22 A 30 OUT

11 A 13 NOV

25 NOV A 4 DEZ

17 DEZ A 1 JAN

CA M I N HA DAS C O M A RT E # 3

SO UP ’A L A PATAT E

BOWING #2

COM ER COM OS OLH OS

DANS TON COEUR

CIE. LAIKA

MADALENA VICTORINO E CONVIDADOS

GIACOMO SCALISI E ROSÁRIO PINHEIRO

CIE. AKOREACRO

PORTUGAL

BÉLGICA · BELGIUM

PORTUGAL

PORTUGAL

FRANÇA · FRANCE

CONVERSAS NA NATUREZA

TEATRO CULINÁRIO

DANÇA, MÚSICA, PALAVRA

CINETEATRO CULINÁRIO · L ABORATÓRIO

NOVO CIRCO

TALKS IN NATURE

CULINARY THEATRE

DANCE, MUSIC, SPOKEN WORD

CULINARY CINE-THEATRE · L ABORATORY

NEW CIRCUS

MONCHIQUE · ALJEZUR

MONCHIQUE · ALJEZUR

ODEMIRA

ALJEZUR · MONCHIQUE

SANTIAGO DO CACÉM · MONCHIQUE

Sejam bem-vindos ao Outono!

Comer com os Olhos é uma experiência de gastronomia cinematográfica
que funcionará como mecanismo da criação teatral. Um encenador e uma
chef de cozinha encontram-se com um filme em que o público é envolvido
na confecção de uma receita para chegar por um novo caminho à fruição e
percepção sensorial cinematográfica.
Dans ton Coeur, da companhia francesa Akoreacro, será mais um momento
solar da programação de novo circo que temos vindo a apresentar. Neste
novo projecto, que nos fala dos pequenos nadas sem importância, veremos
levantar-se uma aventura de vertigens e de voos em plena arena, que sabemos ser o lugar em que a gravidade é contrariada pela energia dos acrobatas em movimento e onde o mundo também se põe às avessas!

Welcome to Autumn!
The programme that we have prepared invites everyone to participate, to
walk, to cook, to enter, to question and to think hand in hand with us: Lavrar
o Mar and Lavrar Mira and Lagoa, two cultural projects in the territories of
Aljezur, Monchique, Odemira and Santiago do Cacém are waiting for you.
The programme we have designed for the start of the 2022/2023 season
begins with a group of men and women whose valuable paths we wanted to
meet with our audience. There are 22 guests coming from very different areas
of knowledge and who will start our programme walking between Monchique
and Aljezur, speaking through the landscape to an audience who wishes to
listen and travel at the same time.
“There is a mysterious power in places, invisible from afar. One must go there,
feel the smell, the temperature, the murmurs, the vibration of the air itself.
One must talk to people, be with them... It's easy to judge when you've never
left home. When you've never been in a war, it's easier to give orders to kill.
Traveling is a form of knowledge and compassion…”
Paulo Moura / war correspondent and travel writer.
September 25th / Caminhadas com Arte #3 - Monchique.
After Caminhadas com Arte #3, the fundamental ground of this programme,
we will visit the schools of Aljezur and Monchique to taste a potato soup.
Soup'alapatate by the Belgian company Laika, is a performance devised for
children and families that tells us about war, loss and hunger and how a good
soup can provide comfort.
Bowing #2 is a performance with dozens of migrants from India, Punjab,
Nepal, Bangladesh, China who join forces with artists in the fields of movement, spoken word and music to create a piece together. Bowing #2 will be
about the Portuguese language proclaiming itself nomadic, welcoming future
peoples and generations, crossed by distant geographies. It will be about the
right to have an accent, the time to translate a scream into Portuguese, a
laugh into Hindi, a moan into Bangla, a sigh into Punjabi: native languages of
this new Alentejo in which we live.
Comer com os Olhos is a cinematographic gastronomy experience that will
work as a theatrical creation mechanism. A director and a chef meet with
a movie. A laboratory in which the audience is involved in the preparation
of a recipe to reach a new path to cinematographic sensory perception and
fruition.
Dans ton Coeur, from the French company Akoreacro, will be another sunny
moment in the new circus programme that we have been presenting. In this
new project, which tells us about the small, unimportant nothings of life, we
will see an adventure of vertigo and flights in the middle of the arena, which
we know is the place where gravity is thwarted by the energy of the acrobats
in motion and where the world is also turned upside down!

