRANÇA · FRANCE

