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GAFANHA 
DA NAZARÉ

FESTA DA MÚSICA 
E DOS MÚSICOS 
DE ÍLHAVO

5—7 NOV



Num ano em que se transforma para 
se tornar um programa de apoio à 
produção local alargado e transversal 
em várias áreas de suporte aos artistas 
e agentes culturais da região, a Milha 
apresenta uma programação com mais 
duas novas criações e novos artistas 
em vários dos palcos do Município. 
Depois de um ano cujo mote foi 
o nevoeiro, o caminho é a luz, 
a descoberta, a constante novidade 
com que a produção local nos 
surpreende. Há, além de concertos, 
uma exposição e oficinas em diversas 
áreas, e das criações exclusivas para 
esta Festa que completa o seu quinto 
aniversário, uma conversa em que 
vários agentes da região refletem sobre 
o impacto da Milha e do seu programa 
na vida dos artistas no Município.

ENTRADA GRATUITA e limitada à lotação dos espaços



Milha
Programa de apoio para o 
desenvolvimento do setor 
cultural local

Heróis do Mar
por Quinto Palco

5280 pés
por Companhia Jovem 
de Dança de Ílhavo

the Hornbros 
Beat Lab

Mimo´s 
Orchestral 
Experience
por Mimo’s Dixie Band 
+ Banda B.V. Ílhavo - 
Música Nova

Blow

Trégua
por José Valente + Orquestra 
Filarmónica Gafanhense

Plywood Society

5 NOV SEX

21:00

18:00

17:00

16:00

14:00
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17:00

16:00

6 NOV SÁB

7 NOV DOM

Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré

Casa Cultura Ílhavo

Jardim 31 de Agosto
Gafanha da Nazaré

Casa Cultura Ílhavo

Casa Cultura Ílhavo

Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré

Casa Cultura Ílhavo

5280 pés
por Companhia Jovem 
de Dança de Ílhavo

Vitória Wilkens22:00 Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré

Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré

ABERTURA
EXPOSIÇÃO

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

DANÇA

DANÇA

CONVERSA Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré



M/6 · gratuito
duração aprox. 60 min

projeto em parceria com as escolas 
Casa do Povo da Gafanha da Nazaré, 
FulldanceStudio e IP Arabesque

coreografia e direção São Castro
e António M Cabrita
bailarinos Ana Ferreira, Constança Silva, 
Francisca Fernandes, Inês Ramalho, 
Inês Sarabando, Maria Dias, 
Matilde Taveira e Rosa Ramos 
criação e direção musical 
Henrique Portovedo
orquestração Paulo Gravato
músicos Andrés Pérez (percussão), 
António Neves (saxofone), Carla Moreira 
(Trompete), Gabriel Teixeira (Percussão), 
João Pedro Mendes (Clarinete Baixo), 
Maria João Balseiro (flauta), Ricardo 
Afonso (Trompa), Rodrigo Sarabando 
(Oboé/ Corne Inglês)
figurinos Diogo Saraiva
coordenação artística/ formação 
Luiz Antunes 
fotografia de divulgação João Roldão
produção 23 milhas e heurtebise 

5 NOV
sex 21:00
6 NOV
sáb 18:00
Fábrica 
Ideias
Gafanha 
Nazaré

DANÇA

5280 pés
por Companhia Jovem de Dança de Ílhavo

“De pé/Andar a pé/Bater o pé/Aqui ao pé/De pé atrás/Do 
pé para a mão/O pé na argola/Um pé de meia/Cair de pé/
Em pé de guerra/Com pés de lã/Com os pés na terra/De pés 
juntos/Sempre em pé/Em pé de igualdade/Com quantos pés 
descubro o mundo./Começo com 5.280 pés”

5280 pés é a nova criação da Companhia Jovem de Dança 
de Ílhavo, uma iniciativa do projeto cultural 23 Milhas  em 
colaboração com a Heurtebise Associação Cultural com a 
coordenação do coreógrafo, bailarino e criador Luiz Antunes. 
Este é um projeto de encontro com os bailarinos das escolas 
de dança ilhavenses, que arrancou com a criação “A ria gela 
a partir das margens”, em 2020. O desafio da edição de 2021 
foi entregue à dupla São Castro e António M Cabrita, diretores 
da Companhia Paulo Ribeiro, de Viseu.
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M/6 · gratuito
duração aprox. 30 min

5 NOV
sex 22:00
Fábrica 
Ideias
Gafanha 
Nazaré
Convés

MÚSICA

Vitória Wilkens
Vitória Wilkens é uma jovem cantora nascida no Pará, 
no norte do Brasil, que logo na infância revelou grande paixão 
pela arte do som. Filha de pai e mãe músicos, aos 15 anos 
adotou Portugal como sua casa. Em 2015, ingressou no 
Curso Profissional de Instrumentista de Jazz em Coimbra, 
onde desenvolveu os seus estudos musicais. Dedica-se 
ao canto e à performance musical em diversos projetos 
artísticos, sempre conectada com as suas raízes, buscando 
revelar no palco novas cores para a música brasileira e para 
o jazz. 



