
exposição 

RÁDIO FANECA 
e Concerto de Jazz

Programa geral

ORGANIZAÇÃO

PARCERIAS

CAFÉ JARDIM
CAFÉ ILHAVENSE
CAFÉ ESTÁDIO

PARCERIAS DE COMUNICAÇÃO

Rádio Faneca é um festival de cruzamentos das artes 
performativas, visuais e da música, que se realiza no âmbito 

do projeto de Regeneração Urbana do Centro Histórico  
de Ílhavo (RUCHI). 

 
O Festival Rádio Faneca convoca a comunidade a ser  
co-produtora, envolvendo-a na preparação, execução  

e implementação dos projetos de programação. 

Um programa cuja principal ideia assenta nos recursos 
materiais e imaterias do território. Apresenta projetos que 
convocam as memórias da vivência do Centro Histórico 

de Ílhavo (CHI), dando-lhes novos sentidos  
e significados, procurando recontar histórias  

e pluralizar memórias.

Um programa que apresenta projetos artísticos de 
envolvimento da comunidade, onde a população tem uma 

participação ativa na sua preparação e apresentação.

Um programa que cruza elementos oriundos dos mais 
diversos domínios da atividade artística e cultural, numa 

relação permanente entre o local e o global, reunindo 
artistas profissionais e amadores.

Um programa que tem como palco principal o CHI, 
cujas iniciativas contribuem simultaneamente para o 

conhecimento da história e da tradição e fomentam junto 
da comunidade a criação de novas memórias e vivências 

no espaço público.

O desenho da programação do Rádio Faneca está ancorado 
num conjunto de expressões culturais e identitárias,  

consideradas singulares e únicas no contexto da vida  
social da comunidade de Ílhavo. 

JOGOS NOS JARDINS
No Jardim Henriqueta Maia joga-se ao pião, à malha, ao 
elástico, às pedrinhas e muitos outros jogos que nos fazem 
lembrar como é bom brincar na rua!
Há muitos jogos para descobrir, experimentar e relembrar. 
Quais as regras do jogo do pião? Como se joga ao elástico?
Esta é uma atividade para todos os públicos e basta trazer boa 
disposição e muita vontade de (re)aprender.

LOCAL
Jardim Henriqueta Maia

6 JUL 7 JUL 8 JUL10:00 - 22:30 11:00 - 22:30 11:00 - 17:30 

PÚBLICO-ALVO
Todos os públicos

JOGO DOS 7 CARRRIS
Um percurso jogo por uma das zonas mais emblemáticas  
de Ílhavo: os “7 Carris”. Uma aventura à descoberta de becos  
e vielas públicas mas de coração doce e privado. Todos são con-
vidados a percorrer estas ruas, de olhar atento e respondendo a 
um conjunto de desafios que propomos. 90 minutos de procura 
e encontro com as gentes e a história desta singular malha 
urbana. Ideal para grupos familiares, amigos e namorados.

LOCAL
Centro Histórico  
de Ílhavo

6 JUL 7/8 JUL10:00 - 17:00 11:00 - 17:00 

AUTORIA
Miguel Horta

PÚBLICO-ALVO
Todos os públicos

DURAÇÃO
90 minutos

INSCRIÇÕES
Jardim Henriqueta Maia

TEATRO MAIS PEQUENO DO MUNDO 
Um projecto dramaticamente diferente O Teatro Mais Pequeno do Mundo é um espaço intimista 

onde se apresentam pequenas intervenções artísticas de gran-
de qualidade num contexto popular. Espetáculos de teatro, de 
dança, de música e  de artes visuais, a partir de uma insólita 
“caravana”.

