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Centro Histórico de Ílhavo

PALCO RÁDIO
Praça Casa Cultura Ílhavo

PALCO JARDIM
Jardim Henriqueta Maia

CONCERTOS NOS BECOS
Quintal dos Vizinhos

CONCERTOS NOS BECOS
Viela do Professor

PALCO PRAÇA
Praça Casa Cultura Ílhavo

PALCO CARLOS PAIÃO
Calçada Carlos Paião

OFICINA DO BRINCAR
Calçada Carlos Paião

CASA CULTURA ÍLHAVO
• Posto de informação

CÂMARA 
MUNICIPAL

JARDIM 
HENRIQUETA MAIA

CENTRO 
PAROQUIAL

IGREJA 
MATRIZ

RESTAURAÇÃO
Jardim Henriqueta Maia

BECO DE 
SÃO SALVADOR

BECO DOS 
BARREIRINHAS

VIELA DO 
SALVADOR

BECO 
Nº 5

BECO 
Nº 4

BECO 
Nº 2

BECO 
Nº 3

TRAVESSA DO 
PADRE GRILO

TRAVESSA FILARMÓNICA 
GAFANHENSE

BECO DA 
D. ALICE

HORIZONTAL 
2 • Primeiro nome do realizador do 
filme "Heróis do Mar", exibido no último 
dia do festival. Nome de música linda 
dos Abba, de 1976. 
4 • Apelido do artista muito sacana 
de ancas que mais vezes esteve no 
Festival Rádio Faneca. 
6 • Número de edições, a contar com 
esta, do Festival Rádio Faneca. No final 
ficamos todos feitos num; 
8 • Número de cachopos cheios de 
fôlego que tocam nos Funk You Brass 
Band. 
11 • Forma de depreciar alguém. Ban-
da que atua no Palco Jardim. 
14 • Rapazola que deverá ter partido o 
coração à menina Bia Maria. 
15 • Em excesso, se não for a banda, 
faz mal. Consumam no dia 10.

Jogue isto 
na cara
de alguém

VERTICAL 
1 • Forma muito rica de comer Faneca. 
3 • Mudança de estação, embora de-
vesse ficar sempre em 103.9FM. Banda 
que atua nos Becos. 
5 • Rapaz muito jeitosinho que orien-
tou o Vem pelo Jardim e mexeu em 
todos os gatos que encontrou. 
7 • Número de anos que comemora 
o jornal O Ilhavense, embora esteja 
óptimo de cabeça. 
9 • Característica da rádio que dá 
nome ao festival. Cão muito famoso e 
poderoso no Centro Histórico de Ílhavo. 
10 • O nome do livro do noiserv não se 
percebe nada, mas refere-se a uma 
coisa muito rápida. 
12 • Primeiro nome de artista que atua 
nos becos. Segundo nome de artista 
que fala na rádio. Nome de pessoa que 
leva leite-creme à rádio. 
13 • Quantidade de sofás que a gente 
deixou por aí nos becos. Número de 
monstros da música dos Sloppy Joe, 
banda de Marta Ren.
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“Fiquem à vontade, diz, isto é tudo novo. 
A única coisa antiga, que está desde sempre, 
é a mudança.”  
André Tecedeiro

Passaram 10 anos desde a primeira edição do Rádio 
Faneca, em 2012. Tudo mudou: o tempo, o mundo, os 
palcos, o lugar das coisas. O festival cresceu, re-
bentou por entre mais becos do centro histórico de 
Ílhavo, aumentou-se o labirinto desse tabuleiro de jogo 
estonteante, feito de nomes e estórias, cantigas e na-
moros literais e artísticos em que lançados os dados, 
se fizeram sempre as jogadas certas, sob a regra mais 
simples e assombrosa: ouvir o que os outros têm para 
dizer.

Se em 2020 falámos sobre como passear em casa, 
está agora na hora de voltar a aprender a habitar a 
rua. As artes performativas assentam arraiais nas pra-
ças e nos cruzamentos, a música está nos jardins, nas 
garagens e nas rádios, rádios onde tocam também as 
pessoas. Os projetos com a comunidade continuam: 
vamos até aos seus jardins e pátios, vemos o Universo 
a partir dos seus objetos, voltamos aos becos para 
ficar sentados, estamos sempre nos becos - é um 
labirinto, não sabemos, nem queremos, sair.

