25 – 26 JUN
O E S P Í R I T O DO L UG A R

2 5 JUN – 17 JUL
EN S A IO S OBR E A O S MO S E V IS UA L

2 5 JUN
BA NDA L OM

3 0 JUN
EM A

JOÃO MARIANO

ANDRÉ DUARTE

E XPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA | PHOTOGRAPHY EXHIBITION

MÚSICA · CONCERTO | MUSIC · CONCERT

PEDRO QUINTELA
CONCEPÇÃO E DESENHO DO TEATRO DE PALHA
THEATRE OF STRAW CONCEPTION AND DRAWING

25 JUN A 17 JUL

30 JUN – 4 JUL

13 JUL

1 JUL
Á F R ICA EM V INIL

7 JUL
GIR L

8 JUL
M AGU P I L I V E AC T

PABLO LARRAÍN

NELSON MAKOSSA

LUKAS DHONT

MÁRCIO PINTO

CINEMA

MÚSICA · DJ SET | MUSIC · DJ SET

CINEMA

MÚSICA · DJ SET | MUSIC · DJ SET

13 JUL
O T R IL HO DO S P E S CA DOR E S
CAMINHANDO PELA COSTA SUDOESTE DE PORTUGAL
LOURDES PICARETA
CINEMA

© J o ão Mar i ano

TEATRO DE PALHA

7 – 10 JUL

MÚSICA · CINEMA · NOVO CIRCO · FOTOGRAFIA · BAILE · DJ SET

Entre 25 de Junho e 17 de Julho contamos com uma programação artística
a céu aberto de música, cinema, novo circo, dança e ainda uma mostra
com uma seleção das melhores fotografias de João Mariano para nos
reavivar, através do seu olhar, a memória dos seis anos de vida do Lavrar
o Mar. Além disso, o senhor Valentim e senhor Vicente, que nos recebem
no seu terreno terão o seu forno de lenha aceso…

Pedro Quintela é um arquitecto de assumida alma artística, admirador
do milagre da Vida, do momento e do efémero, e desenvolve a sua
criatividade através da alquimia e da harmonia.
Criou a plataforma Pedro Quintela Studio (O Espírito do Lugar) para
partilhar o seu trabalho de arquitectura, arte e design. Através do
seu conceito holístico, aqui trabalham-se as energias desorganizadas,
utilizando-as, assimilando-as e organizando-as formando uma
estrutura específica com identidade, criando beleza, verdade e valor.

Um programa de verão pensado para passar as noites quentes da melhor
maneira: a dançar ao som de dj sets exóticos e psicadélicos de latitudes
austrais; a desfrutar de concertos que vão do rock ao afrobeat e do tango
ao jazz; a assistir a filmes sentados confortavelmente em fardos de palha
num maravilhoso cinema ao ar livre; outrora adormecido; a deixar-nos
encantar por performances fantásticas de novo circo, de mastro chinês
e muito mais!

Pedro Quintela is an architect with an assumed artistic soul, an admirer
of the miracle of Life, of the moment and the ephemeral, and develops
his creativity through alchemy and harmony.
He created the platform Pedro Quintela Studio (O Espírito do Lugar) to
share his architecture, art and design. Through his holistic concept,
he works on disorganized energies, using them, assimilating them and
organizing them in order to form a specific structure with identity,
creating beauty, truth and value.

NOTA: Pedimos a todos os espectadores que tragam uma almofada ou uma
pequena manta para se sentarem por cima dos fardos de palha.

Lavrar o Mar presents in Vilarinha (municipality of Aljezur) an authentic
theatre made of straw. Based on “the spirit of the place” that accompanies
the work of Pedro Quintela, the architect created an ephemeral habitable
sculpture, inspired by the sacred geometry of the nautilus shell and the
shape of the human ear.
Between June 25th and July 17th, we will have an open-air artistic programme
of music, cinema, new circus, dance and even an exhibition with a selection
of the best photographs of João Mariano to revive our memories of the six
years of Lavrar o Mar's life through his lens.

E P P U R S I M UO V E …

In addition, Mr. Valentim and Mr. Vicente, who welcome us to their land, will
always have their wood oven lit…

CURADORIA DE CINEMA
CINEMA CURATORSHIP

CANDELA VARAS

A summer programme designed to spend the warm nights in the best way:
dancing to exotic and psychedelic dj sets from southern latitudes; enjoying
concerts ranging from rock to afrobeat and from tango to jazz; watching
movies sitting comfortably on straw bales in a wonderful open-air cinema;
being enchanted by fantastic performances of new circus, Chinese pole
and much more!

SIN- SYNOPSE OPSIS

© Pedr o Mai a

© J o ão Mar i ano

Lavrar o Mar apresenta na Vilarinha (concelho de Aljezur) um autêntico
teatro feito de palha. Tomando “o espírito do lugar” que acompanha o
trabalho de Pedro Quintela, o arquitecto criou uma escultura habitável
efémera, inspirada na geometria sagrada da concha de nautilus e na
forma da orelha humana.

