


FESTIVAL OITO20E4

JULHO DE 2014

Oito20e4 é um festival que acontece na cidade de Espinho e 
transforma as ruas,  as praças, os estabelecimentos comerciais  
e o mercado municipal em palcos temporários. 

De 25 a 27 de Julho, da rua 8 à rua 24, das 8:00 às 24:00,  
a cidade acolhe espetáculos, instalações e performances artísticas 
que acomodam as vivências e os ritmos da cidade. 

À semelhança da primeira edição, as comunidades de Espinho  
são convidadas a participar ativamente na preparação,  
construção e implementação de alguns dos projetos artísticos. 

As ruas 14,16,18,19 e 23, o Mercado Municipal e, também,  
alguns estabelecimentos comerciais voltam a transformar-se  
em palcos provisórios e espaços de exposição acolhendo concertos 
de música, espetáculos de artes performativas e instalações artísticas 
mostrando a mais exigente e qualificada produção criativa atual. 

A Real Orquestra da Grande Malha Ortogonal de Espinho,  
dirigida pelo Maestro Tim Steiner volta a juntar-se num espetáculo  
que envolve alunos da Academia de Música de Espinho,  
as comunidades de musicais de Espinho e todas as pessoas  
que quiserem juntar-se e formar um grande coro! 

No Mercado Municipal a ação Fresquinho – Frescos de Espinho 
promoverá showcookings de diferentes chefs, um duelo 
gastronómico e workshops destinados às famílias e crianças.  
Esperam-se dois dias de partilha, de aprendizagem e, acima de tudo,  
de boa disposição em redor de um dos prazeres  
mais importantes da vida: comer.

O programa do Festival Oito20e4 está cheio de bons motivos para 
que os dias 25, 26 e 27 de Julho sejam memoráveis!

Para todos os públicos com entrada gratuita!

PARCEIROS

PATROCINADORES

APOIOS

ESTABELECIMENTOS ADERENTES

AIPAL CAFETARIA FERREIRA CASA ALVES 
RIBEIRO PERLES DE CHOCOLAT  
20 INTENSUS

ORGANIZAÇÃO



AUDIOVISUAL 

MOSTRaUDIOVISUAL

WORKSHOP
CINEMA 
DE ANIMAÇÃO
ORGANIZAÇÃO Cooperativa Nascente 
26 JULHO 9:30 - 11:00  27 DE JULHO 10:00 - 11:30  LOCAL Rua 19, nº 409
DURAÇÃO 40 min PÚBLICO ALVO Crianças, dos 6 aos 10 anos.

INSCRIÇÕES Através do endereço electrónico  
mostraudiovisual@nascente.org.pt. 
As inscrições são limitadas e serão consideradas por ordem de chegada.  

WORKSHOP
FILMAGEM
E EDIÇÃO DE VÍDEO 
ORGANIZAÇÃO Cooperativa Nascente 
26 DE JULHO  11:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00  27 DE JULHO 14:30 às 17:30 
LOCAL Rua 19, nº 409 DURAÇÃO 40 min.
PÚBLICO ALVO > de 14 anos sem conhecimentos na área  

INSCRIÇÕES Através do endereço electrónico  
mostraudiovisual@nascente.org.pt. 
As inscrições são limitadas e serão consideradas por ordem de chegada. 

PARTICIPAR NO OITO20E4

MÚSICA/COMUNIDADE

GASTRONOMIA/COMUNIDADE

FRESQUINHO
FRESCOS NO MERCADO 
DE ESPINHO

CHEF DA FAMÍLIA 
É apaixonado pelo mundo da culinária e lá em casa 
todos lhe dizem que mesmo a receita mais simples, 
parece ter sido feita pelo melhor chef do mundo? 
Então chegou a sua vez de mostrar  
do que é realmente capaz. 

O desafio? Simples. Pretendemos encontrar  
os melhores chefs de família de Espinho e,  
com eles, partilhar boas experiências gastronómicas.

O objectivo? Em 30 minutos, dois elementos  
da família, terão de impressionar o júri e confeccionar 
um prato principal, tendo como base os produtos  
do Mercado Municipal. 

