
23 MILHAS
jan-fev-mar 2020

Ílhavo
a cultura 

do dia a dia

Laboratório Artes
Teatro Vista Alegre

Fábrica Ideias
Gafanha da Nazaré

Cais Criativo
Costa Nova

Casa Cultura
Ílhavo



JANEIRO

15 QUA
Rabbit Hole
Triple Bill
RESIDÊNCIA À CONVERSA

18:00 
Fábrica Ideias Gafanha Nazaré
Convés

18 SÁB
Capitão Fausto
MÚSICA

21:30 
Casa Cultura Ílhavo

19 DOM
Kaô
Embalos do Mundo
ESPETÁCULO PARA BEBÉS

10:00/11:30
Laboratório Artes
Teatro Vista Alegre

25 SÁB
Olhar por Dentro
com M2 Senos
ARQUITETURA

10:30

26 DOM
Luís Severo
Acorda à Tarde
MÚSICA

16:00
Laboratório Artes
Teatro Vista Alegre

29 QUA
Sara Vaz e Marco Balasteros
LIVRO - CARACTERE 
RESIDÊNCIA À CONVERSA

18:00 
Fábrica Ideias Gafanha Nazaré
Convés

FEVEREIRO

2 DOM
Antiprincesas
Clarice Lispector 
por Cláudia Gaiolas
TEATRO PARA CRIANÇAS

11:00
Casa Cultura Ílhavo

ars ad hoc
por Arte no Tempo
MÚSICA

16:00 
Laboratório Artes
Teatro Vista Alegre

7-8
Territórios Públicos
Encontro de Serviços Educativos 
e de Mediação
Laboratório Artes
Teatro Vista Alegre

8 SÁB
Camané & Mário Laginha
Aqui está-se sossegado
MÚSICA

21:30 
Casa Cultura Ílhavo

15 SÁB
Could Be Worse
The Musical
por Cão Solteiro e André Godinho
TEATRO

21:30 
Casa Cultura Ílhavo

21 SEX
CIVILIZAÇÃO
por Lígia Soares 
TEATRO

21:30
Casa Cultura Ílhavo

23 DOM
MOMO
Acorda à Tarde
MÚSICA

16:00
Laboratório Artes
Teatro Vista Alegre

29 SÁB
Olhar por Dentro
com Saul António Gomes
ARQUITETURA

10:30

MARÇO

5-8
Palheta
Robertos e Marionetas
Gafanha da Nazaré

13 SEX
Democracy has been detected
por Momento - Artistas Independentes
TEATRO

21:30
Fábrica Ideias Gafanha Nazaré

15 DOM
Toty Sa’Med
Acorda à Tarde
MÚSICA

16:00
Laboratório Artes
Teatro Vista Alegre

17-19
A Dança e a Literatura
por Catarina Câmara
Companhia Paulo Ribeiro
OFICINA DANÇA 
Escolas do Município de Ílhavo

20 SEX
The Lemon Lovers
MÚSICA

21:30
Laboratório Artes
Teatro Vista Alegre

21 SÁB
Música na Escola 2020 
por Orquestra Filarmonia das Beiras
MÚSICA

21:30 
Fábrica Ideias Gafanha Nazaré 

25 QUA
Mariana Fonseca
Apatia
RESIDÊNCIA À CONVERSA

18:00 
Fábrica Ideias Gafanha Nazaré
Convés

28 SÁB
Olhar por Dentro
com Teresa Franqueira
ARQUITETURA

10:30

29 DOM
Kimi Djabaté
Acorda à Tarde
MÚSICA

16:00
Laboratório Artes
Teatro Vista Alegre
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EDITORIAL

23 Milhas 
três anos e duas 
grandes viagens

Três anos de 23 Milhas e duas viagens constantes pelo desafio 
e pelo encontro. São inúmeros os trajetos percorridos nestes três 
anos. No primeiro ano, apresentámos a mudança, no segundo 
consolidámos o plano e marcámos o ritmo e, no terceiro, criámos 
escala e projetos contínuos. Neste, queremos impermeabilizar 
o solo. Somos um projeto de território, mas não queremos apenas 
sobrevoá-lo. Queremos enraizar-nos e contribuir para a qualidade 
de vida de todos. Queremos provar como a cultura é importante para 
a atratividade do território, como cria espaço público e  interfere nas 
dinâmicas económicas locais. Esta será a jornada deste ano e iremos 
revelá-la ao longo do caminho. 

Uma viagem à velocidade do som 
Neste trimestre viajamos pela produção musical nacional, percorrendo 
um pouco do que melhor se faz por cá. Do rock progressivo ao fado, 
contamos com Capitão Fausto, The Lemon Lovers, Mário Laginha 
e Camané. A par dos concertos, contamos também com as residências 
de criação dos Linda Martini e do projeto ars ad hoc, que deambula 
entre a música clássica e a contemporânea. 

Uma viagem domingueira  
As tardes de inverno voltam a ter outro calor. As cordas do Acorda 
à Tarde propõem-nos uma viagem pelos sons quentes das cordas de 
Portugal, Guiné Bissau, Brasil e Angola. Nesta espécie de lusofonia, 
quatro cantautores vão tornar lânguidas as já tendencialmente 
preguiçosas tardes de domingo. Na bagagem desta viagem juntamos 
mantas, chá e biscoitos, transformando este desafio no mais 
confortável de sempre. 

Uma viagem com fins mas mais meios
Os mediadores culturais são veículos para viagens mais intensas. 
São agentes de viagens que desafiam públicos a embarcarem 
nas programações de museus, bibliotecas, auditórios e arquivos. 
Na segunda edição pública do Territórios Públicos voltamos 
a desafiar vários mediadores culturais para pensarmos em conjunto 
as práticas que ligam a cultura à educação. 

Uma viagem ao interior de nós mesmos 
Uma viagem civilizacional, uma sessão de psicanálise e duas viagens 
ao universo de escritores e dos livros. Para as artes performativas 
reservamos várias viagens ao interior. A coreógrafa Lígia Soares fala-nos 
da civilização, das suas máscaras e das nossas, apresentando um 
espetáculo que contará com uma colaboração com os Cardadores de 
Vale de Ílhavo. Passando a outros carnavais, o Cão Solteiro traz-nos 
o musical Could be Worse, uma sessão alucinatória de artistas em 
negação. As oficinas de dança da Companhia Paulo Ribeiro navegam 
até às paragens da literatura, enquanto o teatro de Cláudia Gaiolas 
mergulha no universo da “antiprincesa” Clarice Lispector. 

Uma viagem ao mundo dos robertos e marionetas 
O Palheta, festival de Robertos e Marionetas, está a ser uma bela 
viagem. Na sua quarta edição, parte desse princípio e apresenta-nos 
uma exposição de marionetas do oriente. Em contraponto, 
irá inaugurar um núcleo dedicado ao bonecreiro Armando Ferraz, 
na Gafanha da Nazaré, e a todos os pontos que ligam esta cidade aos 
robertos e marionetas. O Palheta parte da Fábrica das Ideias, 
mas ocupa também a Escola Secundária, a Junta de Freguesia 
e a Casa da Música. Contudo, também irá para a rua com um 
espetáculo de grande formato e desafiará, novamente, os lojistas 
com percursos artísticos. 

Em jeito de comemoração do terceiro aniversário, propomos também 
uma nova viagem cibernética pelo novo sítio 23milhas.pt. 
Esta nova plataforma permite o acesso ao programa, histórico, 
arquivo de todos os projetos 23 Milhas.

Muitos outros projetos invisíveis, como os projetos com as escolas 
e as residências artísticas, vão ter lugar neste trimestre que propõe 
tantas viagens quantas pessoas conseguirmos alcançar. 

Luís Sousa Ferreira
Diretor 23 Milhas
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ESPETÁCULOS

MÚSICA

Capitão Fausto
Quando, em 1921, Almada Negreiros escreveu “A invenção 
de um dia claro”, falando de coisas ainda e sempre atuais, 
de como nos vestimos para ser salvos, ou de como 
os homens se apontam em vez de se cuidarem uns 
aos outros, estaria longe de imaginar que em 2019 
os dedos se apontariam para cinco homens evocando-o 
e, por isso, cuidando-o. Falamos de Tomás, Salvador, 
Francisco, Manuel e Domingos, os Capitão Fausto. Surgiram 
em 2011 com “Gazela”, o disco de estreia, de uma urgência 
juvenil, prevenido de hinos pop cantáveis e decorados pelos 
demais. Em 2014, “Pesar o sol”, luminoso e a cegar uma 
já vasta legião de fãs, antecipava o “Capitão Fausto Têm 
os Dias Contados”, de 2016. Mas não tinham. Se o disco 
é bom, o vaticínio foi ao lado. Se dúvidas houvesse, e para 
a maior parte já não havia, este disco de 2019, gravado 
nos Red Bull Studios São Paulo, esclareceu-as. A coisa 
saiu de Alvalade, mas é em casa que nos sentimos quando 
ouvimos os Capitão Fausto. Mesmo que “Lentamente” nos 
leve ao samba, “Amor, a nossa vida” ao choro e tudo nos 
leve a outras décadas, eles inventam dias novos e claros. 
Continuam aqui, ainda e sempre. Sempre bem.

18 janeiro
sáb 21:30
Casa Cultura Ílhavo

M/6 · €10,00
duração aprox. 90 min

desconto de 20% grupos +10 pessoas, 
séniores +65 anos, jovens até 17 anos, 
Cartão Jovem Municipal e Cartão Família

voz Tomás Wallenstein
guitarra e teclados Manuel Palha
baixo Domingos Coimbra
teclados Francisco Ferreira
bateria Salvador Seabra 

19 janeiro
dom 10:00/11:30
Laboratório Artes
Teatro Vista Alegre

crianças €3,00 adultos €4,00
público-alvo bebés dos 3 meses 
aos 3 anos
duração aprox. 35 min

co-criação e interpretação 
Sofia Portugal, Susana Quaresma
e Tânia Cardoso 
encenação e dramaturgia visual 
Tânia Cardoso
arranjos musicais
Sofia Portugal e Susana Quaresma
cenografia Celso Portugal 
figurinos Liliana Santos

ESPETÁCULO PARA BEBÉS

Kaô
Embalos do Mundo
“Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade 
do mundo...”
O Guardador de Rebanhos, Alberto Caeiro
Este é um momento poético-musical, de teatro e música, 
com ações e canções sobre os primeiros passos 
e compassos na vida. Partindo de canções transmitidas 
de mãe para filho/a, de geração em geração, três mulheres 
exploram a força das vozes femininas e do canto polifónico. 
A palavra indígena “Kaô” recebe quem acaba de chegar, 
num concerto encenado para escutar e sentir ao colo, 
sobre a nitidez do olhar da criança ao relacionar-se com 
a Terra, a Mãe, que a rodeia.