BANDALON

SIN- SYNOPSE OPSIS

M/6+

Após seis anos de criações Lavrar o Mar,
André Duarte, músico e arranjador, abraça o desafio de compilar, num concerto
único, alguns dos melhores momentos
musicais da história deste projecto.
Convidamos o nosso público a embarcar connosco numa viagem de música
diversa, sem nacionalidade e sem estilo
definido, com incursões que vão desde
o rock ao fado, desde o reggae ao canto
coral.

25 JUN 
(sab · sat)
21H30 · 9:30pm

Desde há 5 anos que acompanho de perto (às vezes demasiado perto
segundo alguns encenadores) todas as actividades do “Lavrar o Mar”
e do seu irmão mais novo o “Lavrar o Mira e a Lagoa”. Numa relação
de extrema cumplicidade fui sendo impregnado com os constantes
diálogos visuais, a interacção com o público, as ubíquas acrobacias, as
eloquentes poesias… Eu estou lá sempre, a ver, a trabalhar, a absorver,
não tão invisível como gosto, mas sempre a tentar criar algo, enquanto
autor, que alcance, atinja e possa causar reflexão no receptor.
Como tenho referido diversas vezes este percurso, em camadas,
pelos territórios destes concelhos do sudoeste português e estes
espectáculos, levam-me em direcções que me aguçam os sentidos
e fazem-me deslizar para paisagens onde a linha do horizonte nem
sempre fica entre o céu e a terra.
É sobre esta subjectividade que me debruço, entre o escuro e o
quase escuro, saltando de sombra em sombra, correndo devagar e
caminhando depressa, adaptando o meu ritmo de registo à cadência
dos espectáculos… viajo, tacteio, saboreio e absorvo o que me passa
pelos sentidos.
No meu livro “Lugares Pouco Comuns” citei o filósofo Vilém Flusser:
«(…) O vaguear do olhar é circular. Tende a voltar para contemplar
elementos já vistos. (…)» E ao longo dos anos, cada vez mais, tendo a
voltar… A voltar aos mesmos lugares, aos mesmos livros, aos mesmos
filmes, aos mesmos espectáculos… chegar cedo, sentir o lugar e os
intervenientes e... desaparecer camuflado atrás da lente.
A definição, não exclusivamente bioquímica, de osmose (“Influência
ou penetração mútua entre duas ou mais coisas ou ideias.”) é a
génese deste ensaio. É exactamente sobre esta definição que trata
este conjunto de imagens. É a minha forma de prestar tributo a todos
os intervenientes deste projecto. Devolvendo-lhes as suas acções
através das minhas reacções.

BILHETES · TICKETS
10€ adultos · adults
5€ crianças até aos 11 anos
children up to 11 years old

FICHA ARTÍSTICA
ARTISTIC CREDITS
/André Duarte – DIRECÇÃO
MUSICAL, VOZ E PERCUSSÃO
/João Abreu – BATERIA
/Lana Gasparotti – TECLADO
/Pedro Barroso – BAIXO ELÉCTRICO
/Pedro Salvador – GUITARRA E VOZ
/Ana Raquel Martins – SAXOFONE E VOZ
/Ana Rute – VOZ, PERCUSSÃO E UKELELE
/Rémi Gallet – SAXOFONE
E SINTETIZADORES
/Marc Planells – SÍTAR, UDE E LAVTA
/Daphna Givon – VOZ
/Ângela Rosa – VOZ
Coro da Gente

Valentim e o seu pai Vicente, com 88 anos, são dois pastores que sempre
viveram na Vilarinha. Actualmente, Valentim convive e cuida diariamente de 52 vacas, que sabe distinguir através do som: cada vaca tem um
chocalho com um som diferente, entre a sua coleção de 400 exemplares,
algo que gera uma orquestra ambulante impressionante no dia-a-dia dos
montes da Vilarinha.
Valentim é incapaz de comer carne de vaca devido ao respeito e carinho
que sente pelas suas amigas:
“Sem as vacas não conseguia viver… são a minha companhia do dia-a-dia” –
diz-nos o senhor Valentim.
Valentim and his father Vicente, 88 years old, are two shepherds who have
always lived in Vilarinha. Currently, Valentim lives with and takes care of
52 cows daily, which he knows how to distinguish through sound: each cow
has a cowbell with a different sound, among his collection of 400 pieces,
something that generates an impressive walking orchestra in the day-to-day
of the hills of Vilarinha.
Valentim is unable to eat beef due to the respect and affection he feels
for his friends:
“Without the cows I couldn't live… they are my day-to-day company” – says
Mr Valentim.