Quer partilhar essa paixão durante o Oito20e4 e, 
quem sabe, ser o grande vencedor do “Chef  
de Família” de Espinho? Contamos consigo!

26 DE JULHO 14:30 às 19:30�LOCAL Mercado Municipal, Piso 1

GASTRONOMIA/COMUNIDADE

WORKSHOP
VAMOS APRENDER 
SOBRE ALIMENTOS
Nestes workshops crianças, pais, avós e tios 
aprendem sobre os diferentes tipos de alimentos, 
quais as suas origens e porque é que é tão 
importante termos uma alimentação saudável, variada 
e equilibrada. Depois da lição estudada e apreendida 
são convidados a por as “mãos na massa” e degustar 
as preparações culinárias elaboradas!

O workshop é gratuito, mas carece de inscrição 
prévia e tem lotação limitada. 

26 DE JULHO LOCAL Mercado Municipal HORA 10:00 PÚBLICO-ALVO Crianças 
dos 4 aos 10 anos HORA 11:30 PÚBLICO-ALVO Famílias com crianças dos 4 
aos 10 anos 

REAL ORQUESTRA
DA GRANDE MALHA
ORTOGONAL
DE ESPINHO
A Real Orquestra da Grande Malha Ortogonal  
de Espinho (ROGMOE), dirigida pelo maestro  
Tim Steiner, está de regresso a Espinho.  

Vamos criar um grande coro e convidamos  
todas as pessoas a aceitar este desafio! 

Para participar é necessário estar presente  
em três ensaios e no espetáculo,  
que acontecerá na noite de 26 de Julho��

INSCRIÇÕES Através do endereço eletrónico, ROGMOE@oito20e4.com, enviando o seu nome, idade e contacto 
telefónico até dia 18 de Julho. As inscrições são limitadas e serão consideradas por ordem de chegada. 

24 E 25 DE JULHO Ensaios em horário pós laboral 26 DE JULHO Ensaio durante a tarde e espetáculo às 22:00 LOCAL DOS ENSAIOS Centro Multimeios

CHEF DA FAMÍLIA
INSCRIÇÕES  
até ao dia 13 de Julho, através  
do endereço electrónico, fresquinho@
oito20e4.com, enviando-nos  
os nomes dos participantes, idades e prato  
que pretendem confeccionar,  mostrando-nos  
o seu talento para a culinária!  
Consulte as regras e critérios  
de seleção em: facebook.com/oito20e4  
ou em www.cm-espinho.pt .
A divulgação dos resultados das famílias 
seleccionadas será feita no dia  
18 de julho.

REGRAS DO “CHEF DA FAMÍLIA”
 ° Idade - um dos elementos  

 ter mais de 18 anos
 ° Não terem qualquer  

 tipo de formação culinária
 ° Pratos a confeccionar  

 - um prato principal.  
 Envie-nos a receita e duas fotografias  
 do empratamento
 ° Tempo para confecção do prato  

 30 minutos
 ° Só serão considerados os pratos que  

 tenham como base os produtos 
 existentes no Mercado Municipal  
 de Espinho
 ° Dois elementos por família

 ° Número de famílias a participar – 6

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES
 ° Receitas inovadoras e com enfoque  

 na gastronomia local
 ° Receitas que permitam um bom 

 empratamento e boas fotografias
 ° Receitas saudáveis e adequadas  

 à época balnear

PRÉMIOS
O Chef da Família gravará um video na 
sua cozinha com o menu apresentado no 
Festival e receberá um cabaz alimentar. .  
Aos restantes participantes  
será oferecido um cabaz alimentar.



PROGRAMA DIÁRIO DO FESTIVAL 

INSTALAÇÃO URBANA 

FLOATING PALANGRE 
/ FAHR 021.3
Uma rua transformada, ocupada e alterada que 
colocará toda a gente a olhar para os fios que 
suspendem bóias ao longo de um percurso 
desenhado no ar. Um desafio lançado aos FAHR 
021.3 que trazem para a Rua 19 as bóias e as linhas 
convertidas numa instalação artística. 