TEATRO PARA CRIANÇAS

Antiprincesas
Clarice Lispector 
por Cláudia Gaiolas

Antiprincesas é uma série de quatro espetáculos, criados 
por Cláudia Gaiolas a partir da coleção de livros com 
o mesmo nome, sobre mulheres que marcaram a História. 
Mulheres sem coroas, é certo, mas que na sua condição de 
comuns desafiaram os cânones e revolucionaram o mundo 
através da arte, da literatura ou da política. Em Ílhavo, 
Cláudia Gaiolas interpreta a escritora Clarice Lispector, 
nascida na Ucrânia, numa aldeia que nem figura no mapa, 
de tão pequena e, também por isso, tão insignificante. 
Os pais de Lispector fugiram da guerra e foram parar 
ao Brasil, onde Clarice cresceu e se tornou uma grande 
e importante escritora. Escreveu sobre os mistérios do 
universo e os da alma humana, às vezes coincidentes, 
mas também sobre galinhas que fugiam, coelhos que 
pensavam ou cachorros que comiam cigarros. 

crianças €3,00 adultos €4,00
público-alvo crianças dos 3 anos
aos 10 anos
duração aprox. 35 min

direcção e interpretação 
Cláudia Gaiolas
assistência de direcção Leonor Cabral
dramaturgia Alex Cassal
cenografia e figurinos  Ângela Rocha
desenho de luz Daniel Worm
fotografia José Frade
produção executiva Armando Valente
coprodução Teatro Meia Volta 
e Depois à Esquerda Quando Eu Disse, 
São Luiz Teatro Municipal e EGEAC - 
Programação em Espaço Público

uma encomenda São Luiz Teatro 
Municipal e EGEAC - Programação em 
Espaço Público, a partir da colecção 
Antiprincesas, edição de parceria entre a 
Tinta-da-China e a EGEAC.

O Teatro Meia Volta e Depois à Esquerda 
Quando Eu Disser é uma estrutura 
financiada pela República Portuguesa - 
Cultura / Direção Geral das Artes

31 janeiro (escolas)
2 fevereiro dom 11:00
Casa Cultura Ílhavo

apoio à criação SEA Palácio Marquês 
de Pombal – C. M. Oeiras
apoio à residência artística Centro de 
Animação Cultural de Mortágua 
e CCB - Fábrica das Artes /Centro 
Cultural de Belém (Dias da Música 2016) 
uma produção   
A Monda Teatro-Música   2016
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MÚSICA

ars ad hoc 
por Arte no Tempo 

A segunda temporada do ars ad hoc, um espetáculo que 
combina música clássica com contemporânea, centra-se 
no universo de dois compositores bem distintos entre si, 
interpretados em cada um dos seus programas: Ludwig 
van Beethoven (1770-1827) e Luís Antunes Pena (1973). 
Do alemão, ouvir-se-á o Trio Op. 1 nº 1, obra de juventude 
que transparece já muito do seu seu estilo. Antunes Pena 
deu os seus primeiros passos na composição fortemente 
marcado pelo encontro com a música de Gérard Grisey, 
não sendo, talvez, coincidência que a sua obra Konvolut 
[2014], para quinteto e eletrónica, partilhe com Talea 
[1986], do grande mestre da escola espectral, a mesma 
formação instrumental.

TEATRO

Could Be Worse
The Musical 
por Cão Solteiro & André Godinho 

Could Be Worse: The Musical é o mais recente capítulo de 
uma parceria da Cão Solteiro com o cineasta André Godinho, 
na qual vêm explorando pontos de interseção do cinema 
com o teatro. No centro dessa pesquisa, uma interrogação 
de Susan Sontag em “Film and Theatre” – “Existe alguma 
coisa genuinamente cinematográfica?” –, pergunta a que 
eles contrapõem outra pergunta: “E, nesse caso, existe 
alguma coisa genuinamente teatral?”. As peças entretanto 
produzidas exploram diversos pressupostos do cinema 
e do teatro, desde a relação entre as imagens e a narrativa, 
passando pela exposição dos mecanismos de construção 
desafiando o lugar do espectador, à reflexão sobre a 
continuidade de lugar, sequência e montagem. Em Could Be 
Worse, com a cumplicidade da música de PZ e de Rodrigo 
Vaiapraia, abordam um dos géneros mais amados do cinema 
clássico norte-americano: o musical. Hold your worses: 
não podia ser melhor. 

2 fevereiro
dom 16:00
Laboratório Artes
Teatro Vista Alegre

15 fevereiro
sáb 21:30
Casa Cultura Ílhavo

M/6 · €4,00
duração aprox. 60 min

31 janeiro sexta-feira ação em escolas 
do município de ílhavo

desconto de 20% grupos +10 pessoas, 
séniores +65 anos, jovens até 17 anos, 
Cartão Jovem Municipal e Cartão Família

flauta Ricardo Carvalho
clarinete Horácio Ferreira
violino André Gaio Pereira
violoncelo Pedro Vaz
piano João Casimiro Almeida
direcção artística Diana Ferreira 
e Pedro Vaz
 

M/6 · €5,00
duração aprox. 105 min

desconto de 20% grupos +10 pessoas, 
séniores +65 anos, jovens até 17 anos, 
Cartão Jovem Municipal e Cartão Família

criação Cão Solteiro & André Godinho 
música original PZ 
música original adicional Rodrigo 
Vaiapraia, Rui Antunes e Violeta Azevedo 
texto José Maria Vieira Mendes 
figurinos Mariana Sá Nogueira 
cenografia Vasco Araújo 
desenho de som João Moreira 
coreografia Sónia Baptista
e Gonçalo Egito 
desenho de luz Daniel Worm 
D’Assumpção 
preparação vocal Rui Baeta 
mistura e masterização 
Zé Nando Pimenta 

8 fevereiro
sáb 21:30
Casa Cultura Ílhavo

M/6 · €12,00
duração aprox. 70 min

desconto de 20% grupos +10 pessoas, 
séniores +65 anos, jovens até 17 anos, 
Cartão Jovem Municipal e Cartão Família

voz Camané
piano Mário Laginha

MÚSICA

Camané 
& Mário Laginha 
Aqui está-se sossegado
Camané e Mário Laginha não são estranhos. Nem para 
nós, nem um para o outro. Já deram vários concertos 
juntos e é do excelente entendimento sentido nessas 
colaborações esporádicas que resulta o agora inevitável 
aprofundamento dessa simbiose. “Aqui está-se 
sossegado” é um novo projeto, parece logo tão tranquilo, 
pensado de raiz para criar outro lugar para uma voz e um 
piano que se descobriram cúmplices desde a primeira vez 
que se encontraram. Destes concertos fazem parte duas 
dezenas de temas, desde o fado tradicional ao repertório 
de Camané, passando por inéditos de Mário Laginha que, 
recorde-se, já musicou um poema de Álvaro de Campos, 
“Ai Margarida”, que integra um dos últimos discos de 
Camané. Fica a pergunta, retirada do poema: e se tudo isto 
“não fosse senão poesia?”. Melhor assim.
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assistente de figurinos Inês Ariana 
adereços de figurinos Nuno Tomaz
e João Caldas (tricot) 
costura mestra Teresa Louro
e Mestra Rosário Balbi 
construção de cenografia 
Heróis ao Rubro 
produção e fotografia Joana Dilão 
actores André Godinho, Cecília 
Henriques, Gonçalo Egito, João Duarte 
Costa, Patrícia da Silva, 
Paula Sá Nogueira, Rodrigo Vaiapraia, 
Sónia Baptista e Tiago Jácome
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M/14 · €5,00
duração aprox. 60 min

desconto de 20% grupos +10 pessoas, 
séniores +65 anos, jovens até 17 anos, 
Cartão Jovem Municipal e Cartão Família

texto e encenação Lígia Soares 
assistência de encenação Mia Tomé 
interpretação Lígia Soares, Gonçalo 
Plácido, Mia Tomé e Rui Pina Coelho 
música original João Lucas 
luz Manuel Abrantes 
apoio financeiro Programa de Apoio 
a Teatro da Fundação GDA 

21 fevereiro
sex 21:30
Casa Cultura Ílhavo

20 março
sex 21:30
Laboratório Artes
Teatro Vista Alegre

M/6 · €8,00
duração aprox. 60 min

desconto de 20% grupos +10 pessoas, 
séniores +65 anos, jovens até 17 anos, 
Cartão Jovem Municipal e Cartão Família

The Lemon Lovers:
voz, piano e guitarra João Pedro Silva 
bateria Victor Butuc 
baixo e vozes Rolando Babo 
guitarra, teclados e vozes 
Diogo Sarabando 
teclados Pedro Gomes 
guitarra acústica e vozes Tiago Lopes 
iluminação e efeitos visuais 
Guilherme Ruivo

himalion:
voz e guitarra Diogo Sarabando 
teclados e vozes João Pedro Silva 
baixo e vozes Tiago Lopes

h0.b0:
voz e programações Rolando Babo 
percussão Victor Butuc 
efeitos visuais Guilherme Ruivo

SHANGE:
artista Gonçalo Lemos

MÚSICA

The Lemon Lovers 
Chilli Pepper Fields 
Release Party
Os The Lemon Lovers estão em pausa desde 2016, mas 
regressam e é em Ílhavo, no Laboratório das Artes do Teatro 
da Vista Alegre, que tocam pela primeira vez ao vivo o seu 
terceiro disco homónimo. Quatro anos depois, surgem 
com uma formação renovada e uma evidente e voluntária 
reinterpretação do seu anterior trabalho. Esta apresentação 
coincide com diversos lançamentos do coletivo onde se 
inserem e do qual foram impulsionadores: a Chilli Pepper 
Fields. Essa label, ou coletivo, nasce dessa partilha e, 
por isso, nesta noite de apresentações , os The Lemon Lovers 
vão acompanhados de três novos projetos que pertencem 
à sua marca: “himalion”, “SHANGE” e “h0.b0”. Quando a vida 
te dá limões, faz uma festa em grande.

TEATRO

CIVILIZAÇÃO
por Lígia Soares

Em CIVILIZAÇÃO, Lígia Soares convoca os Cardadores de Vale 
de Ílhavo, em ambiente carnavalesco, para abordar o espaço 
teatral e a representação como elementos criados para nos 
substituirmos a nós próprios e à nossa ação, refletindo sobre 
a passividade do espectador.
Esta problemática cria constantes analogias e denúncias 
relativas a essa passividade perante aspetos do mundo 
e incorpora, através da personagem “atriz”, a vã pretensão 
de mobilizar o espectador para sair do espaço de 
representação e, finalmente, agir. 