O festival Rádio Faneca andou dez anos e muitas ca-
sas para a frente. Como num tabuleiro, tudo se cruza. 
O fim do jogo, mas também o seu início, o que está cá 
desde sempre, são as pessoas.

07:00 
Manhãs da 3 

Programa Antena 3 
PALCO RÁDIO

10:00 
Muita tralha, pouca tralha 

Trilogia de Histórias 
por Catarina Requeijo 
JARDIM HENRIQUETA MAIA

14:00  
A grande corrida! 
Trilogia de Histórias 

por Catarina Requeijo 
JARDIM HENRIQUETA MAIA

14:30 
Na minha opinião 

com LaBaq 
PALCO RÁDIO

15:30-18:00 
Sofá em Mi Maior 

por Amarelo Silvestre 
com Lígia Soares 

CENTRO HISTÓRICO DE ÍLHAVO

17:30 
Podcast Ílhavo Antigo 

com João Aníbal Ramalheira 
PALCO RÁDIO

18:00 
Vem pelo Jardim 

por Renato Cruz Santos 
CASA CULTURA ÍLHAVO 
(PONTO DE ENCONTRO)

18:00 
Ouve bem o que te digo 
com Maior Idade - Município 

de Ílhavo 
PALCO RÁDIO

10:00+15:00 
Oficina de Construção de 

Brinquedos 
JARDIM HENRIQUETA MAIA

11:00 
A grande corrida! 
Trilogia de Histórias 

por Catarina Requeijo 
JARDIM HENRIQUETA MAIA

11:30 
Se esta rua fosse minha 

com Centro de Documentação 
de Ílhavo 

PALCO RÁDIO

14:30 
Na minha opinião 

com Éme e Moxila 
PALCO RÁDIO

15:30 
Equinocio 

VIELA DO PROFESSOR

15:30-18:00 
Sofá em Mi Maior 

por Amarelo Silvestre 
com Lígia Soares 

CENTRO HISTÓRICO DE ÍLHAVO

16:00 
Samuel Martins Coelho 

PALCO RÁDIO

17:00 
Aníbal Zola 

QUINTAL DOS VIZINHOS

10:00+15:00 
Oficina de Construção de 

Brinquedos 
JARDIM HENRIQUETA MAIA

11:30 
100 anos jornal O Ilhavense 

PALCO RÁDIO

15:30 
Bia Maria 

VIELA DO PROFESSOR

15:30-18:00 
Sofá em Mi Maior 

por Amarelo Silvestre 
com Lígia Soares 

CENTRO HISTÓRICO DE ÍLHAVO

16:00 
Não há duas sem três! 

Trilogia de Histórias 
por Catarina Requeijo 
JARDIM HENRIQUETA MAIA

17:00 
Galo Cant'Às Duas 
QUINTAL DOS VIZINHOS

17:30 
Rádio Novelo 

por Quinto Palco 
PALCO RÁDIO

18:00 
Vem pelo jardim 

por Renato Cruz Santos 
CASA CULTURA ÍLHAVO 
(PONTO DE ENCONTRO)

10:00+15:00 
Oficina de Construção de 

Brinquedos 
JARDIM HENRIQUETA MAIA

11:00 
Muita tralha, pouca tralha 

Trilogia de Histórias 
por Catarina Requeijo 
JARDIM HENRIQUETA MAIA

15:30 
Moses Christopher 

VIELA DO PROFESSOR

15:30-18:00 
Sofá em Mi Maior 

por Amarelo Silvestre 
com Lígia Soares 

CENTRO HISTÓRICO DE ÍLHAVO

16:00 
isto não é um concerto 

de noiserv 
PALCO RÁDIO

16:00 
Não há duas sem três! 