M/6 · gratuito
duração aprox. 60 min

6 NOV
sáb 16:00
Jardim 31
de Agosto
Gafanha 
da Nazaré

MÚSICA

Mimo’s Orchestral 
Experience
por Mimo’s Dixie Band com Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo - Música Nova

Este projeto explora a junção da tradição da banda 
filarmónica com o estilo jazz dixieland “New Orleans”, 
abordando várias vertentes relacionadas com a 
improvisação musical, o teatro e a música como comédia. 
É um espetáculo que não só proporciona uma experiência 
extremamente enriquecedora para os músicos que 
nele participam, até porque junta os Mimo’s Dixie Band 
com a Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo numa 
experiência única, mas que também terá um forte impacto 
no público.
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M/6 · gratuito
duração aprox. 25 min

produção musical e programação 
João Samuel Silva e João Sêco
trombone João Sêco
saxofone, flauta e teclados 
João Samuel Silva

6 NOV
sáb 21:00
Casa 
Cultura 
Ílhavo
Foyer

MÚSICA

the Hornbros Beat 
Lab
Depois de inúmeras experiências e partilhas musicais, 
João Sêco e João Samuel Silva juntam-se mais uma 
vez num projeto que pretende associar as ferramentas 
eletrónicas de produção musical aos instrumentos de 
sopro. the Hornbros Beat Lab é um projeto que funciona 
como incubadora de ideias e, neste espetáculo, será 
possível ouvir as produções da dupla de uma forma mais 
minimalista, com destaque para o discurso instrumental de 
cada músico.



M/6 · gratuito
duração aprox. 60 min

voz e harmónica Parrança
baixo Mano
guitarra Lito
bateria Miguel
trompete Nuno
trombone varas Wrayner
sax baritono João

6 NOV
sáb 22:00
Casa 
Cultura 
Ílhavo

MÚSICA

Blow
“Blow é um navio de piratas! Não se vestem como piratas, 
não comem como piratas, não bebem como piratas e nem 
falam como piratas. São piratas! Vivem como piratas! Fazem 
música como piratas... Destemidos! Olhando para a frente, 
confiantes e de peito inchado, perna esquerda à frente. 
apoiada na extremidade da proa... O olhar, está muito mais 
além e mesmo por cima do nariz levantado. A cara, essa, 
enche-se de gargalhadas altas e roucas! E, assim, chegam 
os Blow, a todos os portos.”
Blow une alguns nomes bem conhecidos do rock da região 
para uma nova banda que promete pirataria artesanal sonora 
numa era que é, tantas vezes, demasiado digital para um 
pirata (ao) vivo.
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M/6 · gratuito
duração aprox. 60 min 

6 NOV
sáb 17:00
Fábrica 
Ideias
Gafanha 
Nazaré
Convés

CONVERSA

Milha
Programa de 
apoio para o 
desenvolvimento do 
setor cultural local
com José Valente - Projeto Trégua, Bernardo Limas - Haff 
Delta, Anabela Mateus e Paula Gomes - Quinto Palco
e Luiz Antunes - Companhia Jovem de Dança de Ílhavo

Artistas e agentes culturais que são algumas das peças 
fundamentais no programa de apoio à produção local 
associado à Milha refletem sobre o impacto deste no 
desenvolvimento dos seus projetos no Município de Ílhavo.



M/6 · gratuito
duração aprox. 90 min

viola d’arco, composição, orquestração 
e direção artística José Valente
maestro Henrique Portovedo 
agrupamento musical Orquestra 
Filarmónica Gafanhense
produção Black Dress
apoio à produção Interferência
produção técnica, gravação, captação, 
mistura e masterização José Lourenço
fotografia Nélson d’Aires
vídeos promocionais e documentário 
Pedro Zimann e Nuno Ferreira
textos Rui Eduardo Paes (Jazz.pt) 
assessoria de imprensa This is ground 
control
apoios República Portuguesa – Cultura 
| DGARTES - Direção-Geral das Artes, 
Apoio Fundação GDA, 23 Milhas, Antena 
2, Jazz.pt, Comunidade Cultura e Arte, 
Orquestra Filarmónica Gafanhense e 
Interferência

7 NOV
dom 16:00
Casa 
Cultura 
Ílhavo

MÚSICA

Trégua
por José Valente e Orquestra Filarmónica Gafanhense

TRÉGUA é a primeira obra criada para viola d’arco e orquestra 
de sopros, da autoria do premiado compositor e violetista 
José Valente. O desejo pela inovação musical e a disrupção 
de paradigmas foram os principais motes para uma 
reunião imprevisível entre a sua viola, a sua composição e 
o esforço da Orquestra Filarmónica Gafanhense, dirigida 
pelo prestigiado saxofonista e Maestro Henrique Portovedo. 
O 23 Milhas acolheu, em residência artística, a conceção 
e gravação desta obra inédita – uma marca indelével na 
história da música portuguesa – registada num disco 
Antena 2 que em breve se apresentará ao público. 
Este projeto estreia uma proposta criativa singular, tanto 
para a viola d’arco, enquanto instrumento solista, como 
para a realidade filarmónica. A particularidade deste desafio 
reside justamente no contexto musical inovador, fundado 
pela inóspita fusão aqui indicada. Uma junção de contextos 
distintos e distantes que promove, inevitavelmente, a busca 
por uma nova posição estética e consequentemente pela 
criação de um novo conhecimento artístico e cultural. 