A nossa proposta tem como grande objectivo unir 
o espaço através de linhas geradas pelas bóias a 
flutuar, unir as pessoas locais em linhas de trabalho 
e boa disposição, explorar as linhas ortogonais da 
cidade para envolver espaços com a presença de 
cada um. Cada bóia é um cidadão. A cadeia e linha 
dependem da presença de cada um, assim como, a 
cidade depende dos seus habitantes e seus trabalhos 
para ser cidade.FAHR 021.3

Hugo Reis, arqº; Filipa Frois Almeida, arqª; Pedro Castro 
Silva, arqº LOCAL�Rua 19 

BIOGRAFIA
FAHR 021.3 é uma combinação. De pessoas, 
perspectivas, desafios, metodologias, artes e 
conceitos. Surge da visão de dois arquitetos que 
acreditam que a arte que os formou é muito mais do 
que aparenta. Apostaram tudo no desenvolvimento 
de uma nova abordagem, a arquitetura comunicativa. 
Surpreender na forma, no conceito e no conteúdo 
através de uma nova perspectiva de comunicação é o 
que esta empresa promete aos seus clientes. 

Percebendo que a arquitetura é um ramo de arte e 
de intervenção no espaço, FAHR 021.3 desenvolve 
o seu trabalho tendo por base a linguagem e a 
metodologia arquitectónica, mas apostando sempre 
no espaço improvável e nos materiais desafiantes. 
O resultado é provocativo e inesperado e vem nos 
mais variados formatos, desde a instalação, aos site 
specific, à performance, à intervenção.

FOTOGRAFIA/COMUNIDADE

24 EXP / 8 MP: ÁLBUM DE
FOTOGRAFIAS DO COMÉRCIO
TRADICIONAL DE ESPINHO
/ HELENA BORGES
As fotografias preservam memórias de pessoas e 
lugares. Ao transformarem o mundo material em 
representações, conseguem trazer o passado ao 
presente. Observá-las é reviver momentos, ou até 
adivinhar histórias. Agora, vamos folhear os álbuns 
de fotografias do comércio tradicional de Espinho, 
recordar-nos de como os espaços eram ontem para 
melhor os conhecermos hoje.

EQUIPA ARTÍSTICA Helena Borges com a participação dos comerciantes dos 
estabelecimentos comerciais envolvidos�LOCAL E HORÁRIO No horário de 
abertura dos seguintes estabelecimentos: Aipal (R. 19, nº 241), Cafetaria 
Conde Ferreira (R. 14, nº 686), Casa Alves Ribeiro (R. 19, nº 294), Mercado 
Municipal (R. 16/18), Perles de Chocolat (R. 23, nº 318), 20 Intensus  
(R. 20, nº610).

BIOGRAFIA
Nascida no Porto em 1984, licenciou-se em Design 
de Comunicação em 2008, na FBAUP. Ao frequentar 
o Mestrado em Design da Imagem na mesma 
faculdade, percebeu que gostava de pensar os 
lugares através da fotografia e que estes ganhavam 
o seu sentido na maneira como eram habitados. 
Começou, então, a envolver-se em projetos de 
documentação imagética participativa, acreditando 
na importância da valorização do olhar das pessoas 
sobre os seus lugares.

AUDIOVISUAL

MOSTRaUDIOVISUAL
MOSTRaUDIOVISUAL é um programa da 
responsabilidade da Cooperativa Nascente em 
articulação com Festival Oito20e4. Este é um projeto 
de convergência das diferentes expressões do 
universo do cinema e do audiovisual. 

Durante os três dias do Festival haverá workshops 
de animação, filmagem e edição de vídeo; mostra de 
trabalhos académicos e experimentais; instalações de 
videoarte; conversas sobre a arte cinematográfica  
- tudo isto em atividade permanente na esquina da 
rua 19 com a 18!
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NO MERCADO 
COM EMÍDIO 
CONCHA 
DE ALMEIDA

Adotou Espinho como 
a sua terra há mais de 
30 anos. É professor no 

Agrupamento de Escolas Gomes de Almeida e no 
Instituto Superior de Espinho. Exerceu as mesmas 
funções no Turismo de Portugal e outras instituições 
de Ensino Público e Privado. Tem vindo a colaborar 
com diversas instituições locais na realização de 
eventos e é também empresário na área do catering.