Trilogia de Histórias 
por Catarina Requeijo 
JARDIM HENRIQUETA MAIA

16:30 
Vem pelo jardim 

por Renato Cruz Santos 
CASA CULTURA ÍLHAVO 
(PONTO DE ENCONTRO)

17:00 
Jorge da Rocha 

QUINTAL DOS VIZINHOS

19:00 
LaBaq 

PALCO RÁDIO

21:00 
BINGO 

com João Moreira e Pedro Santo 
PALCO RÁDIO

22:00 
Marta Ren 

+ Funk You Brass Band 
PALCO JARDIM

23:30 
Fogo Fogo 
PALCO JARDIM

00:30 
Samuel Úria 

+ Bunny O'Williams 
DJ Set 

PALCO CARLOS PAIÃO

10:00-22:00 
Emissão de Rádio 
PALCO RÁDIO + 103.9FM

10:00-20:00 
Oficina do Brincar 

JARDIM HENRIQUETA MAIA

10:00-20:00 
Ganhar Futuro 

por Jogos do Helder 
PLANTEIA 

PRAÇA CASA CULTURA 
ÍLHAVO

10:00-12:00 / 14:00-17:00 
Jogos da Rádio 

PALCO RÁDIO

18:00 
Vem pelo jardim 

por Renato Cruz Santos 
CASA CULTURA ÍLHAVO 
(PONTO DE ENCONTRO)

19:00 
Éme e Moxila 

PALCO RÁDIO

21:00 
Lavoisier 

PALCO PRAÇA

22:00 
Rita Redshoes 

PALCO JARDIM

23:30 
Sal 

PALCO JARDIM

00:30 
Brandos Costumes 

DJ Set 
PALCO CARLOS PAIÃO

10:00-20:00 
Emissão de Rádio 
PALCO RÁDIO + 103.9FM

10:00-20:00 
Oficina do Brincar 

JARDIM HENRIQUETA MAIA

10:00-20:00 
Ganhar Futuro 

por Jogos do Helder 
PLANTEIA 

PRAÇA CASA CULTURA 
ÍLHAVO

19:00 
Chica 

PALCO RÁDIO

21:00 
Castello Branco 

PALCO PRAÇA

22:00 
Expresso Transatlântico 

PALCO JARDIM

23:30 
Criatura 

PALCO JARDIM

00:30 
Jero 

DJ Set 
PALCO CARLOS PAIÃO

10:00-20:00 
Emissão de Rádio 
PALCO RÁDIO + 103.9FM

10:00-20:00 
Oficina do Brincar 

JARDIM HENRIQUETA MAIA

10:00-20:00 
Ganhar Futuro 

por Jogos do Helder 
PLANTEIA 

PRAÇA CASA CULTURA 
ÍLHAVO

18:00 
Da minha aldeia vejo quanto 

da terra se pode ver o 
universo 

por Terceira Pessoa 
CENTRO PAROQUIAL DE ÍLHAVO

19:00 
Rossana 

PALCO RÁDIO

21:30 
Heróis do Mar 
Cine-Concerto 

PALCO PRAÇA

10:00-21:30 
Emissão de Rádio 
PALCO RÁDIO + 103.9FM

10:00-20:00 
Oficina do Brincar 

JARDIM HENRIQUETA MAIA

10:00-20:00 
Ganhar Futuro 

por Jogos do Helder 
PLANTEIA 

PRAÇA CASA CULTURA 
ÍLHAVO

23 MILHAS

O 23 Milhas é o projeto cultural do 
Município de Ílhavo. Além de uma 
vasta programação em diversas áreas 
artísticas, promove a criação artística, 
a formação e o pensamento crítico, 
procurando cultivar a relação entre ar-
tistas e espetadores, bem como ativar 
território e comunidade.

www.23milhas.pt
23milhas@cm-ilhavo.pt

bilheteira
bilheteira.23milhas@cm-ilhavo.pt
ilhavo.bol.pt
 
redes sociais
www.facebook.com/23milhas
instagram: @23milhas

Casa Cultura Ílhavo
Av. 25 de Abril 
3830-044 Ílhavo
234 397 260 
bilheteira e atendimento
terça a sexta-feira – 11:00-18:00
sábado – 14:00-19:00
234 397 262
 
Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré
Rua Prior Guerra
3830-711 Gafanha da Nazaré
234 397 263
bilheteira e atendimento
terça-feira a sábado – 14:00-19:00
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10 JUNHO

