A NÃO PERDER EM MAIO | THINGS YOU MIGHT ENJOY IN MAY
ENCONTROS DO DEVIR | DEVIR MEETINGS
Um espetáculo de Florencia Demestri e Samuel Lefeuvre que funde dança e teatro, no âmbito da 5.ª
edição dos encontros de DeVIR.
Data: 11-05-2019 | Local: Cine-Teatro Louletano | Preço: 5€ | Mais info: www.facebook.com/
cineteatrolouletano
A spectacle of Florencia Demestri and Samuel Lefeuvre that fuses dance and theater, within the scope
of the 5th edition of the meetings of DeVIR.
Date: 11-05-2019 | Local: Cine-Teatro Louletano | Price: 5€ | More info: www.facebook.com/
cineteatrolouletano

CATAPLAY
Espetáculo que dá o mote para uma reflexão sobre as origens da cataplana. No final do espetáculo há
degustação de cataplana confecionada pela Tertúlia Algarvia acompanhada por uma bebida.
Date: 18-05-2019, 18H | Local: Museu Municipal de Faro | Preço: 10€ | More info: www.tertuliaalgarvia.pt
Spectacle that gives the motto for a reflection on the origins of the cataplana. At the end of the show
there is cataplana tasting made by the Tertulia Algarvia accompanied by a drink.
Date: 18-05-2019, 6PM | Local: Museu Municipal de Faro | Price: 10€ | More info: www.tertuliaalgarvia.pt

ALGARVE DESVENDADO | DISCOVERING ALGARVE
Espetáculo que retrata a conquista do Algarve e os descobrimentos. No final será proporcionada uma
prova de vinhos e degustação de mel produzido na região.
Data: 24-05-2019 | Local: Castelo de Loulé | Preço: 10 € |Mais info: faro.desvendado@gmail.com
Show about the history of Algarve. In the end, will be provided a tasting of wine and honey produced
in the region.
Date: 24-05-2019 | Local: Castel of Loulé | Price: 10 € | More info: faro.desvendado@gmail.com

EXPOSIÇÃO | LE DESSIN DE PRESSE DANS TOUS SES ÉTATS | EXPOSITION
Exposição coletiva da responsabilidade da associação Cartooning for Peace. Esta exposição tem como
complemento o colóquio “HUMOR e denúncia”, com a participação de dois dos seus criadores.
Data: até 31-05-2019 | Local: Galeria Praça do Mar, Quarteira | Mais info: www.encontrosdodevir.com
Collective exhibition created by the Cartooning for Peace association. This exhibition is complemented by
the colloquium "HUMOR and denunciation", with the participation of two of its creators .
Date: until 31-05-2019 | Local: Galeria Praça do Mar, Quarteira | More info: www.encontrosdodevir.com

