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 ARTE a sai à rua
São Brás de Alportel

14 Agosto | 20h00 | Centro Histórico 

Música - Dança - Exposições - Artesanato
Gastronomia - Espaço infantil

PROGRAMA PERCURSO DAS ARTES

Percorra as ruas do Calçadas 2016 e descubra os locais e os artistas presentes 
nas Casas com Arte e na Arte ao Vivo. 

1º - Peça um lápis no espaço da organização À do Calçadas.

2º - Procure as respostas às seguintes questões visitando os locais 
mencionados.

3º - Entregue o destacável já preenchido no espaço À do Calçadas.

Agora é só esperar pelo sorteio, pois poderá ser o feliz premiado com uma 
T-shirt oficial do CALÇADAS.

Nome: _________________________________________________________ 

Contacto: Telefone: ______________ E-mail: __________________________

 

Qual a única forma possível de observar o documentário que está a ser 

projectado na CASA ROSA da Rua Gago Coutinho?  

________________________________________________________________

Quantas edições do Calçadas são apresentadas na exposição de fotografia no 

SPOT DA MARTA (Soc. Recreativa 1º Janeiro)?

________________________________________________________________

Os trabalhos expostos no átrio da BILIOTECA MUNICIPAL foram feitos por 

que mãos?

________________________________________________________________

Qual o título do quadro que está exposto no Cavalete da exposição na 

GALERIA DO CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS?

________________________________________________________________

Qual o nome do fotógrafo vencedor do concurso “Algarve Genuíno – Artes e 

Ofícios” exposto no PÁTIO DO CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS?

________________________________________________________________

Qual o tema recorrente nesta exposição do artista Eduardo Dias, cujas obras 

estão expostas na CASA DA BARREIRA?

________________________________________________________________

Qual o ofício representado pelo GRAFITTER Filipe Madeira?

________________________________________________________________

Onde aprendeu Brígida Banha a trabalhar a RENDA DE BILROS?

________________________________________________________________

O Concurso “A Janela Mais Bonita” está integrado no evento cultural 

Calçadas e pretende criar mais um motivo de animação junto de todos 

aqueles que nos visitam nesta noite mágica! 

O objectivo é tornar ainda mais bonitas as fachadas das casas e 

estabelecimentos desta zona da vila, podendo os moradores e 

comerciantes ser criativos, ornamentando as suas janelas e montras com 

o que de mais bonito e de maior valor estético tenham nas suas 

residências ou espaços comerciais.

O vencedor do concurso terá uma fotografia da sua janela, varanda ou 

montra, como capa da agenda cultural “São Brás Acontece”.
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Uma iniciativa da Câmara Municipal e Comissão Organizadora Calçadas
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PALCO VILA ADENTRO

21h30 El Camiño

Formado por Xavier Llonch, guitarrista e cantor, o Grupo 
de Flamenco "El Camino" promove e divulga a Arte 
Flamenca. Um espectáculo vibrante a não perder.

23h30 Six Irish Men

Os Six Irish Men são uma banda de Folk / Pop, que 
apresenta covers de "The Pogues ", " Dubliners " e de 
outras bandas irlandesas. Os seus concertos são 
conhecidos pela pura alegria e celebração.

PALCO PRAÇA VELHA

21h00 Inês Graça

A jovem fadista Inês Graça, natural da Fuseta, começou a 
cantar ainda pequena em grupos de música tradicional 
portuguesa. Já participou em vários programas televisivos, 
tendo vencido o Concurso de Fado Amador de Albufeira 
em 2003. 

22h10 Azinhaga

Azinhaga é um projecto que propõe um cancioneiro 
original, bem disposto e em português, que fala da vida 
sem se levar demasiado a sério. A actual formação é 
composta por Luís Correia Carmelo, André Capela, Paulo 
Matos e Tiago Rêgo.

23h20 Serafim

Jorge Serafim, o contador de histórias natural de Beja. 
Descobriu aos 23 anos que era possível usar os contos de 
tradição oral como estratégia de promoção e mediação do 
livro e da leitura. Apesar de ter-se popularizado através do 
programa de televisão “Levanta-te e Ri”, não se considera 
humorista.

“À DO CALÇADAS” (CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS)

21h00 Luke Redmond

Luke Redmond é um jovem compositor irlandês residente 
em São Brás de Alportel que começou como baterista na 
banda Red Liners. Estudou Produção e Criação Musical em 
Lisboa e o seu primeiro EP Last Stage to Gold Canyon é 
inspirado nos filmes spaghetti western.

22h30 Nanook

Nanook é um canta autor farense e a sua música assenta 
em influências de Bob Dylan, Tom Waits, Beatles e Rolling 
Stones entre outros, apresentando uma mistura de 
reggae, blues, rock e folk sem nunca perder as raízes da 
música tradicional portuguesa, o Fado. 