Participa regularmente em showcookings e 
workshops de cozinha. Divulgou e defendeu já por 
diversas vezes a gastronomia Espinhense em mostras 
Nacionais e Internacionais com produtos locais e 
receitas tradicionais ou de sua autoria. Está neste 
momento a concluir um livro de receitas tradicionais 
e de nouvelle cuisine tendo por base apenas peixes 
que são capturados na Companha de Espinho.

HORA 19:00 LOCAL Mercado Municipal, Piso 1 PÚBLICO-ALVO Todos os 
públicos  / Entrada livre, sujeita à limitação do espaço

FOTOGRAFIA/COMUNIDADE

24 EXP / 8 MP: ÁLBUM DE 
FOTOGRAFIAS DO COMÉRCIO
TRADICIONAL DE ESPINHO
/ HELENA BORGES
Inaugurações simultâneas nos locais Aipal (R. 19, nº 
241), Cafetaria Conde Ferreira (R. 14, nº 686), Casa 
Alves Ribeiro (R. 19, nº 294), Mercado Municipal 
(R. 16/18), Perles de Chocolat (R. 23, nº 318), 20 
Intensus (R. 20, nº610).

HORA 18:30 PÚBLICO-ALVO Todos os públicos

INSTALAÇÃO URBANA

FLOATING PALANGRE
/ FAHR 021.3
Inauguração da instalação Urbana  FLOATING 
PALANGRE do coletivo de arquitetos FARH 021.3. 

LOCAL Rua 19 HORA 18:30 PÚBLICO-ALVO Todos os públicos

A JIGSAW
Viajam de Coimbra 
até Espinho para um 
concerto no Mercado 
Municipal onde revelarão 
as suas novas e antigas 
canções, a sua leitura 

personalizada da música popular norte-americana 
(folk, country, blues). Considerados uma das 
melhores bandas ao vivo pela RUC, lançarão um novo 
álbum até ao final do verão.�

HORA 20:00 LOCAL Mercado Municipal DURAÇÃO 45 min.  
PÚBLICO-ALVO Todos os Públicos

OCTA PUSH
O primeiro dia de 
festival fecha com 
os Octa Push num 
concerto que promete 
uma mistura exótica 
de UK Garage com 

elementos dispersos como Afrobeat, Dubstep, 
Ragga. Esta banda tem feito uma carreira notável 
tendo já passado por festivais como o Sonar Festival 
(Barcelona e Corunha), Fabric (UK), Glade Festival 
(UK), Vamos Festival (UK), Amsterdam Dance Event 
(Holanda), Optimus Alive e espaços de programação 
como a Casa da Música e Lux. 

HORA 00:00 LOCAL Piscina Solar Atlântico DURAÇÃO 60 min.
PÚBLICO-ALVO Todos os Públicos

GASTRONOMIA 

FRESQUINHO
FRESCOS NO MERCADO
DE ESPINHO
No mercado com... convida Chefs profissionais  
e amadores a partilharem com o público alguns  
dos seus maiores segredos e receitas  
transformando a cozinha num local de partilha  
de saberes e aprendizagens! 

MÚSICA

ORQUESTRA CLÁSSICA
DE ESPINHO 
/ CAREL KRAAYENHOF 
- BANDONEÓN  
RUI PINHEIRO
DIREÇÃO MUSICAL
Um concerto que fecha 40ª Festival de Música de 
Espinho com um programa de festa onde estão 
presentes os sons do flamenco e do tango argentino. 
Esta será uma viagem que levará o público a  revisitar 
um compositor espanhol, um argentino e um russo, 
num percurso musical surpreendente. 