25 SET
dom · sun
10H00 · 10:00am

ALJEZUR
02 OUT
dom · sun
10H00 · 10:00am
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
AGE RATING: M/16+
10€ Preço Único · Single Price

COM · WITH:
MONCHIQUE /ORADORES · SPEAKERS:
/ANA PAIS – Investigação em
Artes Performativas · Research in
Performing Arts. /ANDRÉ BARATA –
Filosofia · Philosophy.
/BRUNO MARTINS – Teatro · Theatre.
/CATARINA VAZ PINTO – Políticas
Culturais das Cidades · Cultural
Policies of Cities. /INÊS BARAHONA –
Dramaturgia · Dramaturgy.
/JOÃO ALMEIDA– Comunicação Social
· Media.
/JOÃO MINISTRO – Turismo · Tourism.
/JOSÉ MANUEL AFONSO – Astrofísica ·
Astrophysics.
/PAULO MOURA – Escrita de Viagens ·
Travel Writing.
/PEDRO PRISTA – Antropologia ·
Anthropology.
/RAQUEL HENRIQUES DA SILVA –
História de Arte · Art History.
ALJEZUR /ORADORES · SPEAKERS:
/ANA JARA E CARLOS GOMES
Arquitectura, Território e Produção
Cultural · Architecture, Territory and
Cultural Production. /ANTÓNIO PEDRO –
Criação Multidisciplinar ·
Multidisciplinary Creation.
/CLÁUDIA VAREJÃO – Cinema.
/FÁTIMA VIEIRA – Literatura, Filosofia,
Utopia · Literature, Philosohpy, Utopia
/INÊS THOMAS ALMEIDA – Música ·
Music. /JOANA CRAVEIRO – Teatro
Documental · Documentary Theatre.
/JORGE VILHENA – Arqueologia ·
Archeology. /LUÍS GRAÇA – Criatividade
entre Arte e Ciência · Creativity
between Art and Science.
/MARIA JOÃO – Música.
/SARA BARROS LEITÃO – Teatro ·
Theatre.

SIN- SYNOPSE OPSIS

MONCHIQUE
22 A 25 OUT 
sáb a ter · sat to tue

SIN- SYNOPSE OPSIS

ALJEZUR
27 A 30 OUT 
qui a dom · thu to sun

Chegou a terceira edição das
CAMINHADAS COM ARTE! Nos próximos
dias 25 de Setembro em Monchique,
e 2 de Outubro em Aljezur, LAVRAR O
MAR acolherá 22 oradores das mais
diversas áreas para partilhar connosco
o seu saber, as suas visões e as suas
inquietações durante uma manhã que
promete ser inesquecível.

MONCHIQUE
22 · 23 OUT PÚBLICO GERAL
(sáb e dom · sat and dom)
24 · 25 OUT PÚBLICO ESCOLAR
(seg e ter · mon and tue)
Escola Básica Manuel
Nascimento
16h00 · 4:00pm

Cada orador será acompanhado por
um grupo de aproximadamente 15
caminhantes que, com um piquenique
pelo meio, percorrerão um trilho nestas
maravilhosas paisagens da Serra de
Monchique e da Costa Vicentina, para
ficarem a conhecer melhor o tema e o
orador que escolheram acompanhar.

