


Ílhavo volta a transmitir alegria com um programa feito de percursos e de 
descobertas onde, em família, entre amigos ou sozinho, pode explorar, 
conhecer e descobrir exposições, concertos, performances e brincadeiras, em 
ruas, becos, travessas, jardins ou vielas transformados em palcos inusitados.

Este é um Festival que só pode acontecer em Ílhavo, porque tem na sua génese 
a história das pessoas, das tradições e das vivências. Através do programa 
de rádio, a emitir em 103.9 FM, vamos ouvir as músicas e dedicatórias dos 
ouvintes, as notícias dos quotidianos dos habitantes do Centro Histórico 
e apresentar em estreia a Rádio Novela “A Mesa: Teatro para ver com os 
ouvidos”. 

Do alinhamento dos três dias de festa fazem parte projetos que envolvem 
ativamente a comunidade e os artistas na sua criação, como é o caso do 
regresso da Orquestra da Bida Airada e da Casa Aberta. 

As ruas do Centro Histórico são ocupadas por manifestações artísticas, 
exposição e performances, que resultam da visão e do trabalho criativo 
desenvolvido por diversos artistas. 

No Jardim Henriqueta Maia há muitas brincadeiras para experimentar e um 
palco que acolhe concertos que trazem a Ílhavo alguma da melhor produção 
artística regional e nacional. 

Uma sessão de drive in, com um clássico intemporal, e um concerto no 
Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de Ílhavo encerram o Festival.

Nos dias 29, 30 e 31 de maio, Ílhavo transmite alegria em momentos 
únicos e irrepetíveis para todos os públicos e com entrada livre.

A Câmara Municipal de Ílhavo/Centro Cultural de Ílhavo, agradece a 
todos os moradores do Centro Histórico que participam ativamente 
nos projetos do Festival Rádio Faneca.

Ílhavo  
a TransmiTir  
alegria
rádio

Emissão  
Rádio FanEca 103.9 Fm
Jardim Henriqueta maia 
SEX 29 + SÁB 30 10h00-22h00
DOM 31 11h00-19h00
Se quer saber as notíciais que 
fazem a atualidade dos dias do 
festival, sintonize 103.9 FM.
Se quer ouvir uma música 
especial venha ao jardim 
Henriqueta Maia e não se 
esqueça de fazer uma dedicatória. 
Se quer ouvir as histórias e as 
memórias da rádio não pode 
perder pitada da emissão. 
Em família ou em grupo pode, 
ainda, experimentar como se faz 
um programa de rádio. 
Consulte os horários e não perca 
esta oportunidade. 
Só bons motivos para nestes dias 
ouvir e participar num programa 
único!
Coordenação maria inês Santos e Vera alvelos  
apoio à conceção e produção Centro Cultural de Ílhavo  
todos os públicos

ParCeirO de COmuniCaÇÃO PrinCiPaL ParCeirOS

OrGaniZaÇÃO

ParCeriaS de COmuniCaÇÃO



29 A 31
 sexta a domingo 
MAIO

rádio

PassaR discos é giRo
Jardim Henriqueta maia
SEX 29 10h00-12h00; 14h00-17h00
SÁB 30 10h00-12h00
DOM 31 11h00-13h00
Na rádio, esse espaço de sons 
que andam pelo ar, acontecem 
muitas coisas: passa-se música 
e aceitam-se dedicatórias, 
passam slogans e publicidade, 
entrevistam-se pessoas e 
lembram-se memórias. É um 
espaço de todos e para todos 
e por isso convidamos todas a 
pessoas a virem dar e partilhar 
a voz num programa feito para 
miúdos e graúdos. 

Porque há quem brinque às rádios 
como quem joga ao futebol, vem 
brincar também neste local onde 
a tua voz se poderá ouvir.
Conceção Vera alvelos  
todos os públicos a partir dos 6 anos

Jogar  
e brincar  
no Jardim
jogos e brincadeiras

casa  
das BRincadEiRas
Jardim Henriqueta maia
SEX 29 + SÁB 30 10h00 -18h00  
DOM 31 11h00-18h00
Cadeiras à Roda é uma instalação 
de brincar onde miúdos e graúdos 
rodam e giram como se tratasse 
de um carrossel, um comboio ou 
carrinhos de rolamento. Basta 
sentar e entrar numa viagem de 
aventura e descoberta! 