PROGRAMA Jerónimo Giménez / La boda de Luis Alonso / Astor Piazzolla 
Concerto para bandoneon, orquestra de cordas e percussão “Aconcagua” / 
Rimsky-Korsakov / Capricho Espanhol / op 34 HORA 22:00 LOCAL Praça da 
Câmara Municipal PÚBLICO-ALVO >de 6 anos

TEATRO FÍSICO/PERFORMANCE

BAILE DOS 
CANDEEIROS
/ RADAR 360
Um espetáculo com candeeiros humanos, autónomos 
e espalhados por pontos estratégicos, que acendem, 
apagam, respiram, dançam, interagem e reagem. Baile 
dos Candeeiros é uma intervenção artística, que parte 
de um conceito de instalação plástica, associado a 
uma composição coreográfica do movimento dos 
corpos no espaço, e da luz como cenário visual vivo. �

DIREÇÃO ARTÍSTICA António Oliveira INTERPRETAÇÃO António Oliveira, Filipe 
Caco, Filipe Moreira, Flávio Rodrigues, Mariana Amorim e Julieta Rodrigues 
SONOPLASTIA Fernando Rodrigues HORA 23:30 LOCAL Praça da Câmara 
Municipal PÚBLICO-ALVO Todos os Públicos

25 DE JULHO SEXTA MÚSICA

HÁBITOS MUSICAIS
UMA BANDA SONORA
PARA A CIDADE
curadoria de André Gomes

Todas as cidades têm os seus sons, o seu próprio 
ritmo, o seu pulsar. Não existem duas iguais. Por 
esse mesmo motivo, qualquer cartografia musical 
desenhada para a cidade de Espinho tem de 
obedecer as regras próprias da sua identidade: 
a alma do seu Mercado Municipal, a sua vista 
privilegiada para o mar, o corre-corre da Rua 19 (a 
artéria que funciona como coração), a especificidade 
da sua arquitetura. Pelo segundo ano consecutivo, a 
música vai andar à solta nas ruas de Espinho, criando 
novos e irrepetíveis percursos, lançando o convite 
para um novo ordenamento musical da cidade, 
provocando momentos inesperados e irrecusáveis.  



CAXADE
CAXADE é o novo 
projecto pessoal de 
Alonso Caxade. Folk-
pop, música minimalista 
e sons bucólico-pastoris 
da velha Europa. 

Em Espinho apresentam o seu primeiro trabalho 
discográfico, A Dança dos Moscas com uma banda 
formada por Manu Paino (trompete e carrilhão), Manu 
Espinho (bombardino), Xosé Tunhas (bateria) e o 
próprio Alonso Caxade (voz e acordeão).

HORA 15:00 LOCAL Rua 19 DURAÇÃO 60 min. PÚBLICO-ALVO Todos os Públicos

JIBÓIA
O projeto de Óscar 
Silva é uma miscelânea 
de kuduro, com rock, 
pedaleiras às cores, 
noise e tons em arco-íris 
do psicadélico. Há de 
tudo: Animal Collective, 
afrobeat, viagens 
gingonas pelo espacial 

e, só por isso, Jiboia é festão. Uma das revelações 
nacionais do ano e ao vivo perceber-se-á porquê.

HORA 16:00 LOCAL Conde Ferreira DURAÇÃO 50 min.  
PÚBLICO-ALVO Todos os Públicos

JOSEPHINE
FOSTER

A norte-americana 
Josephine Foster, um 
dos nomes maiores 
da música folk actual, 
apresenta em Espinho 

um conjunto de canções que são fruto de percurso 
invulgar e independente. O seu mais recente disco, 
Blood Rushing, foi lançado em 2013. Neste concerto 
partilha o palco com o seu marido, o espanhol Victor 
Herrero.�

HORA 17:30 LOCAL Rua 19 DURAÇÃO 60 min. PÚBLICO-ALVO Todos os Públicos

SEQUIN
Sequin, a primeira 
aventura a solo de Ana 
Miró que apresenta um 
trabalho fresco, que 
agarra nas duas mãos as 
entranhas da pop e da 
electro. Penelope é um 

disco cosmopolita, no qual as barreiras tecnológicas 
se quebram para dar lugar ao movimento humano,  
à multiculturalidade, ao passo apressado do dia-a- 
-dia e, sobretudo, ao abanar cinético para espantar 
demónios.