13 março 
sex 10:00 (escolas)
sex 21:30
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

M/12
público escolar €2,00*
público geral €5,00
duração aprox. 105 min
*gratuito para as escolas do município

desconto de 20% grupos +10 pessoas, 
séniores +65 anos, jovens até 17 anos, 
Cartão Jovem Municipal e Cartão Família

criação Diogo Freitas e Filipe Gouveia
dramaturgia Filipe Gouveia
interpretação Ana Lídia Pereira, 
Daniel Silva, Diogo Freitas, 
Gabriela Leão e Joana Martins
interpretação e composição musical 
Paulo Pires
desenho de luz Pedro Abreu
desenho de som Rafael Maia
cenografia Maria Manada
figurinos Matilde Ramos
produção executiva Inês Simões Pereira
acompanhamento fotográfico 
Simão Do Vale Africano

PERFORMANCE DA DEMOCRACIA TEATRO

Democracy 
has been detected 
por Momento - Artistas Independentes

“Eu podia começar uma guerra agora.
Podia agarrar a fragilidade do ser humano, expô-la 
e contorná-la.
É preciso verdade, eficácia. São precisos resultados. 
E podemos tê-los.
Mas também podemos ter uma guerra.
É fácil pensar como seria o início do fim.
Difícil é pensar no que vem depois desse fim.
Algo fala mais alto do que a minha voz.
Warning! Democracy Has Been Detected – um aviso que ecoa 
por todo o país.
É como um vírus. Não conseguimos desligá-lo.
Mas também não queremos desligá-lo.
Este sou eu. Mas também és tu.
Esta é a minha voz.
E a tua?
Tu.
Tu podias começar a paz agora.”
Depois de uma residência artística em Ílhavo, 
a Momento - Artistas Independentes, regressa para 
apresentar o espetáculo que desenvolveram aqui. 

produção Vanda Rodrigues
apoios à criação 23 Milhas-Ílhavo , 
Polo Cultural da Gaivotas - CML 
e Primeiros Sintomas
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Olhar por dentro
Os Percursos da Arquitetura de Ílhavo

“Arquitetura da paisagem”, “Construção e formas arquitetónicas”, “Diferentes usos 
e ocupações” são os três temas com que desafiamos alguns profissionais de áreas 
relacionadas a pensar e percorrer Ílhavo. É através deles e dos seus diferentes sub-temas, 
que vão da construção naval às azenhas, ou da arquitetura de autor à casa vernacular, 
que olhamos por dentro da cidade. Cada visita é orientada por um convidado especialista 
diferente sobre os temas e lugares ilhavenses que têm vindo a investigar. Esta iniciativa 
mensal é uma parceria do 23 Milhas com a Talkie-Walkie.

25 janeiro 
sáb 10:30

29 fevereiro 
sáb 10:30 

28 março 
sáb 10:30

ponto de encontro Casa Cultura Ílhavo
Transporte assegurado quando necessário

ponto de encontro Casa Cultura Ílhavo
Transporte assegurado quando necessário

ponto de encontro Casa Cultura Ílhavo
Transporte assegurado quando necessário

com M2 Senos, 
Ricardo 
e Sofia Senos, 
arquitetos
A Casa IF, a Casa Amélia e a Casa PM são alguns dos 
projetos de habitação unifamiliar que estes dois jovens 
arquitetos têm vindo a projetar e a construir para Ílhavo. 
A ideia é ir, com esta dupla de autores, olhar por dentro 
algumas destas casas e outras ainda em estaleiro.

com Saul 
António Gomes, 
historiador
Villa Iliavo, Vila do Milho, Lagoa de Grou ou Esteiro dos 
Minhotos são alguns dos  topónimos referentes a Ílhavo. 
Estudar a origem do nome destes lugares é um dos 
trabalhos que o historiador Saul Gomes tem vindo 
a desenvolver e que ajudará a caracterizar e cartografar, 
ao longo da visita, uma identidade ilhavense. 

com Teresa 
Franqueira, 
designer
Esta visita à Design Factory situada no PCI - Creative 
Science Park serve, entre outras coisas, para conhecer os 
“instrumentos” que auxiliam os designers na concretização 
de novas ideias e projectos, que têm como principais 
objetivos o bem-estar das comunidades e a qualidade de 
vida das pessoas.

M/12 · €3,50
duração aprox. 150 min

Talkie-Walkie 
A Talkie-Walkie nasce da experiência, 
de vários anos, na divulgação 
da Arte e da Arquitetura, 
através de visitas com especialistas 
e projetos educativos para diferentes 
públicos. Ana Vieira e Matilde Seabra 
acreditam que a arquitetura, pela sua 
abrangência disciplinar, é o ponto de 
partida para conhecer o território, 
a cultura e o património.  
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Acorda à Tarde
Ciclo de concertos de cordas
Laboratório Artes Teatro Vista Alegre

O Acorda à Tarde regressa para quatro tardes de 
domingo mais quentes. Como se as estações do 
ano não dependessem dos hemisférios, mas da 
hora a que acordamos. Embora seja para estender 
a manta, que o Laboratório das Artes é o nosso sofá 
nestes domingos, as propostas são tão quentes 
que podemos falar de um microclima possível de 
dedilhar por eles. As cordas desta edição são para 
declarar amor e verdade, lembrar passos de samba, 
viajar no tempo ou falar sobre lugares sobre os quais 
é preciso dizer a verdade. Nós só temos que nos 
aninhar e ficar a ouvi-los. 

além dos espetáculos
Conversa com os músicos com chá e biscoitos

M/6
€5,00 (bilhete individual) *
€15,00 (bilhete de ciclo – 4 concertos)

 *desconto de 20% grupos +10 pessoas, séniores +65 anos, 
jovens até 17 anos, Cartão Jovem Municipal e Cartão Família
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23 fevereiro
dom 16:00

M/6
bilhete individual €5,00
bilhete de ciclo €15,00
duração aprox. 60 min

desconto de 20% grupos +10 pessoas, 
séniores +65 anos, jovens até 17 anos, 
Cartão Jovem Municipal e Cartão Família

voz e guitarra
MOMO 

MÚSICA

MOMO
“I Was Told to Be Quiet” é o sexto álbum do cantautor MOMO, 
brasileiro que reside atualmente em Lisboa. Gravado em 
Los Angeles, o disco reúne a herança calorosa e afetiva das 
sonoridades tupiniquins, como a bossa nova e o samba, 
com a estética arrojada do indie contemporâneo. 
No fundo,  como estas tardes de domingo, pretende ser uma 
resposta, ou parte dela, sensível ao mundo atribulado em 
que vamos vivendo. 

26 janeiro
dom 16:00

M/6
bilhete individual €5,00
bilhete de ciclo €15,00
duração aprox. 90 min

desconto de 20% grupos +10 pessoas, 
séniores +65 anos, jovens até 17 anos, 
Cartão Jovem Municipal e Cartão Família

voz, guitarra e teclas
Luís Severo

MÚSICA

Luís Severo
Há uma canção de Luís Severo que poderia resumir a 
essência de todas as outras: amor e verdade. É o nome da 
canção e o mote para quase tudo o que Severo tem feito. 
Depois de dois discos, um independente, outro já com a 
Cuca Monga, que o consagraram como um dos cantautores 
mais emblemáticos da cena pop nacional, Luís Severo 
surge à terceira para afirmar que “O Sol Voltou”, não que 
alguma vez se tenha posto na sua música. Esta aurora 
toda para dizer que o miúdo “chegou bem” até aqui, 
entre o acústico e o eletrónico, o “pianinho” e a guitarra 
elétrica com que assertivamente se chega a temas de 
outros discos também neste ciclo que é de cordas, 
sejam elas apianadas, mais rasgadas ou mansas como as 
de “Domingo”, faixa deste último álbum. Nem de propósito, 
que é numa tarde de domingo que Severo se junta a nós 
para apresentar aquele que diz ser o seu disco mais 
confessional e pessoal, composto em total solidão, 
com mais amor, menos paixão, mais em família, menos em 
multidão, mas se mais em vida, também mais em morte. 
Sempre com amor. Como sempre, nele e no que é seu. 
Tudo verdade.

29 março
dom 16:00

M/6
bilhete individual €5,00
bilhete de ciclo €15,00
duração aprox. 50 min

desconto de 20% grupos +10 pessoas, 
séniores +65 anos, jovens até 17 anos, 
Cartão Jovem Municipal e Cartão Família

voz, guitarra acústica e balafón
Kimi Djabaté

MÚSICA

Kimi Djabaté
Kimi é considerado uma das ligações contemporâneas à 
preciosa herança da música tradicional da região Ocidental 
de África. Aos três anos o balafon (xilofone africano) era já 
o seu brinquedo e foi também cedo que se interessou por 
outros estilos musicais como a dança local gumbé, 
o afrobeat Nigeriano, a morna de Cabo Verde e o jazz 
e o blues americano.
Como três discos na bagagem e com excelentes críticas da 
imprensa internacional, a sua última viagem foi a bordo do 
novo disco da Madonna, Madame X, onde verte todo o seu 
afro-mandinga em “Bella Ciao”. O tema central das suas 
músicas é a realidade social e política do seu país-natal, 
a Guiné Bissau. E se lhe damos cordas também é para isso.

MÚSICA

Toty Sa’med
Toty Sa’Med é um cantor, compositor e multi-instrumentista 
de culto na nova música angolana. 
Gravou e editou “Ingombota”, em 2016, em coprodução 
com Kalaf Epalanga, evocando através da música nomes 
como os de Bonga e Djavan, num registo intimista e que 
nos remete para os anos 70. Compôs para as fadistas Ana 
Moura e Cristina Branco e gravou, com Sara Tavares, o dueto 
“Brincar de Casamento”. Aqui, dar o nó vai ser diferente. 
Em mais um domingo de cordas, apresenta os namoros, 
e não só, em que tem andado metido.

M/6
bilhete individual €5,00
bilhete de ciclo €15,00
duração aprox. 75 min

desconto de 20% grupos +10 pessoas, 
séniores +65 anos, jovens até 17 anos, 
Cartão Jovem Municipal e Cartão Família

voz e guitarra 
Toty Sa’Med

15 março
dom 16:00
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inscrições
€20,00 (bilhete geral*)
€10,00 (bilhete 1º dia)
€10,00 (cada oficina)

Bol – Bilheteira Online
ilhavo.bol.pt

*inclui conversas e duas oficinas

Territórios públicos
Encontro de Serviços Educativos e de Mediação
7 e 8 fevereiro - Laboratório Artes Teatro Vista Alegre

Na segunda edição pública do Territórios Públicos, o 23 Milhas volta a lançar o desafio de 
refletir e debater princípios e boas práticas nas áreas da mediação cultural e dos serviços 
educativos. Este ano, voltamos a convidar profissionais que desenvolvem programas, projetos 
e técnicas que têm mudado o panorama da mediação cultural em Portugal. Com o foco claro 
no envolvimento de públicos nas práticas artísticas e no acesso aos conteúdos e instituições 
culturais, o Territórios Públicos cria vários momentos de partilha com tempo para a troca ativa 
de ideias. Da música à literatura, do trabalho em comunidade à dança, debatemos, discutimos 
práticas e partilhamos ferramentas. 

7 fevereiro

10:00-13:00 BOAS PRÁTICAS CONVERSA

Omnichord Records 
+ CASOTA Collective 
+ Serra
por Hugo Ferreira e Miguel Ferraz  

Há alguns anos que o tecido cultural local de Leiria 
tem sofrido visíveis transformações. Hoje, graças a 
algumas estruturas independentes e à visão de alguns 
mediadores, vários artistas residem e trabalham em Leiria, 
transformando este território num lugar efervescente 
no panorama cultural português. Partindo da música, 
mas também passando pelas artes visuais, a Omnichord 
Records, a CASOTA Collective e a SERRA são responsáveis 
por editoras, estúdios de gravação, espaços de residência, 
projetos em escolas, festivais e agenciamento de 
vários artistas. Que boas práticas estão na base destes 
processos?