The sharing and exchanges between cinema and dance are enormously
enriching. The camera makes space and body flexible, giving them
the possibility to transcend the limitations of the stage. In this union
between cinema-dance, the movements are no longer exclusively corporal,
extending to the audiovisual articulation process, from the capture of
the image to its editing. This allows us to explore countless possibilities,
montages and effects that manipulate time, offering the spectator a new
perception of the body in motion. On the other hand, bodies, in the history
of cinema, have been represented in very different ways with different
meanings. We present here a selection of films, where physicality, the
pleasure of movement and the voice show (specific) bodies with social,
sexual, geographical inscriptions, among others, but always of living
characters that act and interact with each other.
The selected films are films distributed in Portugal, covering the decade
from 2013 to 2021. Some refer to more personal stories, others focus more
on the collective. In these 6 projections, we will find stories crossed
by themes such as sexual dissidence, freedom, motherhood, mourning,
learning, sexuality and love.
Eppur si muove…

DURAÇÃO · RUNNING TIME
107 min
M/16+
BILHETES · TICKETS
5€ preço único · single price

SIN- SYNOPSE OPSIS

ÁFRICA EM VINIL

Os pais adoptivos Ema e Gastón são
espíritos livres artísticos, num grupo
de dança experimental, cujas vidas
são lançadas para o caos quando o
filho, Polo, se envolve num acidente
muito violento. Com o casamento
a desabar por causa da decisão de
abandonar o filho, Ema embarca numa
odisseia de libertação e auto-descoberta enquanto dança…

DURAÇÃO · RUNNING TIME
2h aprox.

1 JUL 
(sex · fri)
21H30 · 9:30pm

M/6+
BILHETES · TICKETS
7€ adultos · adults
5€ crianças até aos 11 anos ·
children up to 11 years old

Adoptive parents Ema and Gastón are
artistic free spirits in an experimental
dance group whose lives are thrown
into chaos when their son, Polo, is
involved in a very violent accident.
With her marriage falling apart over
her decision to abandon her son, Ema
embarks on an odyssey of liberation
and self-discovery as she dances and
seduces her way to a daring new life…

DRAMA / CL / 2019
/VERSÃO ORIGINAL · ORIGINAL
VERSION: Espanhol
/LEGENDAS · SUBTITLES:
Português & English
/REALIZAÇÃO · DIRECTED BY:
Pablo Larraínz

2 6 JUN
A M OR FAT I

2 JUL
GR IGR I S

CLÁUDIA VAREJÃO

M A H A M AT-SA LEH H A ROUN

CINEMA

CINEMA

SIN- SYNOPSE OPSIS

GIRL

SIN- SYNOPSE OPSIS

7 JUL 
(qui · thu)
21H30 · 9:30pm
DURAÇÃO · RUNNING TIME
109 min

África em Vinil é um dj set
apresentado por Nelson Makossa, da
dupla Irmãos Makossa, que tem como
intenção fazer uma viagem por África
através dos discos que tem vindo a
coleccionar, com maior incidência na
música produzida naquele continente
entre as décadas de 60 e 80, mas
sem esquecer os artistas/bandas
contemporâneos que mantêm os
ritmos tradicionais vivos.

M/14+
BILHETES · TICKETS
5€ preço único · single price

África em Vinil is a dj set presented
by Nelson Makossa, member of the
band Irmãos Makossa. The set will
take us on a trip across Africa through
Nelson’s vinyl collection, with music
produced on the continent from the
60s and 80s, with some contemporary
musicians that are keeping these
traditional rhythms alive.

SIN- SYNOPSE OPSIS

8 JUL 
(sex · fri)
21H30 · 9:30pm
DURAÇÃO · RUNNING TIME
2h aprox.

Batidas e melodias oriundas de raízes
africanas chegam à pista de dança
com uma mistura entre a marimba e
os sintetizadores.
Magupi transporta-nos para um som
psicadélico desde o downtempo
ao techno, sem nunca largar as
componentes orgânica e étnica!

M/6+
BILHETES · TICKETS
7€ adultos · adults
5€ crianças até aos 11 anos ·
children up to 11 years old

African beats and melodies mixed
between the marimba and the
synthesizers arrive at our dance floor!
Magupi will take us on a psychedelic
soundscape from downtempo to
techno, never letting go of the organic
and ethnic components!

“I don’t want to be an example – I want to
be a girl”, Lara tells her dad when he congratulates her for her excellent behaviour.
Lara, a 15-year-old transgender girl who
dreams of becoming a professional ballet
dancer, moves with her dad and young
brother to attend a renowned ballet school.
She faces a critical moment: going through
puberty, auditioning for Belgium’s most
prestigious school, and all this while transitioning with hormone therapy.

DRAMA / BE · NL / 2019
/VERSÃO ORIGINAL · ORIGINAL
VERSION: Francês e Flamengo
LEGENDAS · SUBTITLES:
em Português & English
/REALIZAÇÃO · DIRECTED BY:
Lukas Dhont

3 JUL
K R IOL + GROO V EL ICIOU S

“I don ́t want to be an example – I want
to be a girl”, responde Lara a seu pai,
quando este a felicita pelo seu comportamento exemplar. Lara, uma jovem
transgénero de 15 anos que aspira a ser
uma bailarina profissional, muda-se
com o seu pai e irmão pequeno para
frequentar uma academia de ballet de
renome. Encontra-se num momento
crítico: em plena puberdade, a atravessar uma prova na mais prestigiada
escola de ballet na Bélgica e em pleno
tratamento hormonal.