Uma antiga Drogaria é 
transformada numa Cidade 
Visível, uma cidade de madeira 
e fita-cola que é construída e 
imaginada pelos participantes. 

Tragam carrinhos, super-heróis,  
bonecos ou os brinquedos 
favoritos para adornar este lugar 
que se transforma com histórias e 
brincadeiras.
Conceção e direção artística inês Guedes de Oliveira, nuno Guedes 
e ana Carvalhosa  
todos os públicos

Jogos no JaRdim
SEX 29 + SÁB 30  10h00-18h00  
DOM 31 11h00-18h00
No Jardim joga-se ao pião, à 
malha, à corda, à macaca e 
fazem-se corridas de carrela.

São jogos e brincadeiras que nos 
lembram como é bom brincar na 
rua! 

O que é uma carrela? Quais as 
regras do jogo do pião? Como se 
joga à corda? 

No Jardim há muitos jogos 
para descobrir, experimentar 
e relembrar. Basta trazer boa 
disposição e muita vontade de 
(re)aprender.
todos os públicos

percorrer, 
conhecer  
e ocupar  
os becos
performance/teatro

HistóRias nas solas 
dos Pés 
PERcuRsos PElos BEcos
Jardim Henriqueta maia e PerCurSO 
PeLOS BeCOS, VieLaS e ruaS
SEX 29 + SÁB 30 10h00; 11h30 / 
14h00; 15h30h 
DOM 31 11h00; 12h30
O coração da cidade pulsa com 
histórias por contar. São histórias 
de outrora que vivem na memória  
de todos e de cada um, histórias 
da terra e do mar.

Em três percursos contados e 
cantados viajamos até ao mar 
e à pesca do bacalhau, vamos 
até aos dias da rádio e dos 
discos pedidos e descobrimos 
os segredos contidos numa 
chávena de chá. Passo a 
passo, palmilhamos o labirinto 
de becos e ruas com a alegria 
da curiosidade e partilhamos 
memórias e emoções. 

Esperamos por vós!

ponto de encontro no Jardim 
henriqueta maia.
Conceção artística e interpretação Vera alvelos, Lucília raimundo, 
telma Pereira Coordenação Vera alvelos  
apoio à conceção e produção Centro Cultural de Ílhavo  
todos os públicos  
duração 50 minutos

performance/teatro

azERt V7
PEscadinHa dE Rádio  
na Boca 
drOGaria ViZinHOS
SEX 29 + SÁB 30 21h30 
Azert, consiste em dar vida 
aos “fantasmas” de diferentes 

espaços que foram habitados 
por gentes de outrora. Propomos 
ao público entrar numa viagem 
que vai transportar-nos a lugares 
como os Becos, a Costa Nova, 
o Aquário dos Bacalhaus, o 
Navio Museu Santo André e a 
Drogaria Vizinhos.  Um universo 
cinematográfico que cruza 
também as memórias da rádio, 
em homenagem à popular “Rádio 
Faneca”.
autoria Companhia Persona e marcelo Valente direção artística Lígia 
Lebreiro direção musical Simão Valinho Vídeo marcelo Valente e 
Guilherme Henriques Piano Lúcia rodrigues ilustração e design de 
comunicação rita Pinto interpretação (Companhia Persona) Cátia 
Lopes, isabel Vieira, mariana martins, Simão Valinho  
todos os públicos  
duração 40 minutos

exposição

BEcos dE Pés 2015
rua de SantO antóniO, rua SerPa PintO 
e rua arCeBiSPO Pereira BiLHanO 
– inÍCiO nO Jardim Henriqueta maia Para 
LeVantamentO de fOLHa de rua
SEX 29 inauguração e lançamento  
de catálogo 19h00
SÁB 30 + DOM 31 Visitas guiadas 
14h30; 19h00
Ao longo de uma residência 
artística, três fotógrafos captaram 
os rostos, as memórias e os 
quotidianos dos moradores e de 
outros habitantes que conferem 
ao Centro Histórico de Ílhavo uma 
dinâmica e identidade singulares. 