BOAS PRÁTICAS CONVERSA

Teatro LU.CA
com Susana Menezes

O Teatro LU.CA, Lugar para as Crianças para os Jovens 
e para as Artes, tem criado nos últimos anos um lugar 
muito próprio para o teatro da infância, atento e dedicado 
a este público em específico. Um espaço dedicado 
à programação, mas também um motor para a criação de 
artística dedicada à infância, o LU.CA reserva em si várias 
práticas e relações com o território. Que boas práticas 
reserva um espaço inteiramente dedicado aos mais novos? 

14:30-16:00

16:00-17:30

Pensar para pensar
Debate + Boas Práticas
No painel da manhã, vamos pensar por pensar. Vamos criar 
um espaço de reflexão em torno dos planos nacionais 
e das estratégias para a educação das artes e da cultura. 
Contamos com Maria de Assis e com Teresa Calçada que, 
através dos seus vastos percursos, conseguem trazer 
um entendimento global para práticas que se querem 
locais. Ambas são responsáveis pelo desenvolvimento de 
importantes estratégias que incluem novas ferramentas 
e metodologias para contextos ligados à educação e à 
mediação cultural. Que planos, agora?

DEBATE

Maria de Assis
Presidente da Comissão Científica 
do Plano Nacional das Artes

Maria de Assis coordena o projeto DESCOLA – 
aprendizagens criativas para professores e alunos que 
decorre da colaboração dos equipamentos culturais da 
Câmara Municipal de Lisboa e foi diretora do Descobrir – 
Programa Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência. 
Nos últimos 10 anos tem-se dedicado ao desenvolvimento 
de projetos experimentais assentes na colaboração entre 
artistas, professores e mediadores com o objetivo de 
estimular novas ferramentas e metodologias a aplicar em 
contextos de educação formal e não formal.

Teresa Calçada
Comissária do Plano Nacional de Leitura

Em 1986, Teresa Calçada integrou o grupo de trabalho que 
definiu as bases da Política Nacional de Leitura Pública, 
visando a criação da Rede de Bibliotecas Municipais. 
Foi, também, vice-presidente do Instituto da Biblioteca 
Nacional e do Livro, cargo que ocupou até 1996. 
Nesta qualidade, foi responsável pela execução das ações 
desenvolvidas no âmbito da Rede da Leitura Pública. 
Enquanto especialista das áreas temáticas das bibliotecas 
e da leitura integrou, em 1996, o grupo responsável pelo 
desenho do Programa Rede de Bibliotecas Escolares, que 
coordenou até 2013. Em 2006, foi agraciada Comendadora 
da Ordem da Instrução Pública, ordem honorífica atribuída 
como galardão por altos serviços prestados na educação 
e no ensino.  Entre 2006 e 2013 assumiu funções como 
Comissária Adjunta do Plano Nacional de Leitura, 
tendo sido nomeada, em 2017, Comissária do novo Plano 
Nacional de Leitura 2027. 

duração aprox. 90 min

duração aprox. 90 min
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8 fevereiroFazer para Fazer
Oficinas
O segundo dia de Territórios Públicos é dedicado à formação, 
contando com quatro oficinas. De manhã, em parceria com 
a Acesso Cultura, Andreia Brites orienta uma formação sobre 
leitura e bibliodiversidade na Biblioteca Municipal de Ílhavo. 
Ao mesmo tempo, no Laboratório das Artes Teatro Vista 
Alegre, Leonor Barata, coreógrafa e bailarina, licenciada em 
filosofia, orienta uma formação sobre essas disciplinas.
À tarde, na Vista Alegre, Vera Alvelos, com uma longa 
experiência na criação de ligações com a comunidade, 
trabalhará uma oficina sobre teatro. À mesma hora, no Museu 
Marítimo de Ílhavo, Susana Gaudêncio, artista plástica, 
tendo já sido responsável por diferentes serviços educativos 
partilhará as suas experiências, precisamente, 
nesse percurso.

OFICINA ARTES VISUAIS

com Susana 
Gaudêncio
Susana Gaudêncio, licenciou-se em Pintura pela 
Universidade de Lisboa e possui um MFA no Hunter College, 
em Nova Iorque (CUNY). É investigadora de doutoramente 
na Universidade de Lisboa, onde trabalha sobre “O impulso 
utópico na prática da arte contemporânea”. Mostrou o 
seu trabalho no Museu Nacional de Arte Contemporânea, 
Fundação Calouste Gulbenkian e Museu da Eletricidade, em 
Lisboa; Centro de Artes Visuais (CAV) em Coimbra; a Bienal 
de Liverpool; ou a Fundação ISE, em Nova Iorque. Gaudêncio 
coordena o Programa Educacional da Trienal de Arquitetura 
de Lisboa. É professora na Escola de Arte e Design, 
nas Caldas da Rainha e responsável por diversos serviços 
educativos em vários locais do país.

OFICINA LEITURA

com Andreia Brites
Andreia Brites é mediadora de leitura desde 2003. Realiza 
sessões de promoção da leitura e de divulgação de livros 
e orienta clubes de leitura maioritariamente com o público 
infantil e juvenil. Integrou a carteira de itinerâncias 
da Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 
(DGLAB) entre 2005 e 2011, quando esta foi interrompida. 
Dá formação certificada a professores nas áreas de leitura, 
escrita e literatura. Edita a secção infanto-juvenil da revista 
mensal Blimunda, da Fundação José Saramago, desde a 
sua criação, em 2012. Alimenta o blogue O Bicho dos Livros, 
que fundou com Sérgio Letria em 2006. Acredita que 
as bibliotecas são um dos últimos bastiões da democracia. 
Nesta oficina, fala-se sobre bibliodiversidade. Enquanto 
mediadores de leitura, reflete-se sobre a responsabilidade 
de garantir a pluralidade de vozes e experiências 
que a leitura pode oferecer. Com que limitações nos 
defrontamos?

14:30-17:30
Museu Marítimo 
de Ílhavo

10:00-13:00
Biblioteca Municipal 
de Ílhavo

duração aprox. 3h

parceria Acesso Cultura

duração aprox. 3h

OFICINA DANÇA

com Leonor Barata 
Leonor Barata é licenciada em Filosofia pela Universidade 
de Coimbra e completou a pós-graduação em Estudos 
Artísticos na mesma instituição. Fez a sua formação em 
dança no Forum Dança onde foi aluna de referências 
importantes como Howard Sonnenclair, Francisco 
Camacho, Madalena Vitorino, André Lepecki, Thierry Bae, 
entre outros. Foi intérprete em vários espetáculos de 
dança e de teatro. Desde 2000 desenvolve grande parte 
do seu trabalho na área da Pedagogia Artística tendo 
sido colaboradora regular de várias instituições como 
formadora (Centro Cultural de Belém, CENTA, A Moagem, 
Centro Cultural Vila Flor) e tendo criado vários espetáculos 
para o público jovem: “A Menina do Mar” (2004), 
“Pretas e Vermelhas Penduradas nas Orelhas” (2007). 
Atualmente é directora da companhia Projecto D – 
Pedagogia e Criação Artísticas.

10:00-13:00
Laboratório Artes 
Teatro Vista Alegre

duração aprox. 3h

OFICINATEATRO

com Vera Alvelos
Vera Alvelos é encenadora e mediadora cultural. Cria 
espetáculos e projetos artísticos itinerantes como 
encenadora, sobretudo para público jovem, que têm
sido apresentados em vários espaços culturais do país.
Trabalha igualmente a dramaturgia e, nalguns casos,
a cenografia destes projetos. Foi criadora convidada 
e directora artística do projeto 140 Mil Memórias apresentado 
no Festival Imaginarius 2018 em Santa Maria da Feira, 
um projeto artístico com a comunidade que resultou numa 
exposição e em dois espetáculos “31 Maneiras de Comer 
uma Fogaça” e “Roda de Memórias”.Concebeu igualmente 
conteúdos artísticos em projetos que aproximam a arte das 
comunidades como o Festival Todos, em Lisboa (edições 
2009-2011, 2016-2019) e o Festival Rádio Faneca, em Ílhavo 
(2015 e 2016).

14:30-17:30
Laboratório Artes 
Teatro Vista Alegre

duração aprox. 3h



Palheta 
Robertos e Marionetas
5-8 março
Gafanha da Nazaré
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5 MARÇO QUI
10:00
João e o Pé de Feijão
por Partículas Elementares

TEATRO DE MARIONETAS

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

14:00
João e o Pé de Feijão
por Partículas Elementares

TEATRO DE MARIONETAS

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

15:00
Teatro Dom Roberto
por Mãozorra

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

6 MARÇO SEX
10:00
Error 404
por Ángeles de Trapo [ES]

TEATRO DE MARIONETAS

Junta de Freguesia
Gafanha da Nazaré

10:00
Percursos Artísticos 
pelo Comércio Local
por Vera Alvelos

PERCURSO

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
(ponto de encontro)

11:30
Discursos
O Triunfo da Palavra
por LaFontana - Formas 
Animadas

TEATRO DE MARIONETAS

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

14:00
Percursos Artísticos 
pelo Comércio Local
por Vera Alvelos

PERCURSO

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
(ponto de encontro)

15:00
Teatro Dom Roberto
por Mãozorra

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

16:00
L’Après-midi 
D’un Foehn 
por Compagnie Non Nova [FR]

TEATRO DE MARIONETAS

Escola Secundária
Gafanha da Nazaré

21:00
Discursos
O Triunfo da Palavra
por LaFontana - Formas 
Animadas

TEATRO DE MARIONETAS

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

22:30
L’Après-midi 
D’un Foehn 
por Compagnie Non Nova [FR]

TEATRO DE MARIONETAS

Escola Secundária
Gafanha da Nazaré

7 MARÇO SÁB
10:00
Caixas do eu e de nós
por Teatro e Marionetas 
de Mandrágora

FORMAÇÃO

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

11:00
Percursos Artísticos 
pelo Comércio Local
por Vera Alvelos

PERCURSO

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
(ponto de encontro)

15:00
Teatro Dom Roberto
por Mãozorra

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

15:30
Contraventos
por Teatro de Marionetas de 
Mandrágora com a participação 
da comunidade

ESPETÁCULO DE RUA

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
(ponto de encontro)

17:00
Error 404
por Ángeles de Trapo [ES]

TEATRO DE MARIONETAS

Junta de Freguesia
Gafanha da Nazaré

18:30
L’Après-midi 
D’un Foehn 
por Compagnie Non Nova [FR]

TEATRO DE MARIONETAS

Escola Secundária
Gafanha da Nazaré

21:00
Teatro Dom Roberto
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

22:00
Fanfarra Káustica
com participação especial da 

Companhia Radar 360º

CONCERTO

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

8 MARÇO DOM
11:00
João e o Pé de Feijão
por Partículas Elementares

TEATRO DE MARIONETAS

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

15:00
Teatro Dom Roberto
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

15:30
Contraventos
por Teatro de Marionetas de 
Mandrágora com a participação 
da comunidade

ESPETÁCULO DE RUA

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
(ponto de encontro)

17:30
Viajeros del carrusel 
por Ángeles de Trapo [ES]

TEATRO DE MARIONETAS

Casa da Música
Gafanha da Nazaré
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O Palheta continua e reforça o seu movimento. Numa cidade sobre rodas, em que grande parte dos habitantes 
se desloca de bicicleta, o festival não perde a pedalada: mantém-se em vários espaços da cidade, viaja pelas 
ruas, volta aos estabelecimentos comerciais locais e explora novas formas de fazer teatro de marionetas. 
Mantemos os tradicionais Robertos, mas descobrimos as possibilidade de outros bonecos, os autómatos, 
as figuras de papel ou simples sacos de plástico. Seguimos em novas viagens e puxamos pela comunidade 
para partir connosco. Voltamos a desafiá-la a criar e o tecido urbano e o comercial a fazer parte do figurino 
do Palheta.  O festival continua a estimular a criação de novos projetos, a salvaguardar a história dos robertos 
na região e a promover a ligação da comunidade, através da aposta em oficinas, ações de rua e atividades 
com as escolas, e não só. Armando Ferraz, boa parte da inspiração deste festival na Gafanha da Nazaré, 
é o protagonista de uma exposição trabalhada por um núcleo museológico que se quer permanente. 
Em contraponto, o festival acolhe uma exposição itinerante com dezenas de marionetas oriundas do Oriente. 
Como as marionetas, a cidade desconstrói-se, articulando-se, para que o Palheta se mova. Basta puxar 
os cordelinhos certos e esses estão na Gafanha da Nazaré. 