6 JUL 7 JUL13:30 - 17:30
14:00 - 16:00
17:15 - 18:15

LOCAL
Jardim Henriqueta  
Maia

AUTORIA
Graeme Pulleyn

PÚBLICO-ALVO
Todos os públicos  
> 6 anos

8 JUL 14:30 - 16:30

21:305 JUL
Vamos traçar a história da Rádio Faneca, desde o apareci-
mento da primeira cabine sonora, nos anos 40 do século XX, 
que animava o Jardim Henriqueta Maia durante os fins de 
semana. Ao longo da narrativa expositiva, recordamos os 
seus proprietários, locutores e as emissões preenchidas com 
música, notícias e publicidade. Mas, acima de tudo, convoca-
mos as memórias, ainda bem presentes na comunidade, dos 
dias passados no Jardim, apelidado de “picadeiro”, a ouvir 
os discos, as dedicatórias oferecidas pelos mais apaixonados, 
enquanto se petiscavam tremoços e algumas pevides.
E, afinal, de onde surgiu o nome de Rádio Faneca?

LOCAL
Centro Cultural de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO
Todos os públicos

PÚBLICO-ALVO
Todos os públicos

EMISSÃO RÁDIO FANECA
Siga através da rádio oficial do Festival as entrevistas,  
os diretos especiais e todos os momentos de programação.

LOCAL

Jardim Henriqueta Maia (ao vivo)

6 JUL A PARTIR  
DAS 10:00

A PARTIR  
DAS 11:007/8 JUL

Durante os primeiros dias de julho, os becos do Centro 
Histórico de Ílhavo vão ser a residência temporária de um 
pequeno grupo de estudantes de artes. Com o objetivo de 
desenvolver um projeto que resultará numa intervenção 
artística no espaço público, estes criadores vão experimentar 
novos conceitos, trocar conhecimentos e confrontar-se com 
novas realidades. Enquanto isto, os moradores, comerciantes 
e visitantes dos becos do Centro Histórico de Ílhavo podem 
acompanhar o processo de criação e ver surgir novas paisa-
gens urbanas. Este projeto realiza-se no âmbito da terceira 
edição de Finalistas 2012.

residência artística

CONFIAR NOS BECOS 6 JUL A PARTIR  
DAS 10:00

A PARTIR  
DAS 11:007/8 JUL

rádio 

ação 

ação 

teatro 

Conferência organizada pelo  
Instituto de Etnomusicologia - Centro 
de Estudos de Música e Dança e o 
Departamento de Comunicação e Arte - 
Universidade de Aveiro com o apoio da 
Câmara Municipal de Ílhavo, pretende 
colocar face a face o conhecimento 
académico e o conhecimento local sobre 
música e bandas filarmónicas.

conferência 

SONS E SABERES 
Música e Bandas Filarmónicas MIMAR 2012

LOCAL
Museu Marítimo  
de Ílhavo

6 JUL 14:00 - 19:00

PAINEL UA
14:00 - 17:00
Helena Milheiro
Armando Luís
Carlos Marques
Helena Lourosa
Pedro Medonça

PAINEL ÍLHAVO
17:30 - 19:00
João Ramalheira
João Madaleno
Jorge Ferreira
Paulo Margaça
Músicos das Bandas 
Música Nova e Música 
Velha

MODERAÇÃO
Rosário Pestana
Susana Sardo 
Jorge Castro Ribeiro

ação

HORA DO CONTO E ATELIÊ
A Biblioteca Municipal sai à rua e leva a hora do conto até 
ao Jardim Henriqueta Maia. Apareça e surpreenda-se com 
um programa diferente. Vamos ouvir histórias que tem como 
cenários o mar e a ria.
Envolvidos pelas palavras destas histórias vamos criar, cons-
truir e imaginar cavalos-marinhos e barcos moliceiros. Uma 
atividade para toda a família!