MAGUPI LIVE ACT

9 JUL
BRUNO P ER N A DA S

10 JUL
PA R A Í S O
SÉRGIO TRÉFAUT

MÚSICA · CONCERTO · DJ SE T | MUSIC · CONCERT · DJ SET

MÚSICA · CONCERTO | MUSIC · CONCERT

CINEMA

© Di an a Men des

For the last 5 years I have been following closely (sometimes too closely
according to some directors) all the activities of “Lavrar o Mar” and its
younger brother “Lavrar o Mira e a Lagoa”. In a relationship of extreme
complicity, I was impregnated with the constant visual dialogues, the
interaction with the public, the ubiquitous acrobatics, the eloquent
poetry… I am always there, watching, working, absorbing, not as
invisible as I like, but always trying to create something, as an author,
that reaches, hits and can cause reflection in the receiver.
As I have mentioned several times this route, in layers, through the
territories of these municipalities in the Portuguese southwest and
these performances, takes me in directions that sharpen my senses and
make me slide towards landscapes where the horizon line is not always
between the sky and the earth.
It is this subjectivity that I focus on, between the dark and the
almost dark, jumping from shadow to shadow, running slowly and
walking quickly, adapting my recording rhythm to the cadence of the
performances… I travel, feel, taste and absorb what happens to me by
the senses.
In my book “Lugares Pouco Comuns” (trans. “Uncommon Places”)
I quoted the philosopher Vilém Flusser: «(…) The wandering of the gaze is
circular. It tends to go back to contemplate elements already seen. (…)»
And over the years, more and more, I tend to return… To return to the
same places, to the same books, to the same films, to the same shows…
to arrive early, to feel the place and the actors and… to disappear
camouflaged behind the lens.
The definition, not exclusively biochemical, of osmosis (“Influence
or mutual penetration between two or more things or ideas.”) is the
genesis of this essay. This set of images is exactly about this definition.
It's my way of honoring everyone involved in this project. Giving them
back their actions through my reactions.

AMOR FATI

26 JUN 
(dom · sun)
21H30 · 9:30pm
DURAÇÃO · RUNNING TIME
102 min
M/12+
BILHETES · TICKETS
5€ preço único · single price

SIN- SYNOPSE OPSIS
Com a presença da realizadora.
Assente na vida quotidiana, o filme
desenha diante dos nossos olhos
um coro de afectos e da memória
colectiva de um país, convocado o
discurso de Aristófanes no Banquete
de Platão: Não será a isto que vocês
aspiram — a identificarem-se o mais
possível um ao outro, de forma a não
mais se separarem noite e dia?

GRIGRIS

2 JUL 
(sáb · sat)
21H30 · 9:30pm
DURAÇÃO · RUNNING TIME
101 min
M/12+
BILHETES · TICKETS
5€ preço único · single price

With the director’s presence.
DRAMA / PT / 2020

© João Mariano

© João Mariano

O NOSSO ANFITRIÃO · OUR HOST

30 JUN 
(qui · thu)
21H30 · 9:30pm

PRIVATE REASONS

NOTE: We ask all spectators to bring a pillow or a small blanket to sit on
top of the straw bales.

As partilhas e trocas entre o cinema e a dança são enormemente
enriquecedoras. A câmara torna flexível o espaço e o corpo, facultandolhes a possibilidade de transcenderem as limitações do palco. Nesta união
entre cinema e dança, os movimentos já não são exclusivamente corporais,
estendendo-se ao processo de articulação audiovisual, desde a captura da
imagem à sua edição. Isto permite-nos explorar inúmeras possibilidades,
montagens e efeitos que manipulam o tempo, oferecendo ao espectador
uma nova percepção do corpo em movimento. Por outro lado, os corpos, na
história do cinema, têm sido representados de formas muito distintas com
significados diversos. Apresentamos aqui uma selecção de filmes, onde a
fisicalidade, o prazer do movimento e a voz mostram corpos (específicos)
com inscrições sociais, sexuais, geográficas, entre outros, sendo os
corpos sempre de personagens vivas que agem e interagem entre si.
Os filmes seleccionados são filmes distribuídos em Portugal, que
abrangem a década de 2013 a 2021. Alguns remetem para histórias do
foro pessoal, outros, centram-se no colectivo. Nestas 6 projecções,
encontraremos histórias atravessadas por temáticas como a dissidência
sexual, a liberdade, a maternidade, o luto, a aprendizagem, a sexualidade
e o amor.
Eppur si muove…

Six years of Lavrar o Mar creations come
together in a special concert by André
Duarte. The musician and composer has
embraced the challenge of mixing some
of the best musical moments of this
project.
We invite our audience on a unique
journey through our music with a diverse
repertoire that holds no nationality and
no specific genre, ranging from rock to
fado to reggae and even a choir.

EMA

/VERSÃO ORIGINAL · ORIGINAL VERSION:
em Português
/LEGENDAS · SUBTITLES: English
/REALIZAÇÃO · DIRECTED BY:
Cláudia Varejão

Drawn from everyday life, the film
portrays a chorus of affection and
the collective memory of a country,
evoking Aristophanes’ speech in
Plato’s Symposium: Do you desire to be
wholly one; always day and night to be
in one another’s company?

