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PALCO VILA ADENTRO

21h30 | Veredas da Memória foi fundado em 2002 e é um grupo de música popular 
portuguesa cujo reportório nos transporta numa viagem musical que passa por todas 
as regiões do nosso país, mas com as melodias e os poetas de São Brás a ocuparem 
um lugar importante nas suas apresentações. O grupo apresenta instrumentos 
tradicionais como o acordeão, a viola, os adufes, o bombo as pandeiretas, reque-reque, 
as castanholas os ferrinhos, a bateria, e a flauta.

22h45 | Fadista Motard é o nome pelo qual é conhecido o fadista José Manuel 
Ferreira cujo espetáculo convida a uma incursão pelo Fado tradicional de Lisboa. De 
timbre único, interpretação e performance vocal e corporal singulares, o Fadista 
funde-se com o próprio Fado, devolve-lhe arte e provoca na simultaneidade dum 
silêncio atento um olhar interior e sentido. No Algarve, onde reside, é conhecido pelo 
seu amor às motas e ao Fado.

00h15 | The Wine-a-Billy Rollers são um trio formado por guitarra, contrabaixo e 
bateria nascido em Lisboa em 2002. A linha musical deste trio vai desde o rockabilly 
dos anos 50, ao rhythm & blues, rock n' roll e até mesmo aos blues. Tocam alguns 
clássicos de Elvis Presley, Chuck Berry, Johnny Burnette, Gene VIncent entre muitos 
outros, tendo lançado em 2015 o seu primeiro EP ''Let the good wine roll'' com dois 
temas originais, ''Red wine for my blue heart'' e ''Cherry lips red wine'' assim como 
duas versões, encontrando-se neste momento em fase de preparação para o seu novo 
álbum. Os The Wine-a-Billy Rollers são: Pedro Teixeira - Guitarra Eléctrica e Voz 
Ruben el Pavoni - Contrabaixo Rui Tex Gomes – Bateria.

PALCO PRAÇA VELHA

21h10 | Sara Gonçalves é natural da Fuseta, terra de pescadores e de muitas vozes 
maravilhosas, e subiu a um palco pela primeira vez com 6 anos, começando por 
integrar marchas, janeiras, teatro, e a concorrer aos concursos de Fado Amador. Em 
2008 grava o seu primeiro álbum  chamado “Sonhos” e participa no Bravo-
Bravíssimo, nos Principais, no Festival da Canção do Sul e no “ Nasci para o Fado” 
de Filipe Lá Féria, tendo atuado na Aula Magna com o grupo “ Sara Gonçalves & os 
Alma”.

22h30 | Rua da Lua tiveram início em 2008, pela mão da experiência marcante de 
dançar o Fado; Carlos Lopes, Tiago Oliveira, Manú Teixeira, Rui Silva e mais tarde 
Tatiana do Carmo, apercebem-se da química que os unia e que flui nas composições 
originais que então tiveram início. O CD de estreia “Rua da Lua” inclui nove originais 
e duas versões arrebatadoras de temas que ainda hoje fazem história. Músicos exímios 
e cúmplices, através da voz de Tatiana do Carmo, criam um novo mundo, onde todos, 
por uma ou outra razão se reveem. Acordeão, Guitarra Clássica, Contrabaixo e 
Percussão são os ingredientes que cozinham um som universal, que atravessa 

 gerações e as une, numa viagem que se quer repetir.

PALCO BIBLIOTECA

21h30 | Trovadoras Itinerantes apresentam contos para todas as 
idades, onde as narrativas partem das cantigas de roda e do 
imaginário popular brasileiro num concerto interativo para toda a 
família!

22h30 | Afonso Dias, artista algarvio multifacetado, com uma 
vasta carreira na música, teatro e poesia, vem cantar e declamar 
poemas com o vinho como tema central numa apresentação 
intitulada Trovas ao Vinho.



PALCO ADRO DA IGREJA

21h00 | Rancho Folclórico da Casa do Povo de Santa Catarina da Fonte do Bispo 
Tavira foi fundado em 1979, e conta atualmente com 40 elementos, que vão desde 
músicos, vocalistas, dançarinos e figurantes, tendo atuado inúmeras vezes de norte a 
sul de Portugal, bem como em Espanha e França.