6 JUL 7 JUL10:00 - 17:00 14:00 - 16:00

LOCAL
Jardim Henriqueta Maia

PÚBLICO-ALVO
Todos os públicos 

LOCAL
Centro Histórico de Ílhavo

COORDENAÇÃO ARTÍSTICA
Chiara Sonzogni



O Mercadinho de Vendas e Trocas é um espaço lúdico para 
toda a família, no qual as crianças e jovens dos 4 aos 15 anos 
podem trazer um objeto, bebida, ou doce para trocarem ou 
venderem por um valor máximo de 1,00€. Podem, ainda,  
apresentar um talento especial, como cantar, tocar um  
instrumento ou recitar poesia.
O Mercadinho de Verão realiza-se no Jardim Henriqueta Maia 
onde haverá muitas actividades para toda a família!

ação

MERCADINHO DE VENDAS E TROCAS

LOCAL 
Jardim Henriqueta Maia

8 JUL 11:00 - 17:00

PÚBLICO-ALVO
Familiar com crianças  
> de 4 anos

INSCRIÇÕES
até dia 5 de julho
centrocultural.se@cm-ilhavo.pt
234 397 260

Não haverá módulos nem mariquices do género. Serão aulas 
corridas, com muita prática para apurar a técnica. E poucas 
idas ao café que é para não perder tempo. Aqui se ensinará 
como colocar a voz e não forçá-la, como fazer na perfeição um 
intro-time, o que pode e deve fazer, o que não se deve nem 
pode fazer. O que é a rádio. Como se pode fazer um programa 
num instantinho e fazer figuraça para quem nos ouve.

formação - workshop de rádio

ALÔ, ALÔ DONA ROSA!  
com Fernando Alvim

6/7 JUL

LOCAL
Rádio Terranova 
(edifício do Centro 
Cultural da Gafanha  
da Nazaré)

PÚBLICO-ALVO
Todos, mesmo os que têm voz de cana 
rachada. Aqui se ensina que a voz não é 
o mais importante, mas sim a atitude por 
detrás das cordas. O que se diz e como se diz.  
> 12 anos

INSCRIÇÕES
centrocultural.se@cm-ilhavo.pt
234 397 260
até 5 de julho
Inscrição gratuita

14:00-19:00

música 

REAL COMBO LISBONENSE
Com um repertório essencialmente construído por clássicos 
de sempre e pérolas perdidas da música portuguesa, o Real 
Combo Lisbonense recupera, sob uma perspetiva atual, o 
espírito e o reportório das orquestras e conjuntos de baile dos 
anos 50 e 60. Desta forma, a sua música aspira a ser congre-
gadora, transgeracional e transcultural. Novos e menos novos, 
ricos, pobres e remediados – a todos, com um piscar de olho,  
o Real Combo Lisbonense convida para a dança!

23:00

LOCAL
Jardim Henriqueta Maia

SÍTIO DA INTERNET
realcombolisbonense.pt

PÚBLICO-ALVO
Todos os públicos 

6 JUL

música

ORQUESTRA FILARMONIA DAS BEIRAS
A Orquestra Filarmonia das Beiras apresenta a música intem-
poral do grande compositor austríaco Johann Strauss II.  
O alinhamento inclui sonoridades bem conhecidas como a 
valsa Vozes da Primavera, a polca As Balas Mágicas, a valsa 
Sangue Vienense, Perpetum Mobile, ou a valsa O Danúbio Azul.

FICHA ARTÍSTICA
Orquestra Filarmonia das Beiras, 
com direção musical de António 
Vassalo Lourenço

LOCAL
Jardim Henriqueta Maia

PÚBLICO-ALVO
Todos os públicos

14:007 JUL

ação

CONVERSAS DE MAR EM TERRA
Quando estavam em terra, à espera da próxima viagem aos bancos da Terra Nova 
para pescar bacalhau, os homens do mar encontravam-se nos cafés do Centro 
Histórico de Ílhavo para longas conversas sobre a pesca, os navios, as peripécias 
de campanhas anteriores e o que esperavam da próxima. 
No Café Jardim, um desses lugares de memória, vamos juntar à mesa do café an-
tigos oficiais e pescadores de bacalhau e recordar uma das grandes aventuras dos 
portugueses no mar.