DRAMA / TD·FR / 2013
/VERSÃO ORIGINAL · ORIGINAL VERSION:
em Francês /LEGENDAS · SUBTITLES:
em Português & English
/REALIZAÇÃO · DIRECTED BY:
Mahamat-Saleh Haroun

SIN- SYNOPSE OPSIS

KRIOL + GROOVELICIOUS

Grigris, um rapaz de 25 anos com
uma vida complicada no Chade, sonha
tornar-se um bailarino. Um desafio,
tendo em conta que uma das suas
pernas se encontra paralisada. Mas
os seus sonhos tornam-se ainda mais
complicados quando o seu tio fica
gravemente doente.
Para o salvar, Grisgris aceita
trabalhar no tráfico de combustível...

DURAÇÃO · RUNNING TIME
2h aprox.

Grigris, a 25 year old from the Republic
of Chad, with dreams of becoming a
dancer but leads a complicated life.
One of his challenges is that one of
his legs is paralysed, but his dreams
become even more complicated when
his uncle becomes gravely ill.
To try and save him, Grisgris agrees to
work in fuel trafficking…

3 JUL 
(dom · sun)
21H30 · 9:30pm

M/6+
BILHETES · TICKETS
10€ adultos · adults
5€ crianças até aos 11 anos ·
children up to 11 years old

FICHA ARTÍSTICA · ARTISTIC CREDITS
/VOZ E GUITARRA · VOICE AND
GUITAR: Danilo Lopes
/BAIXO · BASS: Renato Chantre
/BATERIA · DRUMS: Cau Paris
/DJ SET · DJ SET: Groovelicious

SIN- SYNOPSE OPSIS

BRUNO PERNADAS

Os concertos dos Kriol são uma viagem
pelos sons do Atlântico, principalmente
de Cabo Verde, com um psicadelismo
tropical que lhes é bastante peculiar,
onde a dança simplesmente acontece!
Depois do concerto Groovelicious assume os comandos da pista de dança e
promete uma viagem marcada pelos ritmos fervilhantes de África com uma boa
selecção de afrobeat e outros grooves
da música africana no seu estado mais
puro!

DURAÇÃO · RUNNING TIME
90 min

KRIOL‘s concerts are a trip through the
sounds of the Atlantic, mainly from Cape
Verde, with a tropical psychedelic touch
that makes everybody dance.
After the concert, Groovelicious
takes the lead on the dancefloor and
guarantees a night filled with the
bubbling rhythms of Africa, featuring
afrobeat and other African grooves in
their purest form!

PRIVATE REASONS
9 JUL 
(sáb · sat)
21H30 · 9:30pm

M/6+
BILHETES · TICKETS
10€ adultos · adults
5€ crianças até aos 11 anos ·
children up to 11 years old
/Bruno Pernadas – DIRECÇÃO
MUSICAL, GUITARRA,
SINTETIZADORES E WURLITZER
/Margarida Campelo – PIANO,
WURLITZER, SINTETIZADORES E VOZ
/Afonso Cabral – VOZ E GUITARRA
/João Correia – BATERIA,
PERCUSSÃO E SAMPLER
/Nuno Lucas – BAIXO ELÉCTRICO
/João Capinha – SAXOFONES
(TENOR, ALTO E SOPRANO)
/Tiago de Sousa – TÉCNICO DE SOM
/João Vaz Silva – ROAD MANAGER
/Sérgio Barata – ROADIE

SIN- SYNOPSE OPSIS

PARAÍSO

SIN- SYNOPSE OPSIS

Conjugando estilos como jazz, pop,
folk, world music e electrónica, “Private Reasons” assinala o regresso de
Bruno Pernadas às edições.
Além disso, Bruno é responsável por
inúmeras bandas sonoras de cinema,
teatro e dança: “Romeu e Julieta”
(bailado), “A Origem das Espécies”
(teatro), “Patrick” (filme) e “Glória”
(série Netflix), entre outras.

DURAÇÃO · RUNNING TIME
84 min

Todos os dias ao cair da tarde, mulheres
e homens quase centenários reúnem-se
para cantar antigas canções de amor
nos jardins do Palácio do Catete – Rio de
Janeiro. São sobreviventes de um Brasil
que desaparece. As suas vidas e os seus
cantos são subitamente interrompidos
pela pandemia de coronavírus. Este
filme é uma homenagem à beleza de
uma geração dizimada.

Featuring various genres, ranging
from jazz to pop, folk world music and
electronic music, “Private Reasons”
marks the return of Bruno Pernadas to
composition.
Furthermore, Bruno is responsible
for many cinema, theatre and dance
soundtracks: “Romeu e Julieta” (ballet), “A Origem das Espécies” (theatre),
“Patrick” (film) and “Glória” (Netlix show),
among others.

10 JUL 
(dom · sun)
21H30 · 9:30pm

M/6+
BILHETES · TICKETS
5€ preço único · single price

DOCUMENTÁRIO / BR·FR·PT / 2021
/VERSÃO ORIGINAL · ORIGINAL VERSION:
em Português
/LEGENDAS · SUBTITLES: English
/REALIZAÇÃO · DIRECTED BY:
Sérgio Tréfaut

Everyday at sundown, almost centuryold men and women come together to
sing love songs in the gardens of Palácio
do Catete – Rio de Janeiro. They’re
survivors of a fleeting Brazil. Their lives
and their songs are suddenly cut off by
the coronavirus pandemic. This film pays
homage to the beauty of a decimated
generation.