O resultado final desta incursão 
traduz-se num conjunto belíssimo 
de retratos que, ao serem 
exibidos no espaço público, nos 
desvendam as histórias de vida 
desta comunidade. 
Conceção e fotografia alexandre almeida, augusto Brázio  
e nelson d’aires  
apoio à conceção e produção Centro Cultural de Ílhavo  
Parceiros neste projeto Vista alegre atlantis e maçã Colorida



29
sexta  
MAIO

30
sábado
MAIO

música/comunidade

oRquEstRa  
da Bida aiRada
Jardim Henriqueta maia
SEX 29 22h00
Uma orquestra composta por 
pessoas dos 5 aos 80 anos, que 
gostam de música, e participam 
num espetáculo que mostra sons 
originais baseados nas memórias, 
nos quotidianos, nos futuros 
e nas histórias de Ílhavo e das 
suas comunidades. Perto de cem 
participantes sobem ao palco 
para uma performance única 
e imperdível que convoca os 
públicos a participar! 
direção artística ricardo Baptista, antónio Serginho, Peixe  
e teresa Campos interpretação comunidades  
apoio à conceção e produção Centro Cultural de Ílhavo 
todos os públicos

música

mElEcH mEcHaya 
Jardim Henriqueta maia
SEX 29 23h00
Melech Mechaya é um quinteto 
português de música klezmer 
com inspirações nas músicas 
cigana, árabe e balcã. A mistura 
de culturas acaba por dar a esta 
banda um estilo muito singular, 
que convida a dançar.
todos os públicos

música

concERtos inusitados
de beco em beco, de viela em viela, de um canto para um recanto, a música 
será o chamariz para atrair pequenas multidões ao centro histórico de Ílhavo, 
desconhecido para alguns e querido para outros. a drogaria vizinhos, a Travessa 
dos sete carris ou a Travessa Filarmónica ilhavense — são os palcos inusitados e 
inesperados que acolherão músicos locais e nacionais. 
agradecimentos drogaria Vizinhos | moradores da travessa filarmónica ilhavense e da travessa dos Sete Carris 
todos os Públicos

BiRds aRE indiE
traVeSSa dOS Sete CarriS
SÁB 30 16h30
Birds Are Indie nasce de um rapaz 
e uma rapariga, de Coimbra, 
que se apaixonaram há mais de 
17 anos e aos quais se juntou, 
depois, um amigo de longa data. 
Em 2012, lançam “How Music 
Fits Our Silence”, seguido de 
“Love Is Not Enough”, em 2014. 

nikki BaRay
traVeSSa fiLarmóniCa iLHaVenSe
SÁB 30 17h15
A música, composta e tocada em 
português ou trauteada e vestida 
com os sons de outras paragens, 
está algures entre o roque e o 
santeiro, entre a afirmação e a 
reverência. Trata-se de um rock 
seco e salgado, pescado nas 
margens da ria; por vezes, é 
servido com mel e alecrim sobre 
as postas e sobre as pautas.

JP simõEs
traVeSSa dOS Sete CarriS
SÁB 30 18h45
JP Simões e uma guitarra são 
o mote para este cantautor 
apresentar um espetáculo 
intimista, conceptual e brilhante. 
Ou como alguém observou: “Não 
há uma melodia fraca, não há 
dicção que não seja imaculada. 
JP Simões tornou-se o grande 
escritor de canções”.

o maRtim
traVeSSa fiLarmóniCa iLHaVenSe
SÁB 30 15h00
Com pés firmados no que já 
nos deu à música portuguesa, 
“O Martim” depara-se agora 
com o desafio de desbravar 
território novo nos meandros a 
que se propõe. Lançou “Razão da 
Distração” (feat. Cut Slack), tema 
de avanço do novo disco.