11 
JUNHO

12 
JUNHO



Heróis do Mar
CINE-CONCERTO
COM ORQUESTRA FILARMÓNICA 
GAFANHENSE E COMUNIDADE

O filme “Heróis do Mar”, de 
Fernando Garcia, renasce 
integralmente para o grande 
ecrã. A única cópia em película 
foi digitalizada e restaurada 
pela Cinemateca-ANIM, com 
apoio da Câmara Municipal de 
Ílhavo e é agora apresentada 
com música original de Henrique 
Portovedo e João Martins e uma 
dobragem interpretativa ao vivo 
dirigida por Alexandre Sampaio, 
num espetáculo inovador e 
único com a participação 
da Orquestra Filarmónica 
Gafanhense e da comunidade.

isto não é um concerto 
de noiserv

noiserv regressa ao Rádio 
Faneca sem ser de surpresa para 
apresentar o seu primeiro livro: 
“três-vezes-dez-elevado-a-oito-
metros-por-segundo”. Como 
gostamos muito de o ver trabalhar, 
pedimos a noiserv que trouxesse 
o piano e tocasse também duas 
ou três canções. Ele disse que sim. 
De qualquer forma: isto não é um 
concerto de noiserv.

Rossana
CONCERTO

Rossana tem tanto de jazz como 
de psicadélico, de folclore como 
de eletrónica,  de doce como de 
implacável. Rossana, alter-ego 
de Inês Barroso, cantautora 
portuguesa de 23 anos, começou 
por apresentar influências 
clássicas e jazzísticas, mas 
acaba por abraçar também 
texturas e sonoridades do 
folclore luso.

Marta Ren 
+ Funk You Brass Band

De Marta Ren esperamos 
Soul tempestuoso, cantado 
com a crueza do Rock’n’Roll e 
comprometido com o Funk mais 
profundo dos anos 70. Juntam-
se a ela os Funk You Brass Band, 
uma das brass bands mais 
conceituadas do país, composta 
por nove instrumentistas de sopro 
e percussão do distrito de Aveiro.

Fogo Fogo

Os Fogo Fogo apresentam “Fladu 
Fla”, disco de 2021, juntamente 
com canções que são clássicos 
do "funaná". Com influências de 
rock psicadélico e dub, misturam 
tradição e novidade, tudo na 
mesma chama, para arder até 
ao fim. Isto não é um concerto. É 
uma festa.

Samuel Úria 
+ Bunny O'Williams
DJ SET

Samuel Úria já fez quase tudo 
no Rádio Faneca. Vem de novo, 
desta vez para um dj set, mas 
não o faz sozinho. Põe o nome de 
Bunny O’Williams junto ao seu. 
Não sabemos o que esperar, a 
não ser que pode ir de Thin Lizzy 
a Trovante.

Equinocio

equinocio é o projeto de Beatriz 
Capote e Diogo Santos. A sua 
categorização não se tem 
revelado evidente - também não 
cremos que tudo precise de uma 
explicação - mas ainda assim 
arriscam afirmar que se trata de 
uma fusão entre o universo do 
jazz, da pop, do impressionismo 
e da folk.

Aníbal Zola

Aníbal Zola é um cantautor e 
contrabaixista do Porto. Acaba 
de lançar “Quem sai aos Seus”, 
o seu terceiro disco, composto 
durante estes tempos estranhos 
que se viveram, a partir de 
acontecimentos reais. Adivinha 
bons tempos, mesmo que essa 
possa ser a única fantasia da 
obra.

Jogos da Rádio

Os Jogos da Rádio desafiam 
escolas, grupos de crianças 
e jovens e famílias a cumprir 
alguns desafios e a apresentar 
os resultados na rádio. Este 
ano, com o apoio do Centro de 
Documentação de Ílhavo, os 
participantes vão explorar os 
becos do Centro Histórico de 
Ílhavo.

Manhãs da 3
PROGRAMA ANTENA 3

Todos os dias inúteis das 07h00 
às 10h00, os úteis Tiago Ribeiro, 
Ana Markl e Hugo van der Ding 
fazem as Manhãs da Antena 3. 
São eles que inauguram o palco 
Rádio do Rádio Faneca, ainda 
antes de arrancar a emissão do 
festival, só para ver, no fundo, se 
está tudo a trabalhar bem.