ALJEZUR
27 · 28 OUT PÚBLICO ESCOLAR
(qui e sex · thu and fri)
29 · 30 OUT PÚBLICO GERAL
(sab e dom · sat and sun)
Rancho Folclórico do Rogil
16h00 · 4:00pm

Nesta edição contamos com convidados
de áreas que vão da antropologia
ao turismo de natureza; do teatro à
astrofísica; do jornalismo ao jazz; da
arquitectura social ao cinema; e muito
mais!

DURAÇÃO · RUNNING TIME
65min

Como diz Ana Pais, investigadora em
artes performativas e uma das oradoras
convidadas: “Para caminhar em grupo
é preciso acertar o passo, ajustar
intensidades, negociar paragens,
escutar o ritmo colectivo. Cada grupo
cria uma atmosfera afectiva distinta
(…)”

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
AGE RATING: M/6+
3€ Preço Único · Single Price

Recomendações: Trazer calçado
confortável e roupa adequada às
condições climatéricas previstas.
Solicitamos também que cada pessoa
traga comida para o seu piquenique.

FICHA ARTÍSTICA · ARTISTIC CREDITS
/CO-PRODUÇÃO COM · CO-PRODUCTION
WITH: Laika com Agora Teatro
/GUIÃO · SCRIPT: Helga Kohnen, Marcel
Cremer /ADAPTAÇÃO E DIRECÇÃO ·
ADAPTION AND DIRECTION: Jo Roets
/ELENCO · CAST: Célia Fechas
/ASSISTÊNCIA · ASSISTANCE:
Sara Alexandra/DRAMATURGIA ·
DRAMATURGY: Mieke Versyp /
CENOGRAFIA · SCENOGRAPHY: Céline
Leuchter /RECEITA DA SOPA · SOUP
RECIPE: Peter de Bie /TÉCNICO ·
TECHNICIAN: Rik Van Gysegem
/PRODUÇÃO · PRODUCTION: Pieter Smet
/TRADUÇÃO EM INGLÊS · ENGLISH
TRANSLATION: Nadine Malfait
/TRADUÇÃO EM FRANCÊS · FRENCH
TRANSLATION: Monique Nagielkopf
/TRADUÇÃO EM PORTUGUÊS ·
PORTUGUESE TRANSLATION: Célia
Fechas, Patrícia Portela

The third edition of CAMINHADAS COM ARTE (Walks with Art) has arrived!
On the 25th of September in Monchique and the 2nd of October in
Aljezur, LAVRAR O MAR will welcome 22 speakers from the most diverse
areas to share with us their knowledge, visions and concerns during an
unforgettable morning.
Each speaker will be accompanied by a group of 15 hikers who, with a picnic
in between, will walk a trail in these marvelous landscapes of the Costa
Vicentina and Serra de Monchique, to get to know more about the subject
and the speaker they chose have chosen.

As Ana Pais, researcher in performing arts, and one of our invited speakers,
says: “To walk in a group you need to set your pace, adjust intensities,
negotiate stops, listen to the collective rhythm. Each group creates a
different affective atmosphere (…)”

Ela tem tudo o que precisa para
cumprir essa missão – utensí lios de
cozinha e legumes frescos –, mas
considera a receita que ela recebeu
pouco interessante. Ela decide fazer
sopa com outros ingredientes, cada
um deles que a lembra da sua infância
num país devastado pela guerra, do
qual ela fugiu há algum tempo. Ao
fazer a sopa, os legumes e os aromas
trazem lembranças: histórias sobre
a sua famí lia, sobre a guerra e sobre
uma porca chamada Sónia, da qual ela
gostava muito...
Soup’alapatate (Sopa de Batata) é um
espectáculo de teatro contemporâneo
sobre guerra e perda, sobre fome
e sobre as virtudes de uma sopa
deliciosa. O espectáculo centra-se
no prazer da narração e no prazer de
comer juntos.

A woman is appointed by the health
ministry to show schoolchildren that
food can be healthy and delicious.
It's her first day on the job and her
mission is to prepare soup in the
classroom for everyone.

