
SUNSET
SECRETS
Três minutos antes do Pôr do Sol…

Quintas do Castelo

Castelo de Silves

Concertos . Concerts

Massagens de relaxamento . Relaxing massage

 . Reinvented local gastronomyGastronomia local reinventada

 . Oriental dance |  . Poetry dinner  Dança oriental Poesia à mesa

29 Jun. a 3 Ago.
18h30 . 23h00 | TODAS as quintas-feiras . EVERY thursday

www.cm-silves.pt
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O Castelo de Silves é um lugar singular e incontornável no panorama             
do património cultural material algarvio.               

A magia, segredo e misticismo que aí se respiram, a  imponência e força 
que o vermelho (grés) das suas muralhas transmite, e as memórias feitas 
de luta, paixão, poesia, filosofia e música que os séculos guardaram não 
deixam ninguém indiferente. Este cenário ganha um especial 
encantamento a partir do final do dia.                        

Às quintas-feiras, entre julho e setembro, o Castelo acolhe concertos            
de world music que exploram diferentes sonoridades do Mediterrâneo, 
dança oriental com fogo, poesia à mesa, massagens de relaxamento 
gratuitas e ainda promoção de produtos locais através de propostas 
gastronómicas que inovam e reinventam as tradições silvenses/algarvias. 

Um ambiente sereno e renovador para desfrutar sem relógio.

A magic and mystic place, full of memories and cultures, is waiting                 
for you. Silves Castle is one of the most important historic monument             
in the Algarve and will present every thursdays special events which 
combine concerts with sonorities from the Mediterranean, oriental dance, 
poetry dinner, free relaxing massage and also original gastronomic 
proposals which innovate and reinvent the local/regional traditions. 

We create an intimate atmosphere; you only have to relax and enjoy… 
forgetting time.

5,00€ / público em geral
             . visitors in general

4,00€ / grupos com 20 ou mais pessoas
             . groups of 20 or more people

2,00€ / residentes no concelho
             . residents in the council of Silves

// ingressos . tickets

// horários . timetable for each session
19h00 / . free relaxing massagesmassagens relaxantes gratuitas | Lúcia Guerreiro 

19h45 / . concert [first half]concerto [1ªparte] 

 20h30 / promoção de produtos locais/regionais + demonstrações gastronómicas
(inovação na tradição) + poesia à mesa . promotion of local/regional products
+ gastronomic demonstrations (innovation of tradition) + poetry dinner

 21h15 / . concert [second half]concerto [2ªparte]  

  22h00 / . oriental dancedança oriental | Mónica Pereira

*A aquisição de bilhetes far-se-á nestes dias a partir das 17h30

29 junho / Ricardo Martins convidada Inês Graça
. Guitarra Portuguesa & Fado [ | Portuguese Guitar & Fado]

 06 julho / Arsénio Martins & Aroma Jazz Trio
. Jazz[ ]

13 julho / Projeto Amar Guitarra
. Guitarra Portuguesa[  | Portuguese Guitar]

20 julho / Prima Matéria
. Jazz Music[ ]

 27 julho / Charatan 4 TET
. Bossa Nova & Chorinho[ ]

 03 agosto / César Matoso e Ricardo Martins
. Fado & Guitarra Portuguesa | Fado & Portuguese Guitar[ ]

// programa de concertos . list of concerts

SUNSET SECRETS
Castelo de Silves

Org.: Município de Silves | Municipal Council of Silves
  T.282 440 800 (ext.2742) | cultura@cm-silves.pt | www.cm-silves.pt

TODAS as quintas-feiras . EVERY thursday

29 Jun. a 3 Ago.
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