TEATRO DE MARIONETAS

Error 404
por Ángeles de Trapo [ES]

Error 404 é um espetáculo mudo que conta a história de 
Steve, um jovem comum, com uma vida simples e rotineira, 
imerso num mundo cada vez mais repleto de tecnologia. 
Uma obra delicada e emotiva que convida o público a refletir 
sobre o valor da vida e as maravilhas que esta nos oferece 
e pelas quais, tantas vezes, passamos ao lado.

TEATRO DOM ROBERTO

Teatro Dom Roberto
por Mãozorra - Teatro Marionetas e Animação

Conhecida de norte a sul do país, a tradição do teatro 
de D.Roberto constitui uma relíquia na cultura popular 
portuguesa de Teatro de Fantoches. Este era um espetáculo 
itinerante apresentado pelo “roberteiro” ou “bonecreiro” 
que deambulava por vários espaços públicos para apresentar 
os seus bonecos e histórias. Com um humor sarcástico, 
os valores, conceitos e preconceitos do seu tempo, 
eram ridicularizados através dos bonecos. As histórias 
mantêm-se, embora algumas coisas se atualizem, porque 
o mais certo é que as coisas não se tenham alterado assim 
tanto. A Mãozorra apresenta “O Caçador”, “A Tourada” 
e “O Barbeiro”.

M/8
adultos €4,00 crianças €3,00
público escolar €2,00
(gratuito para as escolas do município)
duração aprox. 50 min

*sessão para grupos organizados

autor Wagner Gallo
direção Julio Y Wagner Gallo
bonecreiro Wagner Gallo
escultura Antonio Martín
figurino Iolanda Atalla
cenografia e audiovisual Wagner Gallo
comunição Sara Paredes
música Kevin Macleod

M/3 · gratuito
duração aprox. 30 min

*sessão para grupos organizados

6 março sex 10:00* 
7 março sáb 17:00
Junta de Freguesia 
Gafanha da Nazaré 

5 março qui 15:00*
6 março sex 15:00* 
7 março sáb 15:00
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
Convés 

5 março qui 10:00*
5 março qui 14:00*
8 março dom 11:00
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
Sala de Ensaios

M/3 
adultos €4,00 crianças €3,00
público escolar €2,00
(gratuito para as escolas do município)
duração aprox. 45 min

*sessão para grupos organizados

 
texto original Jacob & Wilhelm Grimm
adaptação Partículas Elementares
interpretação Carlos Silva
encenação Partículas Elementares
cenografia Leonor Bandeira
fotografia Paulo Colaço
marionetas Leonor Bandeira
produção Partículas Elementares

TEATRO DE MARIONETAS

João e o Pé de Feijão
por Partículas Elementares

“A história que vos vou contar fala-nos de um menino que 
partiu em busca da sua sorte. E que por causa disso viveu a 
maior das suas aventuras!”
O conhecido conto dos Irmãos Grimm é, neste espetáculo, 
combinado com a conhecida e cativante ambiência que é 
já característica da Partículas Elementares. Contam-se as 
mirabolantes aventuras de João, um boneco com alma de 
menino, que sente a necessidade de se ajustar às lutas para 
conseguir a sua maturidade. Entre os momentos de diversão 
e poesia, este espetáculo reforça a constante necessidade 
de nos equilibrarmos entre a fantasia e a realidade. 
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ESPETÁCULO DE COMUNIDADE/RUA

Contraventos
por Teatro de Marionetas de Mandrágora 
com a participação da comunidade

Contraventos é um espetáculo comunitário, que se vai 
construindo durantes três meses, através de oficinas 
abertas a toda a comunidade, para as mais variadas 
faixas etárias. A Mandrágora regressa com mais desafios, 
mais propostas, com oficinas de música, movimento ou 
manipulação e construção de marionetas. O Contraventos vai 
beber à comunidade local a sua inspiração, o que faz a sua 
identidade, de onde vem, que local é o que habita, 
como se move, como se desloca, o que os une. E suspeita-se
 que na Gafanha da Nazaré uma dessas coisas seja 
a bicicleta, um dos pontos de partida para dar vida às 
marionetas no espetáculo deste ano. Este, criado para 
as ruas da Gafanha da Nazaré, mistura o real e o imaginário, 
provocando os participantes e os espectadores e criar novas 
memórias. Porque a identidade é importante e criar arte em 
comunidade também, contra ventos e tempestades.

M/3 · gratuito
duração aprox. 50 min

Oficinas Contraventos
· Construção (marionetas e figurinos)
· Performance (teatro e música)

inscrições 
a partir do dia 6 janeiro através do email 
mediacao.23milhas@cm-ilhavo.pt ou 
nas bilheteiras dos espaços 23 Milhas

7 março sáb 15:30
8 março dom 15:30
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
(ponto de encontro)

6 março sex 11:30*
6 março sex 21:00
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré 
Auditório

M/12
público geral €5,00
público escolar €2,00
(gratuito para as escolas do município)
duração aprox. 50 min

*sessão para grupos organizados

TEATRO DE MARIONETAS

Discursos
O Triunfo da Palavra
por LaFontana - Formas Animadas

Este é um espetáculo sobre alguns dos mais célebres 
oradores políticos do século XX que foram ditadores 
implacáveis e não pouparam opositores, nem toleraram 
a liberdade de expressão. Entusiasticamente aclamados 
pelos respetivos povos, as suas palavras e ações 
(concordantes ou não entre si) mudaram o curso da História 
e a própria geografia do Mundo. As ideias dos seus discursos 
convincentes foram ouvidas e aceites por milhões de 
cidadãos. O poder da palavra é tremendo. Como definir 
a condição destes oradores: monstros ou heróis, ou ambas 
as coisas? É por Formas Animadas que falamos do poder 
da palavra. 

6 março sex 16:00*
6 março sex 22:30
7 março sáb 18:30
Escola Secundária 
Gafanha da Nazaré

M/5
público geral €5,00
público escolar €2,00
(gratuito para as escolas do município)
duração aprox. 25 min

*sessão para grupos organizados

direção artística, coreografia e 
cenografia Phia Ménard 
assistida por Jean-Luc Beaujault 
interpretação Jen-Louis Ouvrard 

TEATRO DE MARIONETAS

L’Après-midi D’un 
Foehn 
por Compagnie Non Nova [FR]

Qual é a expectativa de vida de um saco de plástico? 
Desde o momento em que é feito, plástico singelo, até ao 
momento em que é deitado fora? Quanto tempo é que é, 
realmente, utilizado? Para pensar sobre isso, e para lhe 
dar uma vida nova, ou uma vida diferente, que Phia Ménard 
constrói marionetas a partir de sacos de plástico. 
Tudo resulta num baile de polipropileno que vive, muito, 
do momento.

PERCURSO

Percursos Artísticos 
pelo Comércio Local
por Vera Alvelos  

À semelhança do ano passado, o Palheta promove um 
percurso artístico pelos vários estabelecimentos comerciais 
da Gafanha da Nazaré para trabalhar a identidade de um local 
que está fortemente ligado, desde sempre, às marionetas. 
Mas não só. Trabalhar-se-á, também, a identidade de cada 
espaço comercial. Não se faz fiado, mas faz-se fiapo. 
Estes percursos serão orientados, este ano, por Vera Alvelos.

M/3 · gratuito
duração aprox. 60 mi

6 março sex 10:00*
6 março sex 14:00
7 março sáb 11:00
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
(ponto de encontro)
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TEATRO DOM ROBERTO

Teatro Dom Roberto
por Valdevinos 

Os Valdevinos - Teatro de Marionetas incluem no seu 
repertório o tradicional Teatro Dom Roberto, em que 
incluem as peças “O Barbeiro Diabólico” ou “A Tourada à 
Portuguesa”. Mas é além do repertório tradicional que vamos 
com duas novas histórias originais com o Dom Roberto 
como protagonista por terras de Sintra, em duas das suas 
realidades: o mar em “O Pescador” e o campo em “O Moleiro 
e o Burro”. Além disso, no Palheta, apresentam ainda “Rosa 
e os três namorados” e “O Castelo dos Fantasmas”.

7 março sáb 21:00
8 março dom 16:00
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
Convés

M/3 · gratuito
duração aprox. 30 min

autor Teatro Popular Português
bonecreiro Fernando Cunha
construção de bonecos Ana Pinto
cenários e adereços Carlos Apolo
marceneiro José Arruda Figueiredo
serralheiro Joaquim Guerreiro
pesquisa Valdevinos
design gráfico/web Norma Carvalho
vídeo/fotografia Ricardo Reis
direcção de produção Ana Pinto
produção executiva Norma Carvalho
técnica Marionetas de luva
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7 março sáb 10:30
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré
Oficinas

adultos €4,00 crianças €3,00
duração aprox. 120 min
publico alvo para todos os públicos

OFICINA PAIS E FILHOS

Caixas do eu 
e de nós
com Teatro e Marionetas de Mandrágora

Inspirado no Kamishibai (teatro de papel), uma tradição 
oriental do Japão, serão dinamizadas, em diversos 
espaços, oficinas de “Caixas do eu e de nós”. A partir de 
uma das oficinas da Teatro e Marionetas de Mandrágora, 
intitulada “Caixa das Histórias Ensarilhadas”, cada 
pessoa cria o seu mundo dentro da caixa. Nas escolas, 
serão lançados temas como a terra, água, os peixes e as 
nuvens, para que sejam criados grupos de caixas. Essas 
caixas viajam depois para a Fábrica das Ideias da Gafanha 
da Nazaré e serão expostas tanto lá, como em vários 
estabelecimentos de comércio local da cidade. 
Esta oficina, já na Fábrica, no sábado de manhã, será 
destinada a pais e filhos e as caixas em que se meterem.