Nota: Cada pessoa deverá, no acto
da compra do bilhete, escolher o/a
orador/a e trilho que pretende realizar,
tendo em conta as particularidades de
cada um(a) (tema, grau de dificuldade,
distância, duração). Informação
disponível em lavraromar.pt

In this edition we have speakers from areas ranging from Anthropology to
Nature Tourism; from Theatre to Astrophysics; from Journalism to Jazz;
from Social Architecture to Cinema; and much more!

Uma mulher é nomeada pelo
ministério da saúde para mostrar
às crianças em idade escolar que
a alimentação pode ser saudável e
deliciosa. É o seu primeiro dia de
trabalho e a sua missão é preparar
sopa na sala de aula para todos.

She has everything she needs to fulfill
this mission – kitchen tools and fresh
vegetables – but finds the recipe she
was given dull. She decides to make
soup with other ingredients, each of
which reminds her of her childhood in
a war-torn country she fled from some
time ago. When making the soup, the
vegetables and the aromas bring back
memories: stories about her family,
about the war and about a sow named
Sonia, whom she was very fond of...
Soup'alapatate (Potato Soup) is a
contemporary performance about war
and loss, hunger and the virtues of
a delicious soup. The show focuses
on the pleasure of narration and the
pleasure of eating together.

ODEMIRA
11 · 12 · 13 NOV

sex a dom · fri to sun
ODEMIRA
Jardim Ribeirinho do Mira
11 · 12 · 13 NOV sex a
dom · fri tp sun) – 19H00 ·
7:00pm
DURAÇÃO · RUNNING TIME
Aprox. 3h00
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
AGE RATING: M/6+
Entrada gratuita (sujeita à
lotação do espaço)
Free entrance (subject to
the location’s capacity)

BOWING é um espectáculo de
dança, música e palavra. Nesta
segunda edição, migramos de
São Teotónio para Odemira.
Chegamos a outro lugar com
um novo espectáculo em que
as línguas se condensam numa
grande tentativa de comunicação.
Dezenas de migrantes da Índia,
Punjab, Nepal, Bangladesh,
China, aliam-se a artistas nas
áreas do movimento, palavra e
música para criar um objecto
em conjunto que irá transformar
Odemira durante três noites.

BOWING é uma criação itinerante
pela vila, onde as ruas se
preenchem de vozes, danças, ritmos, palavras reinventadas
e por inventar. É a língua portuguesa que se proclama
nómada, acolhendo futuros povos e gerações, atravessada
por geografias tão distantes quanto presentes. BOWING é
o direito ao sotaque, é o tempo de traduzir um grito para
Português, uma gargalhada para hindi, um gemido para
bangla, um suspiro para punjabi: idiomas nativos deste novo
Alentejo em que vivemos.

BOWING is a dance, music and spoken word performance.
In this second edition, we migrated from São Teotónio
to Odemira. We arrived with a new performance in
which languages are

condensed in a great attempt to
communicate.
Dozens of migrants from India, Punjab, Nepal, Bangladesh
and China join forces with artists in the fields of movement,
spoken word and music to create a piece together that will
transform Odemira for three nights.
BOWING is an itinerant creation through the village, where
the streets are filled with voices, dances, rhythms, as
well as reinvented and yet to be invented words. It is
the Portuguese language that proclaims itself nomadic,
welcoming future peoples and generations with crossed by
geographies as distant as they are present. BOWING is the
right to have an accent. It is the time to translate a shout
into Portuguese, a laugh into Hindi, a moan into Bangla, a
sigh into Punjabi: native languages of this new Alentejo in
which we live.