LOCAL
Café Jardim

PÚBLICO-ALVO
Todos os públicos

14:30 - 15:307 JUL

LOCAL
Jardim Henriqueta  
Maia

EQUIPA ARTÍSTICA
Concepção, encenação e manipulação - Caroline 
Bergeron; Histórias - Miguel Antunes e Caroline 
Bergeron; Interpretação - Miguel Antunes

PÚBLICO-ALVO
Todos os públicos

teatro / marionetas 

KING PAI
À porta de uma tenda de feira, Rudolfo, o domador, apresenta-
nos a sua fera de ternura, capaz de pegar ao colo um adulto 
e embalá-lo como se fora seu filho. Na entrada ele conta-nos, 
para além das aventuras de King Pai, algumas das melhores 
histórias do seu famoso caderno, repleto de memórias que os 
espectadores vão escrevendo sobre os seus pais. Entretanto, 
um de cada vez, os espectadores entram na tenda para cinco 
minutos a sós com o famoso King Pai…

19:457 JUL

música

ENÁ PÁ 2000
Com o habitual estardalhaço, a tropa fandanga de LELLO 
MINSQUE – uma lêndea viva do pop-rock  – coloca em 
cena o seu novíssimo “ÁLBUM BRONCO”. Grandes 
êxitos já conhecidos do nosso público regam com primor 
este novo repertório, «muito inteligente, estúpido, abjeto, 
elegante, atrasado mental, infantil, adulto, grosseiro e mara-
vilhoso», que não só contém muitos “shakes” para dançar, 
mas também bonitos e deliciosos “slows” para namorar.
LOCAL
Jardim Henriqueta  
Maia 

22:00

PÚBLICO-ALVO
Todos os públicos  
> 12 anos

7 JUL

música

BATIDA
Um projeto distinto e vibrante, Batida combina samples de 
músicas angolanas dos anos 70 com eletrónica moderna. A 
música é o ponto de partida mas, através da dança, poesia, 
ilustrações, artesanato, fotografia, rádio e vídeo, o Batida 
expande-se, pegando por vezes no comentário político e social 
mas sempre em ambiente de celebração.

00:00

LOCAL
Jardim Henriqueta  
Maia

PÚBLICO-ALVO
Todos os públicos
> 12 anos 

SÍTIO NA INTERNET
www.radiofazuma.com

7 JUL

Imagine-se que durante umas horas poder-se-iam apagar fron-
teiras com uma borracha, acender fogos com dois calhaus e 
ser-se de qualquer tribo, da áfrica à europa de leste, passando 
por Brooklyn e praias tropicais. É que desde 1999 que se pode 
ser cidadão do mundo com um Bailarico Sofisticado assim.

dj set

BAILARICO SOFISTICADO

LOCAL
Jardim Henriqueta  
Maia

1:30

PÚBLICO-ALVO
Todos os públicos
> 12 anos

7 JUL

ação

RÁDIO FANECA COM FERNANDO ALVIM
A Rádio Faneca convida um dos mais populares e talentosos 
animadores da rádio em Portugal para uma tarde de conversa, 
música e momentos únicos. Trata-se de um encontro imprová-
vel que promete uma emissão alegre e divertida passada entre 
as memórias do passado e os nossos mundos contemporâneos, 
desde o vinil de 45, 33 e 78 rotações até aos recentes cd e mp3.

LOCAL
Jardim Henriqueta Maia

PÚBLICO ALVO
Todos os públicos

8 JUL 14:30 - 16:00

O Baile dos Corpos Extraordinários é um baile mandado em 
que os bailarinos envergam fatiotas roliças e divertidas e 
dançam ao som de música popular tocada ao vivo. A dança, 
a música e a festa são potenciadas por estes corpos ligeiros e 
volumosos. Estes corpos disformes e extraordinários aguar-
dam o público para dançar. Estão todos convidados a partici-
par neste Baile dos Corpos Extraordinários!

música e dança

BAILE DOS CORPOS EXTRAORDINÁRIOS

LOCAL
Jardim Henriqueta Maia

FICHA ARTÍSTICA
Direção Artística - Igor Gandra; Música - Celina 
Piedade, Gustavo Costa, Henrique Fernandes; 
Mandadora - Mercedes Prieto Martinez; 
Produção - FIMP

PÚBLICO ALVO
Todos os públicos

8 JUL 16:30

PÚBLICO ALVO
Todos os públicos

LOCAL
Jardim Henriqueta Maia

música

JOÃO GENTIL E LUÍS FORMIGA
Formato invulgar de Acordeão e Bateria onde  
a criatividade é a principal característica. Sem alinhamento  
e sempre com direção ao mais inesperado, este formato  
permite viajar por todo o mundo ouvindo interpretações  
de clássicos e de música do mundo.