8 março dom 17:30
Casa da Música 
Gafanha da Nazaré

M/3
adultos €4,00 crianças €3,00
duração aprox. 50 min

criação e direção Julio Gallo
música ao vivo Iolanda Atalla
manipuladores Julio Gallo y Wagner Gallo
tecnología autómata Norberto Larroca
assessoria pedagógica
Ángela Cristina da Cruz
assessoria musical Zinoviy Yurynets
construção Maicol Gallo

TEATRO DE MARIONETAS

Viajeros del carrusel 
por Ángeles de Trapo [ES]

Inspirada na peça musical “O Carnaval dos animais”, 
de Camille Saint Saens, “Viajeros del Carrusel” é sobre um 
palhaço que embarca no aliciante mundo dos carrosséis 
e que, acompanhado de mais de uma dúzia de autómatos, 
nos conta pequenas histórias plenas de humor e emoção. 
Um espetáculo que conta com música ao vivo, além de vários 
estímulos aos sentidos que convidam o público a sonhar 
e a viajar por um mundo de fantasia alternativo.

CONCERTO

Fanfarra Káustica
com participação especial da Companhia Radar 360º

Como já é habitual, o Palheta desafia uma banda a combinar 
a sua música com o teatro de marionetas. Na edição de 2020, 
é a Fanfarra Káustica, uma banda de “transe sinfónico e punk 
filarmónico”, com uma atitude eletrizante, que une esforços 
à Radar 360º. O resultado será um espetáculo único que junta 
as energias destes dois nomes já por si tão singulares.

7 março sáb 22:00
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré 
Auditório

M/6 · €8,00
duração aprox. 90 min

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

Vozes da Terra
Exposição Marionetas 
do Oriente
“Vozes da Terra” foi o nome escolhido por Elisa Vilaça, 
precisamente pela origem remota das próprias marionetas. 
A exposição pretende dar uma breve imagem da enorme 
diversidade e características desta arte milenar. Através de 
um vasto e impressionante espólio cedido pela própria, 
e originário de vários países (Birmânia, Indonésia, China, Índia, 
Vietname, Tailândia e Nepal), o Palheta convida o público para 
uma viagem ao teatro de marionetas oriental através das suas 
marionetas feitas luva, sobras, fios e varas. Tendo, a maior 
parte, a religião na sua origem, e o teatro de marionetas origem 
nestas marionetas, estas são protagonistas de histórias 
associadas, sobretudo, à reflexão sobre princípios morais 
e religiosos. Como serão as marionetas de lá? Há muito para 
descobrir nesta exposição que reúne algumas das mais de 
mil peças do espólio de Elisa Vilaça e que fala de algo tão 
importante como a viagem: a origem.

5 - 31 março
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré
Galeria

gratuito

curadoria Elisa Vilaça

EXPOSIÇÃO PERMANENTE

Robertos 
e marionetas na 
Gafanha da Nazaré
A partir desta edição do Palheta, a Fábrica das Ideias da 
Gafanha da Nazaré acolhe um núcleo permanente sobre a 
relação dos robertos, das marionetas e da cidade, desde que 
o bonecreiro Armando Ferraz se tornou uma referência nesse 
tipo de teatro na Gafanha da Nazaré, passando pelo festival 
de Robertos e Marionetas, até ao Palheta. Esta exposição 
será trabalhada pelo designer Nuno Coelho e conta com 
o espólio do bonecreiro Armando Ferraz, gentilmente cedido 
por Elisa Vilaça.

gratuito

6 março sex 18:00
(inauguração)
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré
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RESIDÊNCIAS 
ARTÍSTICAS

TEATRO

Sara Vaz 
& Marco Balesteros 
LIVRO-CARACTERE   

LIVRO:POEMA-LIVRE investiga a relação entre o palco 
e o livro e tem como ponto de partida um projeto de
 investigação sob a forma de 5 ENSAIOS—ENSAIOS 
PARA LIVRO-CARACTERE—#1 Da Imagem, #2 Do Som,
 #3 Do Texto, #4 Da Luz, #5 Do Corpo. Cada linguagem foi 
abordada como um personagem —CARACTERE — jogando 
com o duplo sentido contido nesta palavra, por um lado, 
o símbolo tipográfico indivisível da escrita, por outro 
e em sentido metafórico “marca, impressão ou símbolo na 
alma”. Em LIVRO:POEMA-LIVRE cada CARACTERE é agora 
requestionado na relação com os demais—uma coreografia 
de CARACTERES que se afetam continuamente através 
das diferentes COMBINATÓRIAS das suas qualidades e 
atributos, potenciando um JOGO de sintaxe e de semântica. 
LIVRO:POEMA-LIVRE investiga a obra seminal de E.M. de 
Melo e Castro, precursor da poesia concreta em Portugal, 
autor de inúmeros textos, livros de artista e performances.

TEATRO

Rabbit Hole 
Triple Bill 

Triple Bill é um projeto que pretende refletir sobre o percurso 
individual e artístico de três membros de uma estrutura 
e coletivo dedicado, desde 2013, à experimentação e ao 
cruzamento de diversas linguagens artísticas. A Triple Bill 
é uma criação dividida em três partes, que tem um ponto de 
partida comum: o de trabalhar narrativas autobiográficas 
no espaço performativo, através do qual questiona, 
no conteúdo e na forma, o lugar do solo, das práticas 
colaborativas e a condição do artista emergente.  

DANÇA

Sérgio Diogo Matias
Insólido

“Há uma dança que me acompanha. Um movimento que 
caminha ao meu lado. O meu ser. Ser Sérgio. Ser antes de 
Sérgio. Ser enquanto Sérgio. Ser sério. Ser a sério.”
Ivo Silva

“Insólido” é uma performance-instalação-concerto em 
torno de um corpo que procura inscrever-se. Este percorre 
o limbo entre a ilusão e o foco, em alerta contínuo. 
Uma viagem por várias questões que permeiam a criação 
artística e que têm sido recorrentes no percurso de Sérgio 
Diogo Matias: a importância do corpo-memória, 
a reconstrução contínua desse corpo, e a persistência num 
lugar de multiplicidades e referências entre as artes visuais, 
a performance e a dança. A descoberta do som, da voz, 
da palavra e do texto participam como novas ferramentas 
e novos geradores de sentido. O corpo como centro 
desformatado, desvirtuado e, no entanto, possível.

direção artística, coreografia, edição 
e interpretação Sara Vaz & Marco 
Balesteros
co-criação e interpretação Diogo Alvim
e Tiago Barbosa
luz Zeca Iglésias
produção Amaury Cacciacarro
apoios Fundação GDA
e Fundação Calouste Gulbenkian

criação e performance João Estevens, 
Mafalda Miranda Jacinto 
e Mariana Nobre Vieira
ilustração Mafalda Miranda Jacinto
produção Rabbit Hole
apoio Fundação Calouste Gulbenkian
residências artísticas 
O Espaço do Tempo, 23 Milhas, 
Devir/Capa, Rua das Gaivotas 6
e Cão Solteiro

direcção artística, figurino e música 
Sérgio Diogo Matias
apoio à dramaturgia Ivo Saraiva e Silva 
e Telma João Santos
Texto Ivo Saraiva e Silva
documentação e investigação 
Telma João Santos
fotografia Teresa Silva
residências artísticas 
Companhia Olga Roriz, Forum Dança, 
23 Milhas e Musibéria

21 jan-2 fev
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré

8-17 janeiro
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré

7-16 janeiro
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré
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músico André Henriques 
música Cláudia Guerreiro
músico Hélio Morais
músico Pedro Geraldes
técnico de som João Tereso
técnico de som Ângelo Lourenço

4-11 fevereiro
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré

MÚSICA

Linda Martini
A inspiração é algo que não se explica muito bem, nem se 
sabe quando e de onde vem. Mas, na dúvida, trabalha-se 
sempre que se possa. Nem que seja para se chegar a uma 
pequena sequência de notas ou a um verso. Mas a vida 
também nos traz constrangimentos e nem sempre temos 
a disponibilidade necessária para juntar todos esses 
pequenos momentos de inspiração e transformá-los em 
algo maior. Nesta fase, os Linda Martini têm uma série 
de esboços que pretendem transformar no sexto longa 
duração da sua carreira. E para isso é necessário foco 
e disponibilidade para montar o puzzle. É nesse sentido que, 
com o material já recolhido se fecham na Fábrica das Ideias 
da Gafanha da Nazaré, para fazer a pré-produção 
do disco novo. A matéria-prima já existe. Agora é chegada 
a altura de a polir.
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TEATRO

Silly Season 
Folle Époque

Os Silly Season regressam à Fábrica das Ideias da Gafanha 
da Nazaré. Folle Époque é um espetáculo que celebra 
o centenário dos “Loucos Anos Vinte”. A partir do conceito de 
espelho, o projeto trabalha o paralelismo entre os anos vinte 
do século passado e os novos anos vinte que se avizinham, 
permitindo que a conjuntura dos dois tempos se assemelhe, 
entre um excesso exacerbado e o avanço das ditaduras mais 
ferozes. Na Fábrica das Ideias, a desenvolvem o processo 
criativo dos objetos artísticos noutros contextos, num dado 
período e espaço direcionados para tal, alcançando uma 
variedade maior de públicos, ao mesmo tempo que se testa 
o trabalho em diferentes circunstâncias.

17-23 fevereiro
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré
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TEATRO

Mariana Fonseca
Apatia 

Um problema, duas soluções, uma escolha pouco ética 
e moral. ELE empurra-a. ELA morre.
ELES sobrevivem. ELE não a empurra. ELA não morre. 
ELES não sobrevivem. O CORO - personagem que não age, 
comenta e faz juízos de valor - estará sempre presente 
apesar deste drama não ser sobre ele. Esta é a segunda 
criação de Mariana Fonseca, a partir de um texto original 
de sua autoria. O espetáculo, com uma forte componente 
física, protagonizado pelos atores Daniel Viana e Sandra 
Pereira, inclui ainda um Coro composto por cinco atores 
inspirado pela obra Os Velhos Também Querem Viver, 
de Gonçalo M. Tavares.

criação (texto e encenação) 
Mariana Fonseca
direção de movimento e interpretação 
Rafael Barreto
direção musical Joana Brito Silva
desenhador de luz Manuel Abrantes
interpretação Beatriz Baptista, Daniel 
Viana, João Pedro Leal, Nuno Martins, 
Rafael Barreto e Sandra Pereira
fotografia Catarina Lobo
vídeo Tiago Durão

17-25 março
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré

Residências 
à conversa

No Convés da Fábrica das Ideias 
trocam-se ideias sobre criação, 
partilham-se processos 
e experiências.
Numa roda a conversa gira 
informalmente. 