FICHA ARTÍSTICA · ARTISTIC CREDITS
/DIRECÇÃO ARTÍSTICA · ARTISTIC DIRECTION: Madalena Victorino

ALJEZUR
25 · 26 · 27 NOV 
(sex a dom · fri to sun)
Local a anunciar | Location to be
announced
19h00 · 7:00pm

MONCHIQUE
2 · 3 · 4 DEZ 
(sex a dom · fri to dom)
Local a anunciar | Location to be
announced
19h00 · 7:00pm
DURAÇÃO · RUNNING TIME
Aprox. 2h30
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
AGE RATING: M/16+
12€ Preço Único · Single Price
NOTA NOTE
Laboratório com lotação limitada
Laboratory with limited
capacity

FICHA ARTÍSTICA · ARTISTIC CREDITS

SIN- SYNOPSE OPSIS

SANTIAGO DO CACÉM
17 · 18 · 19 · 20 DEZ 
sáb a ter · sat to tue

ARTISTAS CONVIDADOS · GUEST ARTISTS
/COORDENAÇÃO E CRIAÇÃO MUSICAL · MUSICAL COORDENATION
AND CREATION: Pedro Salvador /CRIAÇÃO CORAL E VOZ · CHORAL
CREATION AND SINGER: Margarida Mestre /CRIAÇÃO MUSICAL ·
MUSICAL CREATION: Chão Maior: Yaw Tembe, Norberto Lobo, Leonor
Arnaut, João Almeida, Ricardo Martins

Note: Each person must, when purchasing the ticket, choose the speaker/
path they want to take, taking into account the particularities of each one
(theme, level of difficulty, distance, duration). Information available at
lavraromar.pt

/DESENHO DE LUZ E DIRECÇÃO TÉCNICA · LIGHTING DESIGN AND
TECHNICAL: DIRECTION Joaquim Madaíl

Recommendations: Bring comfortable shoes and clothing suitable for the
expected weather conditions. We kindly ask that each person brings food
for their picnic.

/APOIO ARTÍSTICO E LOGÍSTICO · LOGISTICAL AND ARTISTIC
SUPPORT: Samuel Meyler

/PRODUÇÃO EXECUTIVA · EXECUTIVE PRODUCTION: Carolina Ribeiro
com o apoio de elementos da população do concelho de Odemira.

Financiado por:

MONCHIQUE
Este projecto usa a gastronomia
cinematográfica como mecanismo
da criação teatral. Trata-se de
uma criação de Giacomo Scalisi
(encenação) e Rosário Pinheiro (chef
de cozinha), que numa colaboração
e com o suporte do filme Tampopo
do realizador japonês Jûzô Itami
(1985), elaboram uma experiência
teatral que se desenha a partir do
envolvimento do público na confecção
de uma receita que, contida no filme
e cheia de ingredientes peculiares,
irá proporcionar um espaço
interdisciplinar muito original e
imersivo.

26 · 27 · 29 · 30 · 31 DEZ · 1 JAN 
seg e ter, qui a dom · mon to
tue, thu to sun
SANTIAGO DO CACÉM
LOCAL A ANUNCIAR | LOCATION TO
BE ANNOUNCED
17 · 19 · 20 DEZ
(sex, sáb e seg · fri, sat and mon)
21h00 · 9:00pm
18 DEZ
(dom · sun)
17h00 · 5:00pm
MONCHIQUE HELIPORTO
26 · 27 · 29 · 30 · 31 DEZ
(seg, ter, qui, sex e sáb · mon,
tue, thu, fri and sat)
21h00 · 9:00pm

Em 2022, os artistas criadores irão
realizar um primeiro momento deste
projecto, criando um verdadeiro
laboratório para pesquisar e
elaborar as soluções finais do
espectáculo a partir de um conjunto
de experiências ao vivo com público
que vem participar e pôr à prova as
várias ideias e propostas; estando
consciente de que está a contribuir
para a criação do ano seguinte.

1 JAN
(dom · sun)
17h00 · 5:00pm

Em 2023, a criação assumirá a
forma de um espectáculo imersivo e
pluridisciplinar.

This project uses cinematographic gastronomy as a theatrical creation
mechanism. It is a project by Giacomo Scalisi (direction) and Rosário
Pinheiro (chef), who, in collaboration and with the support of the
film Tampopo of the Japanese director Jûzô Itami (1985), create a
theatrical experience that is designed with the involvement of the
public in the making of a recipe that is contained in the film and full
of peculiar ingredients, and will provide a very original and immersive
interdisciplinary experience.