O TRILHO DOS PESCADORES
13 JUL 
(qua · wed)
21H30 · 9:30pm

DURAÇÃO · RUNNING TIME
90 min
M/3+
Entrada livre (sujeita à lotação
do espaço) ·
Free entrance (subject to the
location's capacity)

DOCUMENTÁRIO / DE / 2021
/VERSÃO ORIGINAL · ORIGINAL VERSION:
Português (principal · main) ·
Alemão, Grego, Inglês (secundárias ·
secondary)
/LEGENDAS · SUBTITLES: Português
/REALIZAÇÃO · DIRECTED BY:
Lourdes Picareta

SIN- SYNOPSE OPSIS
Iniciativa conjunta entre o Lavrar o
Mar e o Município de Aljezur.
Quem caminha pelo Trilho dos Pescadores deve ter firmeza no andar e
não ter vertigens. Inúmeras fontes
de água doce, que brotam das rochas,
proporcionam refresco a quem se
delicia com as longas caminhadas.
A destreza das cegonhas surpreende-nos ao observarmos os ninhos sobre
as rochas banhadas pelo Atlântico.
Mais de 100 plantas endémicas
impressionam com a sua beleza
colorida. Uma esplêndida sinfonia de
cores que mostra o lado mais belo
desta costa acidentada, especialmente em Abril e em Maio. O Trilho dos
Pescadores é frequentemente referido como a versão portuguesa
do “Great Ocean Walk” no sul da
Austrália.

Joint initiative between Lavrar o Mar
and the Municipality of Aljezur.
Whoever walks along the Fishermen's
Trail must be firm in their gait and
not have vertigo. Numerous sources
of freshwater, which spring from the
rocks, provide refreshment to those
who enjoy long walks. The dexterity
of the storks surprises us when we
observe the nests on the rocks bathed
by the Atlantic.
More than 100 endemic plants impress
with their colourful beauty. A splendid
symphony of colours that shows the
most beautiful side of this rugged
coast, especially in April and May. The
Fishermen's Trail is often referred
to as the Portuguese version of
the “Great Ocean Walk” in Southern
Australia.

© J o ão Mar i ano

14 – 17 JUL
14 JUL
U NE PA R T IE DE S OI

15 JUL
B IL L IE

CIE. O ULTIMO MOMENT O – JOÃO PAULO SA NT OS

JAMES ERSKINE

NOVO CIRCO | NEW CIRCUS

CINEMA

16 JUL
CA R L O S B ICA T R IO
MÚSICA · CONCERTO | MUSIC · CONCERT

PROGRAMA – 25 JUN A 17 JUL

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL CREDITS
DIRECÇÃO ARTÍSTICA · ARTISTIC DIRECTION
Gi a co m o Sca l i si
M a da l e na Vi cto r i no

© S ó ni a Tavar es

© J o ana Magal hães

DI R EC ÇÃO T ÉC NI CA · T EC H NI CA L DI R ECT I O N
Jo a qui m M a da í l
C O NC EP ÇÃO E DES ENH O DO T EAT R O DE PA L H A
T H EAT R E O F ST R AW C O NC EPT I O N A ND DR AW I NG
Pe dro Qui nte l a ( O Es pí ri to do L u gar)
A NFI T R I ÃO DO T EAT R O DE PA L H A · H O ST O F T H EAT R E O F ST R AW

UNE PARTIE DE SOI

SIN- SYNOPSE OPSIS

14 JUL 
(qui · thu)
21H30 · 9:30pm

DURAÇÃO · RUNNING TIME 35 min
M/6+
10€ adultos · adults
5€ crianças até aos 11 anos ·
children up to 11 years old

MÚSICA · CINEMA · NOVO CIRCO · FOTOGRAFIA · BAILE · DJ SET

Estes bilhetes incluem
os espectáculos Une Partie
de Soi e Cir-K · These tickets
include the shows Une Partie de
Soi and Cir-K

TEATRO DE PALHA

FICHA ARTÍSTICA
ARTISTIC CREDITS
/João Paulo Santos – CRIAÇÃO
E INTERPRETAÇÃO
/Nathan Israël – CUMPLICIDADE
ARTÍSTICA
/Marie-Anne Michel – APOIO NA
PESQUISA E QUALIDADE DO MOVIMENTO
/Elsa Caillat – APOIO À CRIAÇÃO
/Tiago Cerqueira – COMPOSIÇÃO
MUSICAL
/Enzo Giordana – DESENHO DE LUZ

«Une partie de soi» (uma parte de
si mesmo) é uma travessia vertical
que relata a viagem de uma vida,
mostrando o indivíduo para além
do acrobata. Num círculo e em
proximidade, num espaço requintado
reduzido ao homem, ao poste e ao
círculo, João Paulo Santos oferecenos uma coreografia densa e
poderosa, feita de ritornelos e de
tempo alongado.
«Une partie de soi» (a part of oneself)
is a vertical crossing that recounts
the journey of life and shows the
individual beyond the acrobat. In a
circle and in proximity, in a refined
space reduced to the man, the pole
and the circle, João Paulo Santos
offers us a dense and powerful
choreography, made of ritornellos and
elongated time.