HORA 19:00 LOCAL Piscina Solar Atlântico DURAÇÃO 60 min.
PÚBLICO-ALVO Todos os Públicos

DIA 26 DE JULHO SÁBADO 

CHEF DA 
FAMÍLIA
A partir das 14:30 
contamos com os 
Espinhenses para 
ajudar o júri na decisão 
final e para partilhar 
bons momentos em 

redor dos tachos e das histórias que delas emergem. 

Traga a sua família e amigos e divirta-se!

HORÁRIO 14:30 às 19:30 LOCAL Mercado Municipal, Piso 1
Entrada livre, sujeita a limitação do espaço.

MÚSICA

HÁBITOS MUSICAIS
UMA BANDA SONORA
PARA A CIDADEPARA A CID
CURADORIA André Gomes 

PEIXE
Pedro Cardoso (Peixe), 
membro fundador 
dos Ornatos Violeta e 
diretor da Orquestra 
de Guitarras e Baixos 
Eléctricos, apresenta 
o seu trabalho a solo. 
Depois de Apneia, 

lançado em 2012, Peixe prepara-se para lançar um 
novo disco que confirmará certamente, como se 
existissem dúvidas, a beleza e emotividade das suas 
composições para guitarra.

HORA 9:00 LOCAL 20 Intensus DURAÇÃO 50 min.  
PÚBLICO-ALVO Todos os Públicos

GRUTERA
Grutera é o alter-ego de 
Guilherme Efe, guitarrista 
nascido na Nazaré. Em 
2013 estreou-se nas 
edições discográficas 
com Palavras Gastas 
e rapidamente criou 

burburinho na imprensa nacional devido à sua 
abordagem à guitarra. A Espinho vem apresentar o 
seu novo disco, O Passado Volta Sempre.

HORA 10:00 LOCAL Perle de Chocolat DURAÇÃO 50 min.
PÚBLICO-ALVO Todos os Públicos

VICTOR
HERRERO

Colaborador habitual 
da norte-americana 
Josephine Foster, Victor 
Herrero é um dos 

segredos mais bem guardados da música feita na 
vizinha Espanha. Com uma sensibilidade rara para a 
escrita de canções, o músico espanhol impressiona 
como excelente guitarrista e pela forma como “filtra” 
as suas raízes andaluzas numa música que é apenas 
sua. No Festival Oito2e4 apresenta o seu novo disco 
a solo, intitulado Estampida.

HORA 12:00 LOCAL Varanda da Aipal DURAÇÃO 50 min.
PÚBLICO-ALVO Todos os Públicos

FRESQUINHO 
FRESCOS NO MERCAADO 
DE ESPINHO

NO MERCADDO 
COM LÍGIA
SANTOS
Foi a vencedora 
da primeira edição 
Masterchef em Portugal 
e tem uma escola 

de cozinha que também é um espaço gourmet, o 
Mastercook, em Famalicão. A Espinho trará receitas 
para um almoço próprio de época balnear, mas com 
todo o requinte e dedicação para que o possa replicar 
em casa e surpreender os seus convidados.

HORA 11:30 LOCAL Mercado Municipal /PISO 1 PÚBLICO-ALVO Todos os 
Públicos / Entrada livre, sujeita à limitação do espaço

NO MERCADO 
COM JOANA
ALVES 
Joana Alves é a autora 
do Le Passe Vite, 
o blogue que lhe 

transformou a vida. Quando escreveu as primeiras 
palavras trabalhava como Designer de Comunicação 
e sonhava acordada com receitas e uma vida 
entre tachos. Para o Fresquinho, promete trazer 
vegetarianos, leves  e adequados para colocar na 
lancheira e rumar até à praia. Até os mais pequenos 
serão surpreendidos com o manjar que se pode fazer 
com frutas e legumes!

HORA 13:00 LOCAL Mercado Municipal /PISO 1 PÚBLICO-ALVO Todos os 
Públicos / Entrada livre, sujeita à limitação do espaço

GASTRONOMIA/PARTICIPAÇÃO 

NARRAÇÃO 
MUSICADA DE

A AVENTURA GULOSA
DO RATO SEBASTIÃO
PPOR Palmira Martins

Esta história inédita, será narrada pela autora e 
acompanhada por um suporte musical, ao vivo.  
Comida, amizade e família farão parte deste momento 
dedicado às crianças!