Na minha opinião
COM LABAQ / ÉME E MOXILA / 
NOISERV

Desafiamos os mais novos a 
fazer uma crítica. No Festival 
Rádio Faneca, LaBaq, Éme e 
Moxila e noiserv sujeitam os 
seus novos trabalhos, concertos, 
capas de discos e livros à crítica 
sem filtro das crianças. Os putos 
é que sabem.

Podcast Ílhavo Antigo
COM JOÃO ANÍBAL RAMALHEIRA

Esta é uma conversa entre 
pai e filha: os ilhavenses João 
Aníbal Ramalheira e Sara 
Marques. Ouvimos o episódio 
que dedicaram à Rádio Faneca 
que existiu há décadas no Jardim 
Henriqueta Maia e conversamos 
com João Aníbal Ramalheira 
sobre este podcast que coloca 
o passado a conversar com o 
futuro. O diálogo que importa.

Ouve bem o que te digo
COM MAIOR IDADE - 
MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Três mulheres velhas falam do 
que lhes vai na alma e vêm à 
boca. O que será que provoca 
irritações na vida destas 
mulheres? Estão danadas com 
quê? Uma conversa que será 
(des)orientada pelo gerontólogo 
Bruno Soares e a menina que 
já lá está na rádio, Maria Inês 
Santos.

Lavoisier

Lavoisier é acima de tudo um 
diálogo entre Roberto Afonso 
e Patrícia Relvas. Nada se 
perde. Entre música tradicional 
portuguesa, poemas de Zeca ou 
de Torga, cantigas do Brasil ou as 
suas próprias canções, o par tem 
a química que baste para que 
tudo se crie, tudo se transforme.

Rita Redshoes

Numa edição em que o Rádio 
Faneca assume o formato de 
um jogo, temos de contrariar 
Rita Redshoes quando diz que 
“Contigo é para perder”, faixa 
do seu novo disco “Lado Bom”, 
lançado em 2021. No seu quinto 
disco, o mais pessoal da sua 
carreira, só saímos a ganhar.

Sal

Vindos de origens, percursos e 
heranças musicais diferentes, os 
SAL encontraram-se nos Diabo 
na Cruz. Este Rádio Faneca é 
sobre mudança e os SAL provam 
que mudar não tem de ser 
sempre bom ou mau. É só a vida 
a acontecer e a transformar-se. 
E o tempero é todo esse.

Brandos Costumes
DJ SET

Pedro Paulos regressa ao Rádio 
Faneca para um dj set só de 
música portuguesa dançável, 
precisamente, claro, no Dia de 
Portugal. Brandos Costumes é 
uma podcast-viagem pelo lado 
mais desconhecido da música 
portuguesa. Em registo de DJ, a 
missão é só uma: dançar ao som 
do desconhecido que nos soa 
tão familiar.

Bia Maria

Beatriz Pereira é padroeira do ato 
de “escreviver”. Num precipício 
entre Beatriz e Maria, de cabeça 
nos desamores dos outros, a sua 
caneta vem desfolhar um diário 
de cores, texturas e dissabores. 
Acaba de lançar “Do Roberto”, 
mas o disco não é só dele. 
Facilmente sabemos logo que é 
também dos nossos.

Galo Cant'Às Duas

Os Galo Cant’Às Duas não 
cantam, eles destilam. “Água 
Ardente” é o novo e terceiro disco 
da dupla de Viseu, composta por 
Hugo Cardoso e Gonçalo Alegre. 
Continuam os da amizade e do 
rock, esse de componente rítmica 
forte e contagiante, com canções 
simultaneamente experimentais e 
populares. Tornaram-se mais pop, 
mas porque quiseram e podem.

Castello Branco

Castello Branco cresceu num 
mosteiro no Rio de Janeiro. As 
suas “mães” ensinaram-lhe o 
que era o amor e a necessidade 
de ser honesto nas questões que 
colocava a si mesmo e ao mundo. 
Com o seu novo disco traz a 
revolução no saco e queixa-se: 
“o som do fim do mundo é doido”.

Expresso Transatlântico

Expresso Transatlântico é a 
banda que junta Gaspar Varela, 
Sebastião Varela, e Rafael 
Matos.  Com uma sonoridade 
influenciada por ritmos da 
música popular portuguesa, 
brasileira e africana, o trabalho 
de estreia destes jovens músicos 
transporta quem os ouve, ao 
longo de seis canções, para uma 
Lisboa com vista para o mundo.