PEixE
drOGaria ViZinHOS (LOtaÇÃO Limitada)
SÁB 30 15h45
Peixe é um dos mais notáveis 
guitarristas portugueses da 
atualidade. Além dos Ornatos 
Violeta, no currículo tem 
colaborações com os Pluto, 
Zelig, DEP e a Orquestra de 
Guitarras e Baixos Eléctricos. Vem 
apresentar-se a solo com o novo 
disco “Motor”.

João gEntil
drOGaria ViZinHOS (LOtaÇÃO Limitada)
SÁB 30 18h00
Um músico e um acordeão 
inspirados por sonoridades vindas 
da América Latina, mas também 
da música tradicional portuguesa. 
João Gentil apresenta-se a solo 
num lugar mágico.



comunidade/rádio

casa aBERta
BeCOS dO CentrO HiStóriCO de ÍLHaVO
SÁB 30 19h00
Os habitantes acolhem nas suas casas ou na rua os públicos que  
desejam partilhar a mesa num jantar onde há lugar para conversas 
intermináveis, segredos desvendados e sonhos contados.  
As conversas são interrompidas para sintonizar a rádio-novela   
“A Mesa: Teatro para ver com os ouvidos”, emitida pelo programa  
Rádio Faneca. 

As inscrições estão abertas para todos aqueles que queiram aceitar 
este convite único dos moradores!

inscrições
É obrigatória a inscrição até ao dia 25 de maio, através de  
centrocultural.se@cm-ilhavo.pt ou 234397260

todos os públicos

rádio novela

a mEsa tEatRo PaRa VER com os ouVidos
Jardim Henriqueta maia e em 103.9 fm
SÁB 30 21h00
A mesa é a casa da refeição. É a casa onde nos alimentamos, onde 
sabemos uns dos outros. É onde dizemos “está a ficar frio”, “come 
depressa”, ou “até um dia”. Também nos despedimos à mesa. A mesa é 
uma casa muito grande. 

“A Mesa” é uma proposta de teatro radiofónico que tem emissão 
através da 103.9 FM e envolve atores amadores num projeto dirigido 
por Graeme Pulley, com texto de Fernando Giestas. 

para ouvir este programa sintonize 103.9 fm  
ou venha até ao Jardim henriqueta maia!
Conceção artística Graeme Pulleyn e fernando Giestas apoio à conceção e produção Centro Cultural de Ílhavo Participantes Júlio Coelho,  
Júlia Cavaz, antónio Calisto, anabela Coelho, Salomé Vilela, Sérgio Bento, arlindo Silva, rita Vizinho, diana marques  
todos os púbicos  
duração 30 minutos

música

caPicua
Jardim Henriqueta maia
SÁB 30 22h30
Capicua apresenta a “Tour Medusa”, o novo espetáculo que surgiu 
no seguimento do mais recente álbum, “Medusa”, lançado em março, 
que inclui remisturas do disco anterior, “Sereia louca”, bem como duas 
canções inéditas. Para além dos habituais companheiros de palco, o 
Dj (D-One) e a MC (M7), juntam-se ao grupo Virtus, nas teclas, mpc e 
programações. As ilustrações, que continuarão a integrar os concertos 
de Capicua, passam a ficar a cargo de Vítor Ferreira, sendo trabalhadas 
a partir do palco. A rapper portuguesa Capicua tem-se afirmado como 
um dos maiores talentos da nova música portuguesa e uma das mais 
incontornáveis artistas da sua geração.
todos os públicos

dj set

dJ álVaRo costa
Jardim Henriqueta maia
SÁB 30 24h00
Álvaro Costa, um dos maiores nomes da rádio em Portugal, que é 
também apresentador de televisão, move-se por muitos mundos onde 
a cultura pop é sempre sublinhada com arte e saber. Do futebol ao 
cinema, da música ao mundo artístico em geral, Álvaro Costa sabe 
pisar todos os terrenos. Como Dj a sua irreverência revela-se sem 
limites.
todos os púbicos