00h00 DJ Rodrigo

Rodrigo iniciou o seu percurso nesta área há cerca de 6 
anos, tendo ganho em 2012 um concurso de DJ no Black 
Jack disco club. Desde então tem tocado em vários locais 
do algarve como a Kadoc, o Zé Dias, a Cidade da Musica e 
o Black Jack. 

PALCO ADRO DA IGREJA

21h15 Grupo “Jasmim”

O Grupo Jasmim é composto por homens e mulheres 
nascidos na Ucrânia, que vivem e trabalham em São Brás 
de Alportel, e vêm apresentar mais uma vez a Música 
Tradicional da Ucrânia

22h15 Escola Dança Municipal

A Escola de Dança Municipal - projecto da Câmara 
Municipal de S. Brás de Alportel, apresenta trabalhos 
coreográficos realizados por algumas das alunas da 
professora Marta Morais 

22h30 Companhia Dança Algarve

O Coreógrafo e Director Artístico da Companhia, Evgueni 
Beliaev, apresenta as suas criações nas diferentes técnicas 
de dança, através de bailarinos muito jovens e de 
qualidade reconhecida.  

23h15 Rancho Folclórico Faro

O Grupo Folclórico de Faro é o mais antigo grupo de 
folclore do Algarve e um dos mais antigos do país. 
Apresentam-nos hoje a expressão máxima das danças 
populares algarvias.

PALCO BIBLIOTECA – ESPAÇO INFANTIL

21h30 Poesia Infantil – “POETAR”

O momento de Poesia Infantil - “POETAR”, é da responsabilidade de Cristina 
Correia, cuja recolha incide sobre o tema da poesia com animais. Alguns 
meninos vão ler poesia, e no final, através duma brincadeira, vão construir um 
poema colectivo. Todas as crianças podem participar nesta brincadeira. 

22h30 Grupo Fólis 
(Escola de Música – Ass. Cult. Sambrasense)

O Grupo Fólis é constituído por elementos muito jovens e 
surgiu a partir de um projeto de revitalização do acordeão, 
implementado pela Escola de Música da Associação 
Cultural Sambrasense. 

“CALÇADINHA”

00h00 Histórias de arrepiar

Mª. José Carocinho é de Beja e Fernando Guerreiro de 
Odemira. Ambos gostam de contar histórias e vivem em 
São Brás de Alportel. Chamam-se Contadores do Alportejo 
por isso mesmo. Vão estar pelo terceiro ano consecutivo 
no Calçadas com uma sessão de Histórias de Arrepiar.

ARTE AO VIVO

Brígida Banha foi há 25 anos a primeira formadora na área do artesanato neste 
concelho, na então denominada extensão educativa. Presentemente ensina 
Renda de Bilros na Universidade Sénior de São Brás de Alportel. 

Filipe Madeira é natural de Almancil mas vive em São Brás desde os 14 anos. 
Com o graffiti pretende mostrar o seu trabalho e divulgar o que de melhor se 
faz na vila.
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CASAS COM ARTE

CASA DA BARREIRA - Eduardo Dias 

Pintor auto didacta de grande criatividade, gosta de revelar múltiplas 

experiências artísticas e novas técnicas de pintura. 

GALERIA DO CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS - Maria dos Anjos 

Exposição de pintura “Momentos de Calma”. Nascida em Salir, Loulé, teve o 

seu primeiro contacto com a pintura a óleo sobre tela na Escola Comercial. Aos 

33 anos começou a pintar porcelana e nunca mais parou, dando vida a 

quadros, pratos, guarda-jóias e outros objectos decorativos com flores e 

paisagens.

PÁTIO DO CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS - Vários

O município de São Brás de Alportel promoveu o Desafio Fotográfico “Algarve 

Genuíno – Artes e Ofícios” destinado a todos os enamorados pela fotografia 

da região. O resultado foi surpreendente e mostrou o Algarve Genuíno.

SPOT DA MARTA - Ana Cristina Soares e Cláudia Perdigão

Estas duas fotógrafas respondem ao desafio lançado pela organização do 

CALÇADAS 2016, e apresentam um conjunto de fotografias relativas às  

edições anteriores deste evento.

BIBLIOTECA – “Feito por mãos especiais II”

Este projecto resulta da continuação de projecto com o mesmo título, que se 

tem vindo a desenvolver com os 10 alunos de Educação Especial com CEI 

(Currículo Específico Individual), da Escola Poeta Bernardo Passos.

CASA ROSA (Rua Gago Coutinho) – “Documentar São Brás”

Com este projeto, a Algarve Film Commission pretende promover a valorização 

e divulgação do Património Cultural Local, e gerar uma nova dinâmica em 

torno das Actividades Criativas ligadas ao audiovisual. 

Mapa “Calçadas”
Centro Histórico