Palmira Martins escreve para a Infância desde 2009 
e conta já com três livros publicados, três prémios 
literários e muitas horas bem passadas junto dos mais 
pequenos.

As inscrições são limitadas e serão consideradas por 
ordem de chegada.

HORA 10:45 e 12:15 LOCAL Mercado Municipal , Piso 1  
PÚBLICO ALVO Famílias com crianças > 6 anos



CRUZAMENTOS DISCIPLINARES 

CHEIO 
FILIPA FRANCISCO
E THORSTEN GRUETJEN
Um intérprete que se transforma num clown,  um 
carrinho que guarda uma grande quantidade de 
objetos. Objetos que são manipulados e utilizados de 
forma absolutamente inesperada: pode uma cana de 
pesca transformar-se num taco de snooker?; podem 
sacos de papel ganhar vida e transformarem-se em 
personagens? Em Cheio tudo pode acontecer e o 
público é convocado pelo intérprete a descobrir e 
explorar o seu processo de trabalho artístico!

CRIAÇÃO Filipa Francisco e Thorsten Gruetjen INTERPRETAÇÃOThorsten 
Gruetjen LOCAL Praça da Câmara Municipal HORA 11:00  
PÚBLICO ALVO Todos os Públicos 

MÚSICA/COMUNIDADE

REAL ORQUESTRA 
DA GRANDE MALHA 
ORTOGONAL DE
ESPINHO/TIM STEINER 
E COMUNIDADES
DE ESPINHO 
A Real Orquestra da Grande Malha Ortogonal 
de Espinho (ROGME) regressa para mais uma 
performance única e inesquecível. 
A ROGMOE vai ocupar, transformar e percorrer  a rua 
19,  uma das ruas mais emblemáticas de Espinho,  e 
termina, em apoteose, na Praça da Câmara Municipal. 
A Academia de Música de Espinho e as diversas 
comunidades musicais espinhenses foram 
convidadas a participar e reagiram, mais uma vez, 
com entusiasmo, engrossando e dando corpo a uma 
orquestra absolutamente original e singular. A partir 
de material musical e sonoro da cidade, o maestro 
Tim Steiner apresenta música inspirada e dedicada a 
Espinho e apresenta uma performance que será muito 
mais do que um concerto.
Este será, seguramente, um espetáculo memorável da 
segunda edição do Festival Oito20e4! 

DIREÇÃO ARTÍSTICA Tim Steiner COORDENAÇÃO GERAL Ricardo Baptista 
LÍDERES DE NAIPE Joana Araújo, Joana Castro, Rita Campos Costa, Artur 
Carvalho SONOPLASTIA João Martins PARTICIPANTES Alunos da Academia 
de Música de Espinho e comunidades de Espinho LOCAL Rua 19 (início) e 
Praça da Câmara Municipal HORA 22:00 PÚBLICO ALVO Todos os públicos 

BIOGRAFIA 
Tim Steiner é um compositor e maestro especializado 
em criação e performance colaborativa. Tem 
dirigido centenas de projetos criativos em toda a 
Europa, em todos os contextos musicais e sociais. 
O trabalho recente inclui a composição e direção 
de Hunter Gather, um trabalho para três orquestras 
apresentado pela BBC Concert Orchestra com 
orquestras amadoras, como parte do projeto Music 
Nation. É maestro da Stopestra, diretor artístico 
do Connected to Music e foi o diretor criativo dos 
eventos da BBC Over the Rainbow, I’d Do Anything 
e Play it Again. Compôs e dirigiu SCORE! – uma 
performance com 5.000 jovens no estádio de futebol 
St. Andrew’s e Hear and Now com pessoas com 
Alzheimer e demência. Compôs e dirigiu a abertura 
dos Special Olympics de 2009 e a Operação Big 
Bang para Guimarães 2012 Capital Europeia da 
Cultura. Desenvolve, no momento, projetos na Casa 
Da Música e na Guildhall School of Music and Drama 
em Londres.