Criatura

CRIATURA é um eclético bando 
de músicos que revisita a 
memória popular do território 
que habita e que a partir dela 
cria música e arte que nasce de 
outras formas de olhar, sentir 
e ser a tradição. Acabaram de 
lançar o disco “BEM BONDA” e 
vêm de armas e bagagens com 
um disco de intervenção que 
dispara através da palavra.

Jero
DJ SET

De Quinta do Bill a Marcos Valle, 
ou de Santana a José Pinhal, 
a distância até pode parecer 
grande, exceto se estivermos no 
lugar de liberdade e surpresa de 
um dj set de Jero. Luís Jerónimo 
é membro de bandas como Nice 
Weather For Ducks, Jerónimo ou 
Few Fingers, em que é músico e 
compositor.

Moses Christopher

Moses Christopher é um cantor, 
compositor, músico e produtor 
ilhavense. A sua música é 
influenciada por vários estilos 
musicais como o jazz, o reggae 
ou o rock. Acaba de mostrar 
ao mundo o seu primeiro EP 
“Perception”, com cinco músicas 
que representam emoções e 
pensamentos que o artista luso-
americano viveu durante o último 
ano e meio.

Jorge da Rocha

Jorge da Rocha apresenta BLAU 
(Being Lost As Usual, que é como 
quem diz estar perdido como 
habitualmente). É uma viagem 
por diferentes paisagens sonoras 
que passa pela música indie, 
pelo pop de autor e pela world 
music, com letras sensíveis de 
temática pessoal e social.

LaBaq
CONCERTO

Um “afago pop”. A crítica coloca 
LaBaq num lugar cheio de leveza 
algures entre “Björk e Caetano". 
A solo, acaba de lançar o single 
DÓIDÓIDÓI, depois de “Abrandô”, 
de 2021, em que dizia que “tudo 
aquilo que ainda dói um dia vai 
passar”. Mas para já, DÓIDÓIDÓI.

BINGO
COM JOÃO MOREIRA 
E PEDRO SANTO

No regresso do Bingo, João 
Moreira e Pedro Santo 
(guionistas de Bruno Aleixo), 
voltam também ao palco onde 
já foram infelizes, para sortear 
assuntos de atualidade numa 
tômbola e ralham um com 
o outro, e com Samuel Úria, 
convidado deste episódio, 
durante uma hora, à frente de 
toda a gente.

Se esta rua fosse minha
POR CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
DE ÍLHAVO

O Centro de Documentação de 
Ílhavo apresenta o seu projeto 
“Se esta rua fosse minha”. Neste 
programa apresentam memórias 
de algumas ruas centrais, onde o 
festival Rádio Faneca acontece, 
e conversam com o convidado 
João Marques da Silva, que 
partilhará as suas.

Samuel Martins Coelho
CONCERTO

Samuel Martins Coelho 
apresenta um concerto que 
combina dois discos seus: 
“Partita Para Violino Solo” e 
“Cura”. De um para outro, existe 
uma transição, uma sinuosa 
viagem, uma transformação do 
caos para a luz. O processo foi 
de Samuel, mas esta cura pode 
ser coletiva.

Éme e Moxila
CONCERTO

A rotina e os dias aparentemente 
normais podem ser as coisas 
mais belas do mundo. Que o 
digam Éme e Moxila, que criaram, 
a meias, um álbum homónimo 
sobre o presente, que observa 
e agiganta os pormenores 
deliciosos do idílio quotidiano.

100 anos jornal O Ilhavense
COM DAVID CALÃO, MARIA HELENA 
MALAQUIAS E CARLOS TEIXEIRA

O Ilhavense, fundado em 1921, 
tornou-se no final do ano 
passado um jornal centenário. 
Cem anos a narrar a vida 
ilhavense, cem anos de redações 
e de leitores, de muita mudança 
e muita escrita. À conversa, 
estarão a Diretora Maria 
Helena Malaquias, o cronista 
e colaborador David Calão e o 
leitor e colega jornalista na Rádio 
TerraNova Carlos Teixeira.

