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“365 Algarve” é um programa cultural que 
complementa a oferta tradicional deste 
destino turístico com mais de mil
apresentações de música, dança,
teatro, exposições, animação de património, 
entre outras. A primeira edição decorre 
de outubro de 2016 a maio de 2017
e os eventos que vão ter lugar em todo
o território algarvio convidam
a uma visita à região. 
Porque Todos os dias contam!

"365 Algarve" is a cultural programme that 
is intended to complement the traditional 
range of tourist activities on o�er in the 
region. The programme comprises over
a thousand presentations of music, dance, 
theatre, exhibitions, activities involving
the region's heritage, and much more.
The first edition will be taking place from 
October 2016 until May 2017, and the events 
will be staged all across the Algarve, 
providing an incentive to visit the region.
Because Every day counts!

www.facebook.com/365.Algarve.EveryDayCounts

Apoio/ Support:

every day counts



Recital de Piano por Adriano Jordão
1 de outubro – Dia Mundial da Música | 21h30 | Auditório Municipal de Lagoa
Pianista de grande carreira e conhecido do público nos cinco continentes
por interpretar compositores impressionistas.
Preço: 8€
Organização: ArtedoSul com Câmara Municipal de Lagoa
Contacto: batutamota@gmail.com 

Piano Recital by Adriano Jordão
1 October – World Music Day | 9.30 pm | Lagoa Municipal Auditorium
Adriano Jordão is a highly-successful and well-known pianist all across five 
continents thanks to his performances of impressionist composers works.
Price: 8€
Organisation: ArtedoSul and Lagoa Municipal Council
Contact: batutamota@gmail.com  

Fado & Wine
5, 12, 19 e 26 de outubro | 16h00 e 18h00 | Ginásio Clube de Faro
A cultura portuguesa na sua máxima expressão aliada à excelência do vinho
nacional, proporciona uma experiência única.
Voz: Inês Graça, Isa de Brito, Teresa Viola, Argentina Freire Viola: Tiago Valentim 
Guitarra: Valentim Filipe Participações especiais: Pedro Joia, Custódio Castelo, 
“Amar a Guitarra”
Preço: 20€
Organização: Ginásio Clube de Faro
Contacto: ginasioclubedefaro@gmail.com

Fado & Wine
5, 12, 19 and 26 October | 4 pm and 6 pm | Ginásio Clube de Faro
The expression of portuguese culture (fado, its history and its traditions) and
the excellence of portuguese wine form the basis of this authentic experience.
Vocals: Inês Graça, Isa de Brito, Teresa Viola, Argentina Freire Viola:
Tiago Valentim Guitar: Valentim Filipe Special performances: Pedro Joia,
Custódio Castelo, “Amar a Guitarra”
Price: 20€
Organisation: Ginásio Clube de Faro
Contact: ginasioclubedefaro@gmail.com  

Concerts on Friday evenings – Samara Lubelski
14 October | 7 pm | Hotel Faro Roof Terrace
The magnificent view over the Ria Formosa provides the backdrop for a series
of concerts by new Portuguese bands, in a relaxed early-evening ambience.
Free admission
Contact: arquente@gmail.com  

Concertos ao entardecer às 6.ª feiras - Samara Lubelski
14 de outubro | 19h00 | Rooftop Hotel Faro
Com uma vista magnífica sobre a Ria Formosa, convida-se a descobrir
as bandas emergentes do panorama musical nacional, num ambiente
descontraído.
Entrada gratuita
Contacto: arquente@gmail.com

Gala Internacional de Bailado Terpsícore
08 de outubro | 21h30 | Teatro das Figuras, Faro
Com o nome da musa da dança, celebra-se esta forma de arte
com uma gala na qual participarão bailarinos principais de companhias europeias.
Preço: 15€ (descontos para menores de 12 anos)
Organização: BCC – Beliaev Centro Cultural Associação
em colaboração com Teatro das Figuras
Contacto: geral@teatromunicipaldefaro.pt 



Outdoor, Jovens Criadores do Algarve 
Vilma Correia
Inauguração: 01 de outubro | 18h00 | Largo de São Francisco,
Faro (patente até maio de 2017)
Ao fazer a apropriação de outdoors nos centros nevrálgicos do Algarve
(Alcoutim, Faro, Lagos e Loulé), o projeto acentua o seu carácter democrático.
Organização: P28 e CIAC – Centro de Investigação em Artes e Comunicação
Contacto: resende.sandro@gmail.com  

Outdoor, Young Algarve Creators
Vilma Correia
Opening: 1 October | 6 pm | Largo de São Francisco, 
Faro (open to the public until May 2017)
By appropriating outdoor advertising supports in some of the Algarve's main
cities (Alcoutim, Faro, Lagos and Loulé), the project accentuates its democratic 
character.
Organisation: P28 and CIAC – Centre for Investigation in Art and Communication
Contact: resende.sandro@gmail.com   