M/6 · gratuito
duração aprox. 30 min

baixo André Neto 
voz, guitarra e teclados Miguel Trovão 
bateria Tiago Afonso Salgueiro 
voz, guitarra e teclados Tiago Cerqueira

7 NOV
dom 17:00
Casa 
Cultura 
Ílhavo
Foyer

MÚSICA

Plywood Society
Plywood Society é uma banda indie influenciada pela 
amizade e, assim sendo, constituída por quatro amigos de 
longa data: André Neto, Miguel Trovão, Tiago Salgueiro e 
Tiago Cerqueira.
O projeto recorre a várias influências mas baseia-se no 
indie rock e rock alternativo como estilos principais. 
A banda iniciou o seu percurso em 2018, mas avançou 
para o lançamento do seu primeiro “demo” num contexto 
marcado pela pandemia, enquanto preparam o lançamento 
de um primeiro álbum.



18 dezembro
sáb 10:00
Laboratório Artes 
Teatro Vista Alegre

16 outubro
sáb 10:00
Laboratório Artes 
Teatro Vista Alegre

27 novembro
dom 10:00
Laboratório Artes 
Teatro Vista Alegre

18 setembro
sáb 10:00
Laboratório Artes 
Teatro Vista Alegre

Formação

OFICINA

Comunicação
por Sara Cunha - IndieLisboa, Festival Tremor, Omnichord, 
Lovers & Lollypops

OFICINA

Edição e publishing
por Hugo Ferreira - Omnichord

OFICINA

Criação artística
por David Bruno (DB)

OFICINA

Management e 
gestão de carreiras
por Luís Viegas - Ao Sul do Mundo

A Milha - Festa da Música e dos Músicos de Ílhavo tem sido, desde 2017, uma plataforma 
privilegiada para a promoção e desafio da e à cena musical ilhavense, identificando, 
programando e apoiando os artistas locais nas áreas da formação, da comunicação 
e do agenciamento. Em 2021, o 23 Milhas reforça esse apoio através de formações 
em quatro áreas essenciais no criação de um projeto musical, na sua comunicação 
e desenvolvimento, destinadas ao músicos e agentes locais, orientadas por 
profissionais associados à Arda Academy.

€40,00/oficina 
ou €120,00pack 4 oficinas

desconto residente em Ílhavo 
€20,00/oficina 
ou €60,00 pack 4 oficinas

duração aprox. 7h
inscrição consultar www.23milhas.pt







Programa 
de apoio ao setor 
local
Milha - uma festa que se 
transformou num programa 
alargado de apoio à música local 
Mapear, desafiar, programar ou capacitar são alguns dos pontos-chave do Programa de 
apoio para o desenvolvimento do setor cultural local lançado em 2021. Destina-se a artistas, 
associações e outros agentes culturais, naturais, residentes e/ou que exerçam atividades 
culturais regulares no Município de Ílhavo e engloba um conjunto de ações, com caráter 
regular e transdisciplinar, assente em cinco áreas de atuação: programação, criação, 
formação, edição, comunicação e promoção do território. 

Inserida neste programa está a PRAIA, uma plataforma de registo de artistas, associações, 
agentes da economia e da cultura do Município de Ílhavo, que pode ser consultada em 
www.23milhas.pt.

O BAIRRO
O Bairro é um polo de apoio ao desenvolvimento da cultura ilhavense. O projeto beneficia do 
espaço do Laboratório das Artes Teatro da Vista Alegre, que disponibiliza quatro gabinetes 
privativos, salas partilhadas, e acesso a vários pontos do equipamento, facilitando condições 
para a criação, a produção e o trabalho em rede. Partindo da ideia do antigo Bairro Operário da 
Vista Alegre, uma importante marca de comunidade e cooperação neste território, este novo 
Bairro surge para servir de espaço de trabalho e para a coexistência de diferentes empresas no 
mesmo local.



Todos os espetáculos 
cumprem com as 
regras e sugestões 
da DGS
Os auditórios abrem 30 minutos antes 
dos eventos. Não são admitidas entradas após 
o arranque dos espetáculos.

CONTACTOS

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

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

bilheteira
bilheteira.23milhas@cm-ilhavo.pt
 
facebook
www.facebook.com/23milhas
 
Bol – Bilheteira Online
ilhavo.bol.pt

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, 
a formação e o pensamento crítico, 
procurando cultivar a relação entre 
artistas e espetadores, bem como 
ativar território e comunidade. 
A sua atividade acontece em quatro 
espaços: Casa da Cultura, 
Fábrica das Ideias, Cais Criativo 
e Laboratório das Artes.