15 JAN QUA

18:00
Rabbit Hole 
Triple Bill
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

29 JAN QUA

18:00
Sara Vaz 
e Marco Balasteros
LIVRO - CARACTERE 
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

25 MAR QUA

18:00
Mariana Fonseca
Apatia
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

1 ABR QUA

18:00
Susana 
Domingos Gaspar
Coletivo Habitacional
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

DANÇA

Susana Domingos 
Gaspar
Coletivo Habitacional

Colectivo Habitacional é uma coreografia política sobre 
habitação. Pergunta quais são as possibilidades de uma 
arte abstrata e poética como a Dança se debruçar sobre 
as questões basilares da vida das pessoas, sem pingo de 
glamour. Podia ser uma coreografia sobre mobilidade. Mas 
é sobre habitação. Colectivo Habitacional são três pessoas, 
que olham para os bairros onde vivem, que integraram 
a luta pelo acesso à habitação e lançam, a partir do palco, 
orientações ao poder deliberativo e executivo da sua 
cidade e do seu País. A residência na Fábrica das Ideias 
acompanha a fase de arranque do projeto que deverá 
estrear em outubro, no Auditório da Biblioteca de Marvila, 
em Lisboa.

Direção artística e coreoturgia 
Susana Domingos Gaspar
Interpretação Susana Domingos 
Gaspar, Carolina Faria e Micael Ferreira
Música Maile Colbert
Texto Nuno Pinheiro e Filipa Matta
Registo fotográfico 
e imagem do projecto Rui Dias Monteiro
Filme-registo João Luz
Apoios Pólo Cultural das Gaivotas, 
CNB/Estúdios Victor Cordón, 23 Milhas, 
Biblioteca de Marvila e Armazém 22
parcerias Habita!, Stop Despejos!, 
Festival HabitACÇÃO!
agradecimentos Tânia Guerreiro

27 mar-2 abr
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré
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ENTREVISTA

A cultura do dia a dia
A cultura do dia a dia  
por Rita Grangeia
e Victor Butuc, 
em entrevista

Os bons filhos nem sempre regressam a casa e esta página 
tem sido exemplo disso. Mas estes, nesta altura, a casa 
tornam e tornam a casa melhor. Rita é atriz. Este trimestre, 
integra um projeto com a Teatro e Marionetas de Mandrágora, 
inserido no festival Palheta, em que trabalhará na 
intervenção com a comunidade. Regressa a casa, à Gafanha 
da Nazaré, depois de passar por muitos lugares, Espanha 
incluída, onde estagiou com a Companhia de teatro Voadora. 
Victor é muitas coisas: músico, produtor, agente e criador. 
Regressa a Ílhavo porque precisava de serenidade para 
sê-las todas ao mesmo tempo e bem. No dia 20 de março, 
no Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre, apresenta 
com os The Lemon Lovers o novo disco da banda. E levam 
convidados.

Qual é a tua formação?
Rita Grangeia: Comecei por estudar representação 
na Jobra. Depois, segui para a ESMAE, no Porto, onde me 
licenciei e a partir de onde fui para Espanha, onde estagiei 
com a companhia de teatro Voadora. Entretanto, voltei 
para Portugal, tentei integrar-me em várias companhias, 
mas acabei por passar muito tempo ligada à animação, 
sobretudo de festas infantis, por uma questão financeira. 
Foi quando fiz parte de um projeto, a companhia Napalm, 
em que me concentrei na formação para ser formadora 
nas áreas de expressão dramática e teatro, o que fiz com 
crianças e jovens. É, no entanto, um percurso ingrato. 
Em Portugal, não existem subsídios que garantam 
a sobrevivência de quem trabalha, como eu, à bilheteira, 
o que não oferece condições para a profissão de ator. 
Paralelamente, por isso, trabalhei em restauração e, 
recentemente, voltei para casa porque decidi que não devia 
ter um part-time para poder investir na minha profissão 
a sério. Decidi que tenho de focar-me, a fulltime, na cultura 
e no que quero fazer, que é ter impacto na comunidade. 
Também por isso, opto agora por ir mais longe e trabalhar 
na área de produção, além de me focar apenas na 
representação.

Por isso, uma necessidade transformou-se agora num 
bom plano… 
R: Foi totalmente coincidência. Decidi que viria e soube da 
abertura de uma bolsa para assistentes no 23 Milhas que 
me permitiria, soube depois, trabalhar com a Mandrágora. 

Quando é que surgiu essa vontade de ser atriz?
R: Muito cedo, embora a minha mãe me conte que, 
em pequena, eu queria ser cantora. O que sinto agora, 
em retrospetiva, é que durante o nosso percurso escolar 
nos formatam, no sentido de nos educarem para ser só 
uma coisa. E o que eu percebi no mundo das artes, ou da 
cultura em geral, é que não existe, ou não deve existir, 
uma formatação. Deveria existir a possibilidade de nos 
formarmos em algo, sim, que nos abrisse um mundo de 
horizontes, opções e caminhos. Não há certo ou errado, 
existem muitas formas de fazer muitas coisas. A formação 
faz parte porque é importante ter regras, mas também 
é importante criar a partir da origem.

Depois dessas passagens, até por Espanha, que será 
outra realidade, como é voltar a casa? 
R: Não venho com medo. Já sentia necessidade de voltar 
a casa há algum tempo. Apesar de todas as oportunidades 
que existem lá fora, comecei a sentir que era um mercado 
um pouco ganancioso, em que tínhamos de nos vender de 
formas muito cruéis. Vendermos a nossa imagem como se 
fosse descartável, que é um bocado o retrato da sociedade 
em que vivemos atualmente. Senti que tinha de fugir à 
futilidade que encontrei lá fora e trazer para casa o que 
encontrei de bom. Vou investir em grupos locais em que 
possa dar o meu contributo. Fazê-lo no sítio em que nasci 
é mais significativo e mais gratificante do que fazê-lo em 
qualquer outro sítio do mundo.

Como vês o projeto 23 Milhas?
R: Vejo como um oásis no deserto, uma esperança. 
Eu conheci o projeto há um ano, quando estava fora, 
vi alguns espetáculos, mas não tinha uma grande conexão 
com o projeto. Quando cheguei, agora, e vejo o que foi feito, 
leio sobre o que aconteceu, consigo sentir o impacto, 
vejo como cresceu e quero fazer parte dele. Isso também 
torna o meu regresso mais confortável. Saber que há algo 
que nos identificamos que nos acolhe é muito bom.

No Palheta, em março, de que forma vais integrar 
o projeto com a Teatro e Marionetas Mandrágora?
R: Na verdade, ainda não posso responder a essa pergunta 
porque ainda não me reuni o suficiente com a companhia 
(risos). Sei que mesmo que não possa contribuir como atriz, 
terei um papel importante na criação da ligação entre 
a comunidade e os artistas. E, como disse, regressei aberta 
a novas possibilidades, versátil. Sobretudo se tiver a ver 
com pessoas. Tudo o que tem a ver com chegar às pessoas 
agrada-me.

Qual tem sido o teu percurso profissional?
Victor Butuc: O meu percurso profissional tem sido muito 
diferenciado. Sou músico e membro-fundador dos 
The Lemon Lovers; sou label-manager da Chilli Pepper Fields, 
uma nova editora/colectivo/produtora; sou também 
produtor executivo de Pinehouse Concerts, um canal 
independente de divulgação de música. Paralelamente, 
ainda faço produção nos festivais Vodafone Paredes 
de Coura, NOS Primavera Sound, MIMO Amarante e produzo 
concertos para a promotora Ritmos. Tenho tido também 
a oportunidade de acompanhar vários artistas como tour/
prod manager em digressões nacionais e internacionais.

Qual a tua ligação a Ílhavo?
V: A casa dos meus pais é aqui bem perto, vivi na praia da 
Barra e depois na Gafanha da Nazaré.

Porquê voltar a casa ou porquê voltar a casa para criar?
V: Tenho saudades desta calma, tenho um trabalho que 
exige muito de mim (fisicamente e emocionalmente) 
e preciso de regressar a um sítio calmo para encontrar 
o equilíbrio no que faço: que é criar, produzir, dinamizar. 
Em Ílhavo,  consigo ser bastante produtivo pela qualidade 
de vida que aqui encontro.

Como vês o 23 Milhas na criação de cena em Ílhavo?
V: Tenho uma enorme admiração pelo 23 Milhas. Já tive 
o prazer de trabalhar convosco no Festival Rádio Faneca, 
em 2016, quando estive com os The Lemon Lovers. 
Como produtor, a equipa de produção do 23 milhas 
é espetacular. A Catarina e o Vasco são a prova viva que 
existem excelentes profissionais que conseguem trabalhar 
sempre com um sorriso na cara! Como espetador, tenho 
muito respeito pelo trabalho do Luís enquanto programador. 
Consegue dinamizar todas as áreas da cultura (música, 
dança, performance, teatro, debate, festivais) de uma forma 
única, que dinamiza, educa e, ao mesmo tempo, envolve 
as pessoas de Ílhavo. Ao ver e experienciar projetos assim, 
fico com vontade de trabalhar com o 23 Milhas e fazer parte 
desta mudança de panorama cultural.

O que espera do concerto dos The Lemon Lovers no 
Laboratório das Artes? (concerto - ver página 6)

V: O público pode esperar um ambiente especial. Estamos 
a trabalhar hà bastante tempo para que possam sentir a 
energia certa, tanto por parte dos Lemon como por parte 
dos projetos que nos vão acompanhar, pelos quais tenho 
muito carinho.

a

“Decidi que tenho de 
focar-me, a fulltime,                    
na cultura e no que quero 
fazer, que é ter impacto 
na comunidade.”

a

JAN-MAR 2020
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10:00-14:00
terça a sexta-feira
Laboratório Artes
Teatro Vista Alegre

10:00-14:00
terça a sexta-feira
Espaços 23 Milhas

VISITAS

VISITA/JOGO

Grande Cena
com exploração do texto “Os Piratas” 
de Manuel António Pina

O Laboratório das Artes é um espaço que nos reporta para 
um ambiente cénico típico de um teatro e que serve de 
mote a esta visita em que vamos conhecer o teatro por 
dentro e por fora.
Quais são as profissões no teatro? O que é um texto 
dramático? Ao longo desta visita vamos descobrir as 
respostas, desafiar a imaginação, superar a timidez e subir 
ao palco.

€2,00
público-alvo 2º CEB
duração aprox. 60 min

marcação prévia
mediacao.23milhas@cm-ilhavo.pt

*gratuito para as escolas do município

€2,00
público-alvo 3º ciclo e ensino 
secundário
duração aprox. 60 min

marcação prévia
mediacao.23milhas@cm-ilhavo.pt

*gratuito para as escolas do município

VISITA

Bastidores de “…”
Visita aos Bastidores de “… ” é uma visita aos espaços 
do 23 milhas enquanto está a decorrer a montagem do 
espetáculo. Nesta visita percorremos o espaço de um dos 
edifícios 23 Milhas durante o período de montagem que 
antecedem a hora do espetáculo e contacta com as várias 
áreas técnicas em plena atividade. Temos ainda tempo 
para conversa com os artistas ou para assistir a um pouco 
do ensaio.

10:00-14:00
terça a sexta-feira
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré

VISITA/JOGO 

A Fábrica 
de Ideias
Como nascem as ideias? São feitas numa Fábrica? 
Para que serve uma ideia?
Nesta visita/jogo vamos conhecer esta Fábrica onde 
as ideias são a matéria de construção.