Making Good Use of Fish in Portimão
Opening: 27 October | 6 pm | Portimão Museum
Gastronomy: Chef André Magalhães and Kwame Sousa
Exhibition: "A Look at Dried Fish" (open to the public until 18 December)
Opening Times: Tuesdays: 2.30 pm to 6 pm | Wednesday to Sunday: 10 am to 6 pm
An unexpected and creative fusion between gastronomy and the visual arts 
showcases artwork and original recipes inspired by the specific characteristics
of the Algarve terroir and its marine treasures.
Production Management: Portimão Municipal Council and Portimão Museum
Contact: museu@cm-portimao.pt

Fazer Render o Peixe em Portimão 
Inauguração: 27 de outubro | 18h00 | Museu de Portimão
Gastronomia: Chef André Magalhães e Kwame Sousa
Exposição: “Um Olhar Sobre o Peixe Seco” (patente até 18 de dezembro)
Horário: das 14h30 às 18h00 | 4.as a domingos das 10h00 às 18h00
Através de uma inesperada e criativa fusão entre gastronomia e artes visuais são 
mostrados um conjunto de objetos artísticos e um receituário próprio, inspirados 
na especificidade do terroir algarvio e das suas riquezas marinhas.
Direção de Produção: Câmara Municipal de Portimão/Museu de  Portimão
Contacto: museu@cm-portimao.pt 

International Terpsichore Dance Gala
8 October | 9.30 pm | Figuras Theatre, Faro
Named after the muse of dance, this art form is celebrated with a gala
performance with dancers from various European dance companies.
Price: 15€ (discounts for the under-12s)
Organisation: BCC – Beliaev Cultural Centre Association in collaboration
with Figuras Theatre
Contact: geral@teatromunicipaldefaro.pt   

Blue Summer Festival
28 October | 9.30 pm | Figuras Theatre, Faro 
"World of Interiors" by Ana Borralho and João Galante explores and demystifies
the social conventions of "being" through the creation of a space that is 
simultaneously public and private.
Price: 10€ / 7.50€
Organisation: Casa Branca in collaboration with the Figuras Theatre
Contact: geral@teatromunicipaldefaro.pt/ andrea.sozzi@casabranca-ac.comin-
fo@teatromunicipaldefaro.com   

Festival Verão Azul
28 de outubro | 21h30 | Teatro das Figuras, Faro
“World of interiors”, de Ana Borralho & João Galante, explora e desmi(s)tifica
as convenções sociais do “estar” através da criação do espaço público e privado. 
Preço: 10€ / 7,5€
Organização: Casa Branca em colaboração com o Teatro das Figuras
Contacto: geral@teatromunicipaldefaro.pt/ andrea.sozzi@casabranca-ac.com



Álvaro de Campos Anniversary Celebrations
1 October to 30 November | Various venues, Tavira
Celebrating human creativity, over twenty artists and associations from Tavira
are joining forces to commemorate the "anniversary" of a literary and poetic
personality.
Organisation: Partilha Alternativa 
Contact: Facebook Festa dos Anos de Álvaro de Campos

Festa dos anos de Álvaro de Campos
01 de outubro a 30 de novembro | Diversos locais, Tavira
Celebrando a criatividade humana, mais de duas dezenas de artistas
e associações de Tavira juntam-se para comemorar o “aniversário”
de Álvaro de Campos.
Organização: Partilha Alternativa 
Contacto: Facebook Festa dos Anos de Álvaro de Campos

Faro Unveiled
Starts: 28 October | 10.30 am | Historical City Centre, Faro
A journey back in time to Faro's origins and the cultural diversity that was
the foundation upon which the city was built.
Organisation: Recreational and Cultural Association of Musicians with
the participation of Faro Municipal Council
To participate email to: faro.desvendado@gmail.com

Faro Desvendado 
28 de outubro | 10h30 | Centro histórico de Faro
Viagem às origens de Faro e à diversidade cultural que esteve
na base da formação da cidade. 
Organização: Associação Recreativa e Cultural de Músicos com
a participação do Município de Faro
Para inscrição e participação enviar email: faro.desvendado@gmail.com 

Fantastic Moments with Heritage – Bai Band 
29 October | 6 pm | Ponta da Bandeira Fort, Lagos
Visitors are invited to travel through time as they listen to this intimate,
seductive performance with a particular focus on the region's identity.
Organisation: Vicentina in collaboration with Lagos Municipal Council
Contact: vicentina@vicentina.org 

Momentos Fantásticos com o Património – Banda Bai 
29 de outubro | 18h00 | Forte da Ponta da Bandeira, Lagos
Os visitantes são convidados a viajar no tempo através de uma proposta
intimista, sedutora e com forte carga identitária.
Organização: Vicentina em colaboração com Câmara Municipal de Lagos
Contacto: vicentina@vicentina.org

Poetry in the South
21 to 30 October | Markets in Olhão, Typical Eateries and Bars
Culture takes to the streets, with poetry, art, performing arts and gastronomy. 
"Poetry in the South" is the literary festival that brings leading names
in Portuguese and international poetry.
Organisation: Olhão Municipal Council 
Contact: geral@cm-olhao.pt

Poesia a Sul
21 a 30 de outubro | Mercados de Olhão, tascas e bares típicos
A cultura sai à rua com poesia, artes plásticas, de palco e gastronomia. “Poesia a 
Sul” é um festival literário com grandes nomes da poesia nacional e internacional.
Organização: Câmara Municipal de Olhão 
Contacto: geral@cm-olhao.pt