In 2023 the creation will take the form of an immersive and
multidisciplinary show.

Apoio à Comunicação:

Entre gestos familiares e piruetas
estonteantes, os acrobatas
entrelaçam os pequenos “nadas” da
vida real com habilidades incríveis. Os
frigoríficos baloiçam, as máquinas de
lavar iluminam-se e os corpos elevamse numa manifestação espectacular,
tumultuosa e doce.

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
AGE RATING: M/6+

That's life!

ENCENAÇÃO · STAGING: Pierre Guillois
COM · WITH:
/EQUILIBRISTA · BALANCER: Claire
Aldaya /ACROBATA, PORTADOR ·
ACROBAT, CARRIER: Romain Vigier
/ACROBATA, TRAPÉZIO WASHINGTON
· ACROBAT, WASHINGTON TRAPEZIUM:
Maxime Solé /ACROBATA, PORTADOR,
MALABARISTA · ACROBAT, CARRIER,
JUGGLER: Basile Narcy /PORTADOR
QUADRO · FRAMEWORK CARRIER:
Maxime La Sala /EQUILIBRISTA ·
BALANCER: Antonio Segura Lizan /
PORTADOR, ACROBATA · CARRIER,
ACROBAT: Craig /PORTADOR,
ACROBATA · CARRIER, ACROBAT:
Dagostino Joan Ramon Graell
/CONTRABAIXO, VIOLONCELO,
BAIXO · DOUBLE BASS, CELLO, BASS:
Gabriel Vladimir Tserabun
/BATERIA, PERCUSSÃO, GUITARRA
· DRUMS, PERCUSSION, GUITAR: Eric
Delbouys /SAXOFONE, ACROBATA
· SAXOPHONE, ACROBAT: Nicolas
Bachet /TECLADO, FLAUTA ·
KEYBOARD, FLUTE: Johann Chauveau

Apoio:

É assim, a vida!

DURAÇÃO · RUNNING TIME
1H15

FICHA ARTÍSTICA · ARTISTIC CREDITS

In 2022, the artists will carry out the first moment of this project,
creating a true laboratory to research and elaborate the final solutions of
the performance from a set of live experiences with the public that comes
to participate and test the various ideas and proposals; being aware that
they are contributing to the final performance of the following year.

A partir da vida quotidiana de um
casal, um conjunto de situações sem
importância derrapam e dão à lugar a
acrobacias fantásticas. Uma vez que
o calor da paixão desaparece, a rotina
e as inevitáveis discussões vêm para
ficar...

From the daily life of a couple, a series
of unimportant situations slip and give
way to fantastic stunts. Once the heat
of passion wears off, routine and the
inevitable arguments are here to stay...

10€ Adultos A partir dos 12 anos
From 12 years old
5€ Crianças até aos 11 anos
Children up to 11 years old

/CO-CRIAÇÃO CO-CREATION: Giacomo
Scalisi e Rosário Pinheiro

/EM CO-CRIAÇÃO E COM A INTERPRETAÇÃO DE · IN CO-CREATION
AND WITH THE PERFORMANCE OF: Equipa Nuclear BOWING BOWING
Nuclear Team /DANÇA · DANCE: Inês Melo, Daniela Cruz, Francisco
Thiago, João Oliveira, Sara Paternesi /PALAVRA · WORD: Matilde Real
/TEATRO · THEATRE: Manuel Ruiz /MÚSICA · MUSIC: Rajendra
Shiwakoti
/POPULAÇÃO DO CONCELHO DE ODEMIRA · ODEMIRA’S
MUNICIPALITY POPULATION: Aashika Kandel, Aayush Kandel, Aayush
K C, Abijot Singh, Amrita Budha, Arafh Yeahen, Arshpreet Kaur, Daniel
Wang, Gagan Singh, Gurjeet Singh, Gursanj Preet Kaur, Harjot Singh,
Harshdeep Singh Cheema, Jasmeen Kaur, Jasmin Sapkota, Laxmi
Khadka, Maitri Patel, Milan Budha Magar, MD Jashmin, Muhammed
Shoaib, Naima Nabin, Nayon Hawlader, Nusaiba Taima Nur, Onkar Singh,
Pahan Kshetri, Rani Pathak, Saima Nabin, Saimon Kandel, Sushant
Adhikari, Taranpreet Dhindsa, (…)