PERFORMANCE/TEATRO DE RUA 

IRMÃOOS ESFEROVITE
/ NUVEMM VOADORA
Os “irmãos esferovite” são três irmãos – Champignon, 
Ventoinha e Pirulito – três palhaços com o mundo 
no coração. Os espetáculos desta família de clowns 
são uma aventura musical e circense onde se contam 
histórias disparatadas sobre o quotidiano dos dias. 
Oferecem sonhos em troca de sorrisos!

DIREÇÃO ARTÍSTICA Pedro Correia PALHAÇOS André Lima (guitarra, melódica, 
kazoo), Luís Almeida ( percussão, melódica),  Pedro Correia (buzinas, 
gaitas, apitos e malabarismos) LOCAL Rua 19 HORA 10:00
PÚBLICO ALVO Todos os Públicos�

PERFORMANCE/TEATRO DE RUA

COM(SUMMO)
/ NUVEM VOOADORA
Este Palhaço tem tudo, mas está sozinho, preso no 
seu aquário. Vive a solidão das paredes de vidro 
que o separam do mundo real. Têm esperança de 
conseguir convencer os transeuntes (o tempo de 
um sumo de laranja) a participar na sua orquestra 
improvisada que já conta com uma flauta amestrada e 
um bolo de aniversário que canta. 

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Pedro correia LOCAL Loja Benetton, Rua 19  
HORA 16:00 PÚBLICO ALVO Todos os Públicos 

DIA  27  DE  JULHO  DOMINGO 

TEATRO DE FANTOCHES�

O BARBEIRO 
+ TOURADA À
PORTUGUESA
MARIONETAS DA FEIRA
(TEATRO DE MARIONETAS)
O Teatro D. Roberto chega a Espinho com as 
histórias “O Barbeiro” e a “Tourada Portuguesa”. 
Seguindo a tradição de uma quase extinta arte 
de representação em Portugal, a Companhia de 
Marionetas da Feira pela mão de Rui Sousa reproduz 
esta forma de arte. 

Dois espetáculos cheios de humor, tensão e emoção  
para ver em família!

Conto popular português adaptado por Rui Sousa  CONSTRUÇÃO DAS 
MARIONETAS, MARIONETISTA, ESCULTURA E PINTURA DAS MARIONETAS Rui Sousa 
DURAÇÃO 40 min PÚBLICO ALVO Todos os Públicos HORA E LOCAL 15:00, Rua 
19 HORA E LOCAL 17:00, Piscina Solar Atlântico

TEATRO DE RUA

NARIZ PRETO
/ PEDRO TOCHAS
Um Espetáculo de rua onde com a ajuda do público 
Pedro Tochas cria um aventura épica.

A Mímica, o circo e o teatro físico, em ambiente de 
cinema mudo são os elementos que fazem parte 
deste espetáculo visual.

Uma história cheia de mistério e emoção, povoada 
por heróis e monstros, para encantar e fazer rir toda a 
família!

CONCEPÇÃO E INTERPRETAÇÃO Pedro Tochas LOCAL Parque João de Deus  HORA 18:00 PÚBLICO ALVO Todos os Públicos 



MÚSICA

DEAALEMA
Os Dealema são um dos mais antigos grupos de 
Hip-Hop português, formado na década de 90, com 
membros de Gaia e do Porto. Na sua carreira contam-
se muitos êxitos que trazem a Espinho num concerto 
imperdível junto à piscina ao pôr do sol!

LOCAL Piscina Solar Atlântico HORA 19:00 PÚBLICO ALVO > de 12 anos 

CINEMA

CINEMA AO AR LIVRENEMA AO AR LIVR
ORGANIZZAÇÃO Cooperativa Nascente

Uma sessão de cinema de animação e uma sessão de 
cinema ao ar livre marcam o fim da segunda edição 
do Festival Oito20e4.

Chico & Rita (94 min. 2010) 
do realizador espanhol Fernando Trueba,  
nomeado para o Óscar de longa metragem 

Once/No mesmo tom (85 min. 2006) 
 um filme de John Carney 

LOCAL Piscina Solar Atlântico HORA 21:30 