8 JUL 17:30

cinema drive in 

“O ARTISTA”
Uma praça transforma-se num Drive in. Um cenário ideal para 
viajarmos no tempo e no espaço, tendo a oportunidade de 
assistir a um filme dentro do carro, ouvindo uma fantástica e 
premiada banda sonora a partir da frequência da Rádio Faneca. 
O Artista transporta-nos para a cidade de Hollywood em 1927. 
George Valentin é uma das maiores estrelas do cinema mudo, 
que conhece Peppy Miller, uma jovem e ambiciosa figurante, 
por quem fica fascinado. Mas a chegada dos filmes sonoros 
marca o fim da carreira de George, e faz de Peppy a nova 
grande estrela da nova indústria. 

8 JUL 21:30

LOCAL
Praça do Centro Cultural de Ílhavo.
Limitado ao número máximo de 30 carros

INSCRIÇÕES
centrocultural.se@cm-ilhavo.pt / tel: 234 397 260. Levantamento de senha  
de acesso 30 minutos antes da sessão, no limite dos lugares disponíveis.

música 

JAZZ NOS CAFÉS
Este projeto nasce da memória dos Jazzs Bands e dos mo-
mentos musicais que animavam Ílhavo no início do século 
XX e juntavam músicos nos cafés, os quais acompanhavam 
sessões de cinema mudo e animavam estes locais de encontro 
e sociabilidades. Tendo como ponto de partida esta identida-
de única convidámos o músico e pianista Óscar Graça para 
desenvolver um trabalho em residência artística, que juntou 
profissionais e estudantes de música. Desta residência resul-
tam três formações que têm como base musical o jazz nos seus 
diferentes estilos, desde o mainstream ao moderno, e ainda a 
apresentação de um filme-concerto. 

LOCAIS
Café Jardim, Café Estádio, Café Ilhavense

FICHA ARTÍSTICA 
Óscar Graça, Nuno Costa e Jeff Davis  
e participantes no workshop de Jazz

PÚBLICO-ALVO
Todos os públicos

6 JUL 7 JUL21:00 21:00

música

BANDAS FILARMÓNICAS DE ÍLHAVO 
Música Velha e Música Nova

6 JUL
As duas bandas filarmónicas do Município de Ílhavo, a 
Filarmónica Gafanhense (Música Velha) e a Banda dos 
Bombeiros de Ílhavo (Música Nova) apresentam o concerto 
de abertura do programa musical do Festival Rádio Faneca.

LOCAL
Jardim Henriqueta Maia

22:00

PÚBLICO-ALVO
Todos os públicos

FICHA ARTÍSTICA 
Bruno Barros, Pedro 
Marques e Vítor Junqueira

Lançámos o desafio aos moradores do Centro Histórico de 
Ílhavo para abrirem as suas casas e acolherem pessoas para 
jantar e visionarem um documentário produzido e realizado 
coletivamente, sob orientação de Cláudia Alves e Sergio 
Fernández. Nas suas casas os moradores partilham a sua 
mesa, as suas histórias com todos aqueles que querem conhe-
cer melhor as vivências do passado e do presente do Centro 
Histórico de Ílhavo. As inscrições estão abertas para todos 
aqueles que queiram aceitar este convite único dos moradores. 

CASA ABERTA 7 JUL 19:30

LOCAL
Casas do Centro 
Histórico de Ílhavo

PÚBLICO-ALVO
Todos os Públicos

INSCRIÇÕES
até dia 6 de julho: centrocultural.se@cm-ilhavo.pt  
ou 234 397 260 

ação 