31
domingo 
MAIO

participação comunitária

mERcadinHo  
dE VEndas E tRocas
Jardim Henriqueta maia
DOM 31 11h00-18h00
O Mercadinho de Vendas e trocas 
é um espaço para toda a família, 
no qual as crianças e jovens dos 
4 aos 15 anos podem vender ou 
trocar brinquedos, livros, jogos, 
bebidas ou doces, tudo por 
um valor máximo de 1 euro. Há 
ainda, um espaço onde os mais 
novos podem apresentar os seus 
talentos. Neste dia o jardim é o 
melhor espaço para brincar e 
estar em Família. Convidamos os 
participantes a trazer almoço e 
fazer um piquenique.
inscrições
É obrigatória a inscrição até ao dia 27  
de maio, através de 234397260 ou 
centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

Conceção e produção Centro Cultural de Ílhavo  
famílias com crianças dos 4 aos 15 anos 

música

oRquEstRa FilaRmonia 
das BEiRas
ViValdi E a música  
mEtEoRológica
Jardim Henriqueta maia
DOM 31 15h00
Um programa festivo que inclui 
“Salvaterra me Desterra”, de 
Vasco Pearce de Azevedo; “As 
Quatro Estações”, de António 
Vivaldi; e “Quatro Momentos, nº 3”, 
de Ernani Aguia. Estão em palco 
23 músicos de cordas de diversas 
nacionalidades, dirigidos pelo  
pelo Maestro António Vassalo 
Lourenço e pela Maestrina Alba 
Bomfim.
flávio aldo, violino (Primavera) João tiago dinis, violino (Verão) 
daniel matys, violino (Outono) Kinga maria Switaj, violino (inverno)
Hélder Sousa, cravo  
antónio Vassalo Lourenço direção alba Bomfim, maestrina convidada 
todos os púbicos

ocupações artísticas

BailE da catRaPisca
CaLÇada CarLOS PaiÃO 
DOM 31 16h30
Todos temos músicas que fazem 
parte da nossa vida de forma 
especial, que marcaram os bons 
e os maus momentos, que trazem 
um brilho aos nossos olhos e nos 
põem a abanar o pezinho.

Neste baile celebramos a rádio 
e as músicas que nos alimentam 
a alma! Ao som de uma seleção 
de músicas das nossas vidas, no 
melhor cenário, abanamos o pé, o 
joelho, a anca, até estarmos todos 
em roda numa grande dança. 
Venham todos dançar no baile 
das músicas das nossas vidas!
Conceção artística Susana Gaspar e Vera alvelos  
apoio à conceção e produção Centro Cultural de Ílhavo  
todos os públicos  
duração 60 minutos

música

samuEl úRia
aquáriO dOS BaCaLHauS dO muSeu 
marÍtimO de ÍLHaVO
DOM 31 21h30
Samuel Úria é singular na língua 
materna, singular nas melodias e 
singular na relação com o público.

Apresentar-se-á a solo, cara a 
cara, palavra a palavra com o 
público, num concerto assente 
nas canções de “O Grande 
Medo do Pequeno Mundo”, 
evocando ainda alguns dos temas 
incontornáveis dos seus discos 
anteriores.
todos os públicos Limitado a 50 espetadores  
Bilhetes disponíveis no Centro Cultural de Ílhavo e no museu 
marítimo de Ílhavo

cinema drive-in

diRty dancing 
dança comigo
PraÇa dO CentrO CuLturaL de ÍLHaVO
DOM 31 21h30
No Verão de 1963, Baby, de 17 
anos, está de férias com a família 
numa estância, quando numa 
noite conhece Johnny Castle, um 
professor de dança, por quem se 
apaixona. Quando Penny Johnson, 
a parceira de dança de Johnny, 
fica grávida, Baby oferece-se para 
a substituir, tornando-se na sua 
aluna preferida, tanto na dança 
como no amor.

O verdadeiro clássico dos anos 
anos 80 do século passado que 
pode ser agora revisitado no 
cinema drive-in.
marcações limitadas a 30 viaturas  
Levantamento do bilhete no Centro Cultural de Ílhavo ou no posto  
de informação do festival no Jardim Henriqueta maia
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