SIN- SYNOPSE OPSIS

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

Between familiar gestures and dazzling
pirouettes, the acrobats weave
together real-life little “nothings” with
incredible skills. Refrigerators swing,
washing machines light up and bodies
rise in a spectacular, tumultuous and
tender manifestation.

www.lavraromiraealagoa.pt
© Richard H aughton

Bowing #2 é um espectáculo que desagua em Odemira. Dezenas de migrantes da Índia, Punjab, Nepal, Bangladesh, China aliam-se a artistas nas áreas
do movimento, palavra e música. Bowing #2 será sobre a língua portuguesa
que se proclama nómada, acolhendo futuros povos e gerações, atravessada por múltiplas geografias. Será sobre o direito ao sotaque, o tempo de
traduzir um grito para português, uma gargalhada para hindi, um gemido
para bangla, um suspiro para punjabi: idiomas nativos deste novo Alentejo
em que vivemos.

MONCHIQUE

SINSYNOPSE OPSIS

© Richard Hau ght on

Após as caminhadas, vem Soup’alapatate da Companhia belga Laika. Este
é um espectáculo pensado para as crianças e as famílias, fala-nos sobre a
guerra, a perda e a fome e sobre como uma boa sopa nos pode consolar.

Um projecto:

© Kath leen Michiels

“Há um poder misterioso nos lugares, invisível ao longe. É preciso ir lá, sentir o cheiro, a temperatura, os murmúrios, a vibração do próprio ar. É preciso falar com as pessoas, estar com elas… É fácil julgar, quando nunca se
saiu de casa. Quando nunca se esteve numa guerra, é mais fácil dar ordens
para matar. Viajar é uma forma de conhecimento e de compaixão…”
Paulo Moura / repórter de guerra e escritor de viagens.
Caminhadas com Arte #3 – 25 de setembro | Monchique.

www.lavraromar.pt

© João Mar i ano

A temporada 2022 / 2023 começa com um núcleo de homens e de mulheres
cujos valiosos percursos quisemos cruzar com os nossos públicos. São 22
convidados vindos de áreas do saber muito diferentes e que irão começar
esta nossa programação caminhando entre Monchique e Aljezur, falando pela paisagem a um público de pessoas que deseja ouvir e viajar em
simultâneo.

© J o ão Mar i ano

© K athl e e n Mi c hi e l s

A programação que preparámos convida todos à participação, a caminhar, a
cozinhar, convida a entrar, a questionar e a pensar de mãos dadas connosco: Lavrar o Mar e Lavrar o Mira e a Lagoa, dois programas culturais nos
territórios de Aljezur, Monchique, Odemira e Santiago do Cacém à vossa
espera.

© Ri c har d Haughto n

25 SET E 2 OUT

Um projecto:

Financiado por:

Apoio:

Apoio à Comunicação:

BILHETES · TICKETS
À venda em · Purchase at lavraromiraealagoa.bol.pt
e pontos de venda aderentes (Worten, Fnac)
Aljezur - Casa Lavrar o Mar Home - Rua João Dias Mendes, 46
/lavraromiraealagoa
/lavraromiraealagoa
www.lavraromiraealagoa.pt
CONTACTOS · CONTACTS
info@lavraromiraealagoa.pt
(+351) 913 943 034 · (+351) 282 144 379

FRANÇA · FRANCE

CIE. AKOREACRO

DAN S TON COEUR
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