Rádio Novelo
POR QUINTO PALCO

A Rádio Novelo é uma rádio-novela 
semanal produzida pela Quinto 
Palco e emitida na Rádio Terranova 
semanalmente. No Rádio Faneca, 
contamos com um episódio 
especial, inédito e ao vivo, que, 
não fugindo à narrativa, não ata 
nem desata. No entanto, mais vale 
não perder o fio à meada.

Chica
CONCERTO

A música de chica surge da 
implosão política e pessoal 
que caiu no seu lugar mais 
natural: a canção. Estreou-se 
em 2020 com o single “Brincar 
com o cão” e, em 2022, surge 
com o EP “Cada Qual no seu 
Buraco”. As canções foram 
escritas e pensadas à sombra do 
desencantamento de quando se 
bate com o nariz na porta da vida 
adulta.

Oficina do Brincar

Este é um lugar para as famílias 
brincarem em conjunto a partir 
de cartão ou outros materiais 
reutilizáveis. São desafiados a 
construir castelos, tendas ou 
lugares de abrigo. A partir do 
imaginário desta edição do Rádio 
Faneca, há jogos que partem do 
cenário dos jogos de tabuleiro 
tradicionais.

Ganhar Futuro
POR JOGOS DO HÉLDER

Este é um projeto dos Jogos do 
Hélder que procura alertar para 
a sustentabilidade. Estes jogos 
refletem sobre problemas como 
o desperdício alimentar, a perda 
de biodiversidade, a poluição 
do plástico, a desflorestação, 
a poluição do ar ou questões 
energéticas.

Trilogia de Histórias
POR CATARINA REQUEIJO

Catarina Requeijo apresenta 
uma trilogia de histórias que 
são verdadeiros “monólogos 
todo-terreno”. “A Grande 
Corrida”, “Muita Tralha, pouca 
tralha” e “Não há duas sem 
três!” são histórias em torno 
das personagens Manuela, a 
sobrinha automobilista, Odete, 
a tia orgulhosa e Alfredo, o tio 
rezingão.

Sofá em Mi Maior
POR AMARELO SILVESTRE

O sofá como possibilidade. 
O sofá como situação, voz, 
interlocutor, lugar de encontro e 
de cena. Esta é uma instalação 
da Amarelo Silvestre que 
interage com os ilhavenses e se 
torna um lugar de conforto e de 
memória durante o festival.

LOCAIS

Calçada Carlos Paião 
Sofá Gigante e Sofá Maria

Viela do Salvador
Sofá Mãe e Sofá TV

Beco de São Salvador
Sofá Diálogo e Sofá Pontapé

Vem pelo Jardim
PROJETO ARTÍSTICO 
COM A COMUNIDADE
POR RENATO CRUZ SANTOS

Os exteriores das casas são 
espaços que acumulam, na sua 
perfeita desarmonia, recursos 
que traçam cronologias e 
memórias de quem as habita. 
Renato Cruz Santos é um artista 
multidisciplinar que explora 
as temáticas da memória, 
do imaginário ficcionado e 
das narrativas sensoriais que 
separam um lugar comum de um 
lugar-comum e que, ao longo 
de várias visitas, contemplou e 
eternizou 11 casas ilhavenses.

Oficina de Construção 
de Brinquedos

A oficina de construção de 
brinquedos é uma atividade 
em que os mais novos podem 
construir brinquedos com 
materiais/desperdícios que 
sobram da construção dos Jogos 
do Hélder, os vários desafios do 
Ganhar Futuro, na Praça da Casa 
da Cultura de Ílhavo.

Da minha aldeia vejo 
quanto da terra se pode 
ver o universo
POR TERCEIRA PESSOA

Esta é uma performance 
pluridisciplinar que acontece 
entre a visão de um drone e 
as mãos de uma bordadeira. 
O coletivo Terceira Pessoa, 
trabalha de forma próxima com 
um grupo de habitantes locais e, 
através dos seus objetos e dos 
seus lugares, descobre  várias 
histórias e memórias do lugar e 
das suas gentes, com quem cria 
um objeto artístico performativo 
de partilha das mesmas.

CONCERTOS RÁDIO PROJETOS ESPECIAIS