SIN- SYNOPSE OPSIS

BILLIE

15 JUL 
(sex · fri)
21H30 · 9:30pm
DURAÇÃO · RUNNING TIME
98 min
M/12+
BILHETES · TICKETS
5€ preço único · single price

BIOGRAFIA / GB / 2019
/VERSÃO ORIGINAL · ORIGINAL
VERSION: Inglês
LEGENDAS · SUBTITLES: Português
/REALIZAÇÃO · DIRECTED BY:
James Erskine

Billie Holiday é uma lenda do jazz e
uma das grandes vozes do século X X.
Nos anos 60, a jornalista Linda
Lipnack Kuehl gravou muitas entrevistas com pessoas que tinham convivido
com Billie: músicos como Charles Mingus ou Count Basie, amigos, famí lia,
amantes. Essas entrevistas, preparação para uma biografia que nunca
chegaria a escrever, nunca foram
ouvidas e são reveladas pela primeira
vez neste documentário.
Billie Holiday is one of the greatest voices
of all time. In the late 1960s, journalist
Linda Lipnack Kuehl set out to write the
definitive biography of Holiday’s life. Over
the next decade, she tracked down and
tape-recorded interviews with those who
knew Holiday best, from musical greats
like Charles Mingus, or Count Basie to Holiday’s cousin, school friends and lovers.
With unprecedented and exclusive access
to Kuehl’s never-before-heard interviews.

14 JUL
CIR- K

17 JUL
T IK T EK EN S EMBL E

CIE. OLIVEIRA & BACHTLER

ECSTATIC DANCE · MÚSICA · CONCERTO
ECSTATIC DANCE · MUSIC · CONCERT

CARLOS BICA TRIO

DURAÇÃO · RUNNING TIME
70 min aprox.
M/6+
BILHETES · TICKETS
10€ adultos · adults
5€ crianças até aos 11 anos ·
children up to 11 years old

P R O DU ÇÃO · P R O DU CT I O N
R é m i Ga l l e t
Sa ra La m a re s

O contrabaixista e compositor Carlos
Bica construiu um nicho musical de
uma forte identidade com o seu estilo
inventivo de um jazz ao mesmo tempo
lírico e indie.
Agora encontramo-lo com Daniel
Erdmann (saxofone tenor) e DJ Illvibe
(gira-discos), o mesmo que muitos
já conhecem da sua participação no
álbum Believer, do trio AZUL.

C O M U NI CAÇÃO · C O M M U NI CAT I O N
Va sco A l m e i da
G ESTÃO A DM I NI ST R AT I VA E B I L H ET EI R A
A DM I NI ST R AT I V E A ND T I C K ET O FFI C E M A NAG EM ENT
Sa ndra Sa nche s
AS S I ST ÊNC I A À P R O DU ÇÃO · P R O DU CT I O N AS S I STA NC E
M a t i l de R e a l
Sa ra Pa te r ne si

FICHA ARTÍSTICA
ARTISTIC CREDITS
/Carlos Bica – CONTRABAIXO
/Daniel Erdmann – SAXOFONE TENOR
/DJ Illvibe – GIRA-DISCOS

Double bassist and composer Carlos
Bica has carved out a jazz niche for
himself with his inventive style of
lyrical-indie-jazz.
Now we find him with Daniel Erdmann
(tenor saxophone) and DJ Illvibe
(turntable), the same that many know
from his participation in the album
Believer, by the AZUL trio.

17 JUL
TA NGO P IR ATA

ANDRÉ DUARTE E TIAGO ROUXINOL

NOVO CIRCO | NEW CIRCUS

Va l e nt i m Va l e nt i m

SIN- SYNOPSE OPSIS

16 JUL 
(sáb · sat)
21H30 · 9:30pm

FOTO G R A FI A · P H OTO G R A P H Y
Jo ã o M a r i a no
V Í DEO · V I DEO
T ho m a s Or te ga t-Tra e n
DES I G N
1 000o l ho s. pt

17 JUL
GUIL L O T IN A CUM BIER A

+

L A MISERI A DELU X E + A LTERN ATI VO TA NGO V B

NICOLÁS BRAGUNE

MÚSICA · CONCERTO · BAILE | MUSIC · CONCERT · DANCING

MÚSICA · DJ SET | MUSIC · DJ SET

© O&B

© ZIGPIX Pho to grap hy

www.lavraromar.pt

CIR-K

14 JUL 
(qui · thu)
21H30 · 9:30pm
Um projecto:

Financiado por:

DURAÇÃO · RUNNING TIME
45 m
M/6+
10€ adultos · adults
5€ crianças até aos 11 anos ·
children up to 11 years old

Apoio:

Estes bilhetes incluem
os espectáculos Une Partie
de Soi e Cir-K
These tickets include
the shows Une Partie de Soi
and Cir-K

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
/lavraromar

/lavraromar www.lavraromar.pt

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

FICHA ARTÍSTICA
ARTISTIC CREDITS
/Hugo Oliveira, Sage Bachtler
Cushman – CONCEITO E DIRECÇÃO

SIN- SYNOPSE OPSIS
Tendo como referência os ícones do
cinema mudo como Charlie Chaplin
e Buster Keaton, Cir-k é uma revitalização do circo clássico sobre uma
perspectiva moderna onde através de
temáticas sociais como a identidade de
género, o narcisismo, o alcoolismo e os
conflictos de poder, expõem-se assim
para o espaço cénico o mundo interior e
exterior destes malabaristas, acrobatas, contorcionistas, trapezistas e
clowns que habitam a pista de circo.
Taking silent film icons as Charlie Chaplin and Buster Keaton as a reference,
Cir-K is a revitalization of the classic
circus from a modern perspective
where, through social themes such as
gender identity, narcissism, alcoholism
and power conflicts, it brings to light
on the stage the interior and exterior
world of these jugglers, acrobats, contortionists, trapeze artists and clowns
who inhabit the circus rink.

TIKTEK
17 JUL 
(dom · sun)
19H00 · 7:00pm
DURAÇÃO · RUNNING TIME
2h aprox.
M/16+
BILHETES · TICKETS
10€ preço único · single price

FICHA ARTÍSTICA
ARTISTIC CREDITS
/André Duarte e Tiago Rouxinol –
MÚSICOS · MUSICIANS

SIN- SYNOPSE OPSIS
TikTek Ensemble são um dueto
de músicos que partindo da sua
cumplicidade e paixão por tocar
música ao vivo para fazer dançar,
embarcam na missão de organizar
encontros de Ecstatic Dance.
O desafio do Ecstatic Dance é
promover um estado de êxtase e de
meditação provocado pela dança
através da respiração, do movimento
e do contacto.

TikTek Ensemble are a duo of musicians
with a passion for playing live music
and for making people dance, who
organize Ecstatic Dance meetings.
Ecstatic Dance’s challenge is to
promote a state of ecstasy and
meditation brought on by dance, be
it through breathing, movement and
touch.

LA MISERIA DELUXE
(MÚSICA) + ALTERNATIVO
TANGO VB (DANÇA | BAILE)
17 JUL 
(dom · sun)
21H30 · 9:30pm
M/6+
BILHETES · TICKETS
10€ adultos · adults
5€ crianças até aos 11 anos ·
children up to 11 years old
Estes bilhetes incluem
os espectáculos Tango Pirata
e Guillotina Cumbiera
These tickets include
the shows Tango Pirata
and Guillotina Cumbiera

FICHA ARTÍSTICA
ARTISTIC CREDITS
MÚSICOS:
/Donatello Brida – ACORDEÃO E VOZ
/Marian Yanchyk – VIOLINO
/Gil Gonçalves – TUBA
BAILE:
/Nídia Barata e convidados

SIN- SYNOPSE OPSIS
La Miseria Deluxe toca um tango
pirata, roubado aos grandes
salões assépticos e devolvido à
contaminação das antigas tabernas,
onde se misturam gargalhadas de
desespero e delírios poéticos com
bafo de álcool, tabaco e transpiração.
Este grupo de músicos junta-se pela
primeira vez com Alternativo Tango
VB – um grupo de amigos que nos vai
ajudar a dançar este tango vicentino.

La Miseria Deluxe plays a pirate tango,
stolen from the great aseptic salons
and returned to the contamination of
old taverns, where laughter of despair
and poetic delirium are mixed with the
breath of alcohol, tobacco and sweat.
This group of musicians will team up
for the first time with Alternativo
Tango VB – a group of friends that will
help us dance this Vincentian tango.

GUILLOTINA CUMBIERA
17 JUL 
(dom · sun)
23H00 · 11:00pm
DURAÇÃO · RUNNING TIME
1h aprox.
M/6+
BILHETES · TICKETS
10€ adultos · adults
5€ crianças até aos 11 anos ·
children up to 11 years old
Estes bilhetes incluem
os espectáculos Tango Pirata
e Guillotina Cumbiera
These tickets include
the shows Tango Pirata
and Guillotina Cumbiera

SIN- SYNOPSE OPSIS
Guillotina Cumbiera é um projecto
realizado por Nicolás Bragunde
(Uruguai) que visa transmitir a
cultura sonora da América Latina,
com o foco central no género da
Cumbia, música original da Colômbia,
que a partir do século X X se foi
expandindo por toda a América Latina,
chegando hoje a pular para o "velho
continente" vibrando nas cidades da
Europa.

TEATRO DE PALH A
PEDRO QUINTELA STUDIO

Guillotina Cumbiera is a project by
Nicolás Bragunde (Uruguay) that aims
to bring the musical culture from Latin
America, with the main focus on the
Cumbia genre, original from Colombia,
that spread to all of Latin America in
the 20th Century and is now reaching
the cities of the “old continent”.

O Espírito do Lugar

