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 práticas artísticas contemporâneas 
em época balnear

Férias Artísticas no Algarve
O (Festival) PARAGEM assentará numa pro-
gramação multidisciplinar com o objectivo 
de promover plataformas de acessibilidade, 
num contexto arredado dos grandes centros 
urbanos à cultura e criação artística contem-
porâneas em época balnear,  desejando, por 
isso, envolver as comunidades permanen-
tes e temporárias de Lagoa através de uma 
selecção cuidada de projectos nas áreas da 
música, teatro, dança e performance, mas 
também nas artes visuais e outras áreas da 
criatividade, apostando numa combinação de 

artistas consagrados e de jovens criadores 
portugueses e internacionais.

Destaque-se o cariz itinerante do (Festival) 
PARAGEM na apresentação de espectácu-
los, exposições, performances em espaços 
não-convencionais de Lagoa como: praias, 
eiras, adegas, campos de ténis, casas de 
férias, terraços e suites de hotel, procurando 
novas formas de comunicação entre as artes, 
artistas e os públicos.

O tema será “(De) Férias no Algarve”. Posto 
isto: O que é estar de férias no Algarve? Férias 
no Algarve: o que nos vem à cabeça? Porque 
é que o Algarve é o destino eleito pela maioria 
dos portugueses e de muitos estrangeiros 
para as suas férias de verão? Será pelas 
praias? Será pela gastronomia? Será pe-
los sunset-parties? Será pelo calor tórrido 
afrodisíaco e acelerador da taxa de natalidade 
nacional nos meses de março, abril e maio no 
ano seguinte? Será pelos túneis de vento em 
que nos sentimos astronautas da NASA? Será 
pelas missas ao domingo ao fim do dia em 
versão bilingue com vista para o mar? Será 

pelo cheiro da vegetação seca? Será pela 
sinfonia das cigarras? Será pelos mergulhos 
em noites de lua cheia? Será por se poder 
nadar olimpicamente na linha do horizonte? 
Será pelas Grutas de Benagil? Será pelos 
contrastes do doce da Bola de Berlim e da 
água salgada ou do gelado a derreter com o 
ar quente? Será por aquilo que podemos fazer 
mais do que trabalhar para o bronze; a saber: 
ouvir a Marta Ren no Monte Santo Resort? Ou 
visitar as destilarias de medronho em Mon-
chique? Ou visitar a FATACIL e ver a Blaya, não 
sem antes assistir aos shows hípicos? Ou tão 
só porque na maior parte dos destinos algar-
vios se está rodeado de milhares de pessoas 
e só o que muda é o cenário envolvente e isso 
é TOP!? Contudo, há quem não goste disso. 
É o lado B reversível em que tudo muda. Para 
muitos, é definido como o dark side estival 
do Algarve passível de despoletar práticas 
artísticas. 

Desafiámos artistas multidisciplinares a esta-
rem de férias no Algarve com trabalhos sobre 
essa experiência efectiva ou imaginada, um 
caleidoscópio de paisagens-imagens-

sensações-vislumbres que possam propor-
cionar umas férias artísticas encantadoras. 
Resta-nos, por fim, desejar: - Boas mini-fé-
rias a todos aqueles que nos visitarem e que 
cedam à tentação de dizer que só pecaram 
por serem curtas.

Filipa Brito & Nelson Guerreiro
Directores Artísticos do (Festival) PARAGEM 
promovido pela Bóia – Associação Cultural  
(a salvar vidas desde 2018)

Bóia—Associação Cultural  

quem somos?
Bóia é uma associação cultural sem fins 
lucrativos que incentiva a investigação e 
experimentação artísticas e difusão das artes 
no concelho de Lagoa. Tem como missão 
atrair e sensibilizar múltiplos públicos para 
as práticas artísticas contemporâneas e para 
a fruição cultural das comunidades locais 
permanentes e temporárias.

                                                                                                                 

29.08.19 (QUI)
Inauguração da Exposição 
Colectiva: 

DE FÉRIAS  
NO ALGARVE

ADEGA COOPERATIVA DE LAGOA 
(ÚNICA & LADY IN RED)
18h–24h
Curadoria: Filipa Brito & Nelson Guerreiro

ARTES VISUAIS  
(artistas e títulos das obras)

 
Rubene Palma Santos 
& Jorge das Neves (instalação)
Coisas deixadas para trás# Lugares 
e sítios 1 (2019)
Paisagens avistadas# Lugares 
e sítios 2 (2019)
António MV (instalação & fotografia)
Quartos/Rooms/Chambres 
/Zimmer (2019)
Ana Rita António (instalação)
Rien rien, senão afogas-te! 
Audun Alvestad (pintura)
Lagosta Lagostina
Filipe Feijão (instalação & escultura)
Untitled
João Ferro Martins (instalação & pintura) 
Green Moon (instalação, 2014)
Dawn Princess (pintura, 2015)
Untitled (instalação, 2017)
Antónia Labaredas (escultura)
A pensar nasceu...
Daniela Medeira & Vasco Lamberti 
(escultura)
Golden Wave