22h00 | Escola de Dança Municipal é um projeto da Câmara 
Municipal de S. Brás de Alportel iniciado em 2000 que tem como 
principal objetivo “a Dança para Todos”. A professora Marta Morais, licenciada em 
dança pela Faculdade de Motricidade Humana, é a coreografa e professora das 5 
classes de dança desta escola. Esta noite algumas das suas alunas apresentam trabalhos 
coreográficos realizados por si próprias, dando assim realce ao trabalho de incentivo à 
criatividade.

22h30 | Companhia de Dança do Algarve iniciou o seu trabalho 
em 2002 e é constituída essencialmente por bailarinos muito jovens de qualidade 
unanimemente reconhecida, alguns deles já agraciados com importantes prémios em 
concursos internacionais. A Companhia conta com múltiplas apresentações em 
território nacional, tendo já atuado noutros países europeus. O coreógrafo e diretor 
artístico da Companhia, Evgueni Beliaev, sintetiza nas suas criações diferentes 
técnicas, às quais imprime um cunho pessoal, resumindo e atualizando os 
ensinamentos das gerações de coreógrafos que o precedem. 

23h00 | Associação São Brás Bailando  foi fundada em 2014, depois de se verificar o 
carinho com que São Brás de Alportel recebia os dançarinos do Clube de Danças João 
de Deus de Faro, nas atuações de há vários anos. Os professores Fábio Henriques e 
Rita Ramires são os atuais Penta Campeões Nacionais e, desde 2012, acumulam todos 
os títulos nacionais de profissionais de danças de salão modernas. 

À DO CALÇADAS

21h30 | Appo é um músico folk irlandês que tem criado um movimento de culto ao 
longo dos últimos anos. A sua voz áspera e letras bem construídas remetem para 
artistas como Tom Waits e Bob Dylan. Depois do sucesso alcançado na edição do ano 
passado acompanhado pelos The Disappointments, apresenta-se este ano a solo.

23h00 | Luke Redmond apresenta-se mais uma vez no 
CALÇADAS  acompanhado por Luís Oliveira, num duo que vai
 transportar todos aqueles que tiverem o privilégio de os ouvir, 
para os mais variados locais, sejam eles paisagens desertas ou 
metrópoles europeias.

00h30 | Dj Miká apresenta a música do mundo e os sons étnicos 
que se misturam em ritmos dançáveis que envolvem e 
transportam para paragens distantes. Com uma sensibilidade e um 
ouvido apurados, faz o som de cada noite bater ao ritmo
 exato dos corações do público

“CALÇADINHA”

00h00 | Histórias de arrepiar voltam a assustar o público do CALÇADAS pelo 
quinto ano consecutivo, neste espetáculo que é um sucesso junto de pequenos e 
graúdos. 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. 
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CASAS COM ARTE/ EXPOSIÇÕES

GALERIA DO CENTRO DE ARTES E 
OFÍCIOS

Exposição de pintura “O fim dos tempos” da artista 
autodidata Elsa Revez, que procura compreender 
através das suas obras a sociedade que nos cerca, o 
significado da VIDA, seu mistério, objeção e até 
onde ela nos conduzirá. 

ÁTRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Na exposição “São Brás de Alportel, olhares” 
pode-se apreciar a coleção de postais editados 
recentemente pela Câmara Municipal com 
fotografias da autoria do jovem talento André 
Nunes, residente aqui, no centro do universo.

CASA DA RUA FERREIRA DE ALMEIDA Nº7 

A Associação de Designers do Sul responde ao 
desafio lançado pela comissão organizadora do 
CALÇADAS e “apodera-se” duma pequena casa 
antiga, numa exposição coletiva que conta com 
trabalhos de alguns associados e amigos. 

ARTE AO VIVO

Filipe Madeira é natural de Almancil mas vive em 
São Brás desde os 14 anos, sendo responsável por 
alguns dos trabalhos executados em edições 
anteriores (“O calceteiro” e o mural “Calçadas”). 
Especialista na arte do Letering, vem mostrar o seu 
estilo de Tatuagem.

A intervenção artística nos armários de distribuição 
de eletricidade é da responsabilidade de alguns 
associados e amigos da Associação de Designers 
do Sul.  

BIBLIOTECA

ESPAÇO INFANTIL
Pinturas Faciais – Carolina e Paulinha

PROVAS DE VINHO
Quinta da Tôr

CONCURSO “A JANELA MAIS 
BONITA”

O  concurso está integrado no evento cultural 
Calçadas e pretende criar mais um motivo de 
animação junto de todos aqueles que nos visitam 
nesta noite mágica! 