€2,00
público-alvo 1º ciclo
duração aprox. 90 min

marcação prévia
mediacao.23milhas@cm-ilhavo.pt

*gratuito para as escolas do município

10:00-14:00
terça a sexta-feira
Casa Cultura Ílhavo

€2,00
público-alvo pré-escolar
duração aprox. 90 min

marcação prévia
mediacao.23milhas@cm-ilhavo.pt

*gratuito para as escolas do município

VISITA/JOGO

Viagem ao Reino 
das Cores
Entramos pé ante pé à descoberta de um novo espaço 
e de alguns objetos perdidos ou esquecidos pelos artistas! 
Vamos espreitar, explorar e jogar. Será que conseguimos 
desvendar todos os segredos existentes dentro desta casa?
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NO QUADRIMESTRE
PASSADO

LEME volta a afirmar Ílhavo como uma 
nova marca para o circo contemporâneo

Mais de oito mil pessoas passaram em Ílhavo, 
em dezembro de 2019, em quatro dias de LEME, o festival 
de circo contemporâneo que aconteceu em vários espaços 
do Município de Ílhavo, desde espaços culturais aos 
jardins, ou do largo da Vista Alegre ao Centro Paroquial 
de Ílhavo. Esgotando a lotação de praticamente todos os 
espetáculos, destaque para as quatro sessões esgotadas 
de [HOSE], a criação de Daniel Seabra, o artista apoiado 
da edição deste ano do festival, que através de centenas de 
mangueiras de uma empresa local construiu um espetáculo 
sobre uma estrutura metálica suspensa no Centro Paroquial 
de Ílhavo, e sob o tema dos plásticos e da emergência de 
uma solução para o planeta. 

JAN-MAR 2020

O festival é organizado pelo 23 Milhas, projeto cultural do 
Município de Ílhavo, e pela Bússola. O diretor do 23 Milhas, 
Luís Ferreira, afirmou que “é impressionante que, 
logo na segunda edição, o LEME tenha conseguido marcar 
o circuito de circo internacional e levado até Ílhavo pessoas
de todas as partes do país e de vários países”, O Circus 
Forum, um encontro internacional para conversar e refletir 
sobre circo contemporâneo, terá contribuído para isso, 
provando ser uma ferramenta imprescindível para o 
futuro do LEME e para a ativação, através da promoção do 
encontro entre pares, do circo contemporâneo em Portugal.
Em quase duas dezenas de espetáculos, destaque ainda 
para os espetáculos coreanos “Impulse” e Signal, mas 
também para Materia e Fang, que desvendaram novos 
caminhos para o circo contemporâneo. As formações e 
oficinas, esgotadas na sua maioria, criaram oportunidades 

para estudantes das quatro escolas de circo em Portugal, 
e até para não profissionais, de conhecerem as realidades 
divergentes dos artistas presentes no festival.
Prova dada, assim, de que o circo contemporâneo é uma 
disciplina total e que consegue criar eco e curiosidade 
nas pessoas, alterando a dinâmica dos lugares. O tema 
deste ano, a matéria, deu apoio a essa ideia. 
Segundo Luís Ferreira, “a reação do público foi 
impressionante, bem como as críticas de jornalistas, 
artistas e outros agentes culturais que foram 
mobilizadoras”, e vindas de sete países diferentes
Importa, por isso, dizer que o LEME regressa em 2020, 
de 3 a 6 de dezembro, para continuar a criar aquela que é, 
segundo o diretor do 23 Milhas, “já uma marca cultural para 
o Município de Ílhavo”.

Milha com edição mais participada 
de sempre

A terceira edição da Milha, festa da música e dos músicos 
de Ílhavo, que aconteceu em novembro de 2019, foi a mais 
participada de sempre, com quase quatro mil pessoas 
a passarem em Ílhavo e na Gafanha da Nazaré.
Durante quatro dias, além de casas cheias e de quase 
todos os espetáculos terem esgotado, naquele 
consideramos um salto quantitativo, mas também 
qualitativo, considerável, juntaram-se em vários palcos 
quase 300 participantes, desde músicos, bandas, 
ranchos, filarmónicas a escolas locais. Ao todo, houve 
quatro espetáculos especiais, quatro grandes produções 
orientadas por criadores convidados, com 12 concertos, 
quase todos estreias, duas formações, uma festa e um 
baile de encerramento.
O mote deste ano foi o linguajar ilhavense e, em grande 
parte, todos os artistas responderam à chamada 
recorrendo a registos áudio do típico linguajar ou sendo 
eles próprios a voz dessa bandeira. A Milha manteve 
o desafio à criação, reforçando aquele que é o seu objetivo 
central desde o início, em 2017: desafiar e alavancar 
a produção local e ser gancho para o desenvolvimento de 
uma plataforma em que os artistas ilhavenses possam 
encontrar-se e colaborar uns com os outros.
O crescimento dessa produção nesta edição faz com 
acreditemos que se tem vindo, de facto, a criar um 
espaço mais desafiante em Ílhavo para que os criadores 
desenvolvam os seus projetos, se reconheçam no território 
e no nosso projeto cultural. A Milha regressa em 2020.
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Com as Escolas

Próximo trimestre
Ilustração à Vista
Desenhar um território

Ílhavo, Vista Alegre 
e Gafanha da Nazaré
30 abril-3 maio

Rádio Faneca
Criação em comunidade

Ílhavo
19-21 junho

17-19 março
Escolas do Município 
de Ílhavo

21 março 
21:30
Fábrica Ideias Gafanha 
Nazaré

gratuito
duração aprox. 90 min

público-alvo 2º ciclo
lotação 1 turma/sessão (máx. 30 alunos)

criação e orientação 
Catarina Câmara
direção e produção 
Companhia Paulo Ribeiro

M/3 · gratuito
duração aprox. 50 min

apresentação Jorge Castro Ribeiro
direção António Vassalo Lourenço

OFICINA DANÇA

A Dança 
e a Literatura
Achas que sabes ler? 
por Catarina Câmara - Companhia Paulo Ribeiro

O corpo do leitor, aparentemente imóvel e fechado sobre 
si mesmo, é na realidade um corpo em pleno movimento 
que viaja sem sair do lugar exercitando os músculos 
da imaginação.
A convite da Companhia Paulo Ribeiro, Catarina Câmara 
propõe uma abordagem ao cruzamento dos territórios 
da dança e da literatura, descobrindo e movendo novas 
relações de sentido entre texto e movimento. Como contar 
os amores e desamores de D. Pedro e D. Inês de Castro, 
narrados no canto III dos Lusíadas, sem uma única palavra? 
Como traduzir para ritmo, intensidade, forma, as emoções 
e contradições de uma personagem como Frei Luís de 
Sousa? Inspirados em poemas de autores como Sophia de 
Mello Breyner, Fernando Pessoa ou Almada Negreiros, 
os seus ritmos e rimas, pausas e recursos expressivos, 
criar-se-ão momentos de dança. Ao mesmo tempo, a partir 
do imaginário físico dar-se-ão pernas às palavras e cada 
um escreverá os seus versos.

MÚSICA NA ESCOLA 2020

Quatro famosas 
notas musicais!
Conhecer Beethoven e a sua música intemporal 
pelo 250º aniversário
por Orquestra Filarmonia das Beiras

Todos os anos, a Orquestra Filarmonia das Beiras leva 
música a milhares de crianças do 1.º Ciclo com o Música 
na Escola, um projeto de ação educativa que tem como 
objetivo a divulgação, formação, sensibilização 
e desenvolvimento do gosto musical do público infantil. 
A tipologia, o formato e o tipo de espetáculo pretende 
dar ênfase à participação das crianças no processo de 
realização musical, através da interação com a orquestra 
por meio de jogos musicais. Em 2020, a temática escolhida 
relaciona-se com a descoberta da atualidade intemporal 
da música de Beethoven e do seu percurso pessoal 
de afirmação e superação artística, no ano dos 250 anos 
do seu nascimento.

Nas sessões pedagógicas e no concerto de família, 
as crianças e os seus familiares terão oportunidade de viver 
a experiência intensa da música expressiva de Beethoven, 
entre a força e a ternura, e de conhecer a sua história entre 
a glória, a tragédia e a superação.

Festim
Festival Intermunicipal 
de Músicas do Mundo

Gafanha da Nazaré
10-12 julho



CONTACTOS

Casa Cultura Ílhavo
Av. 25 de Abril | 3830-044 Ílhavo
Tel.: 234 397 260 
Tel.: bilheteira: 234 397 262
GPS: 40º 36’02.01” N | 8º 40’01.68” W
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
GPS: 40º 38’10.57” N | 8º 42’42.56” W
 bilheteira e atendimento
terça-feira a sábado – 14:00-19:00
 
Cais Criativo Costa Nova
Avenida Senhora da Saúde, 
Praia da Costa Nova | 3830-460 
Gafanha da Encarnação
GPS: 40°36’43.9”N | 8°45’07.8”W
 
Laboratório Artes  
Teatro Vista Alegre
Largo da Vista Alegre | 3830-292 
Vista Alegre
GPS: 40º35’20.561’’ | -8º40’58.320’’
 
dias de espetáculos
As salas de espetáculos abrem 90 min  
antes do início do espetáculo

 

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

bilheteira
bilheteira.23milhas@cm-ilhavo.pt

mediação
mediacao.23milhas@cm-ilhavo.pt
 
facebook
www.facebook.com/23milhas
 
Bol – Bilheteira Online
ilhavo.bol.pt
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João Francisco Correia
Jorge Marques
Leonor de Jesus Silva
Luis Miguel Nunes
Marcelo Pinho Ribeiro
Maria Helena Silva
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Mariana Macedo
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CÂMARA MUNICIPAL  
DE ÍLHAVO

Presidente
Fernando Caçoilo
Divisão da Cultura 
Lisete Cipriano

PUBLICAÇÃO

design gráfico
Studio Dobra
paginação e capa
Gonçalo Fialho
edição de texto
Maria Inês Santos  
edição e revisão
23 Milhas
impressão
Diário do Porto
Nº exemplares
2000

N
10

9

Av. 25 de
Abril

N
10

9

R. do Cerciav

Av. José Estevão

R
. d

a 
S

au
da

de

R. Nossa Sra. da Nazaré

Estrada da Mota

Estrada da Mota

A
v 

Jo
sé

 E
st

ev
ão

A
v 

Jo
sé

 E
st

ev
ão

A
v.

 J
oã

o 
 C

ôr
te

 R
ea

l

A25

A25

R. da Barca

R
. d

o 
S

ul

GAFANHA 
DA NAZARÉ

GAFANHA 
DO CARMO

GAFANHA DA 
ENCARNAÇÃO

GAFANHA
DE AQUEM

BAIRRO DOS
PESCADORES

LATVA
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ÍLHAVO
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CRIATIVO 

COSTA 
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GAFANHA  
DA NAZARÉ

CASA 
CULTURA 
ÍLHAVO

LABORATÓRIO 
ARTES TEATRO 
VISTA ALEGRE

Farol da Barra O 23 Milhas é um projeto de transformação e desenvolvimento cultural, transversal e inclusivo, 
que se funda num olhar sobre a relação entre pessoas e territórios.



www.23milhas.pt