ARTE DA PERFORMANCE
(artistas e títulos das performances)

Lara Portela (performance)
Êxodo 
Eunice Artur & Bruno Gonçalves 
(performance)
ámárimár 
Nuno Carrusca 
(instalação performativa)
Pure products go crazy — take 1
Ricardo Pimentel 
(instalação performativa)
Candido Efeémer PENDULUM 
MUSIC | STEVE REICH
Vanda Madureira (performance)
Adumbratio Alimentum
Vânia Rovisco (performance)
Looking Out (2012)
Rita Is Not Here (música)
Concerto Único
Von Calhau! (Concerto para voz,  
electrónicas e eléctricas)
JAVLA

                                                                                                                 

30.08.19 (SEX)

ROOM SERVICE 
(TEATRO ÍNTIMO)

SUITE NO HOTEL CARVOEIRO PLAZA
14h–18h 
(sessões contínuas)

Nelson Guerreiro & Isadora Alves (teatro)
Suite Dreams 
(monólogo para uma actriz)
Texto: Nelson Guerreiro
Interpretação: Isadora Alves

ARTE CONVENTUAL
CONVENT’BIO—18h

VÂNIA ROVISCO & TANJA ŠIMIĆ
Sound in Performance

COMBOIO-MISTÉRIO
(um passeio de comboio com 
paragens inesperadas e algumas  
surpresas) Ponto de Encontro: 
Largo da Praia (de Carvoeiro)
19h / 7,50€

1ª 
 
ADEGA 

COOPERATIVA DE LAGOA 
(ÚNICA & LADY IN RED)

Nuno Carrusca (performance)
Pure products go crazy — take 2

2ª 
 
ALGAR SECO

Helena Madeira (música)
A Casa das Bonecas  
(título provisório)
Barry Weissblatt (intermedia)
Undercover Live-Act  
(título provisório)
Catarata (música improvisada)
Catarata: Concerto

                                                                                                                 

31.08.19 (SÁB)
Acção de formação 
para públicos infantis:

ESCORREGA
Adega Cooperativa de Lagoa 
(Única & Lady in Red)
11h – 12h30m

Lara Portela (colónia artística)
As Minhas Férias (oficina criativa para 
crianças dos 7 aos 12 anos: 10 participantes 
máx. mediante inscrição prévia para o e-mail: 
associacaoculturalboia@gmail.com)

BRINDE DE VERÃO 
Nuno Gil (performance)
À Espera de Godot  
de óculos escuros
Horário e Local: Top Secret

ROOM SERVICE 
(TEATRO ÍNTIMO)

SUITE NO HOTEL CARVOEIRO PLAZA
14h–18h 
(sessões contínuas)

Maria João Falcão (teatro)
Sob Convite 

COMUNIDADE 
IMAGINADA 

Ponto de Encontro: Anfiteatro  
ao Ar Livre (nas traseiras da Igreja 
de Carvoeiro)
19h-21h

Reencarnação (happening)
Direcção artística: Vaivém 
(Filipa Brito & Nelson Guerreiro) 
Música original & warm-up: 
Filipe Valentim
Participação especial da Banda Filarmónica 
de Silves, artistas e comunidades locais.

FESTA GIRABÓIA
Local: a definir e partilhado 
brevemente nas redes sociais 
Hora: a partir das 23h

                                                                                                                 

01.09.19 (DOM)

COMBOIO-MISTÉRIO
(um passeio de comboio com 
paragens inesperadas e algumas  
surpresas) Ponto de Encontro: 
Adega Cooperativa de Lagoa
19h / 7,50€

1ª
 
PRAIA DE VALE 

CENTIANES

Vanda Madureira (performance)
Adumbratio Feriatum 

2ª 
 
CAMPO DE TÉNIS 

DO HOTEL CARVOEIRO SOL

Vânia Rovisco (performance)
Tableaux-Vivants

3ª
 
EIRA — ALGURES 

EM SESMARIAS

Ana Monteiro (performance)
Naturaleza Falsa

4ª
 
 ADEGA 

COOPERATIVA DE LAGOA 
(ÚNICA & LADY IN RED)

Nuno Carrusca (performance)
Pure products go crazy – take 4
Jasmine Pasquill (performance)
The Unrealized is Actualized
Lara Morais (performance) 
Esfericamente em múltiplas 
direcções 
Von Calhau & Barry Weissblatt:
apresentação final da residência artística

Nota: Reservamo-nos o direito de alterar a 
programação sempre que justifique do ponto 
de vista artístico, mas também por impedi-
mentos técnicos e climáticos de última hora. 
Deste modo, recomendamos que nos sigam 
nas redes sociais Facebook e Instagram: 
paragem.festival

EQUIPA 
Direcção Artística: 
Filipa Brito & Nelson Guerreiro 
Design:  Marco Balesteros 
Direcção Técnica: Ricardo Pimentel 
Documentação (fotografia, vídeo e drone): 
Carolina Santos & Gonçalo Cabral 
Comunicação: Nayara Siler

PATROCÍNIOS:


