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#umfestivalnarua

O Festival OITO24 está de volta 
com um cartaz fora de série que 
vai animar ruas, parques, praças, 
jardins e até a própria praia! 
São 5 fins de semana com um 
programa cultural variado que 
pretende surpreender espinhenses, 
mas também turistas e visitantes.
Entre workshops ligados à 
alimentação saudável, música, 
filmes, performances de rua e
muitas outras atividades, a 4ª edição 
do Festival OITO24 cria espaço 
para fantásticas descobertas, 
encontros improváveis, experiências, 
muita aprendizagem e ainda 
mais animação. A programação 
proposta pela Câmara Municipal 
de Espinho promete momentos 
únicos e daqui vão sair memórias 
de um Verão arrebatador.
De 4 de Agosto a 4 Setembro  
percorra as ruas de Espinho 
e deixe-se contagiar pela alegria 
do festival que é de todos.

04.08 
Quinta

Projeto de Arte Pública que 
valoriza a intervenção artística no 
espaço público, tornando-o um 
palco inesperado mas muito rico. 
A performance junta Andas, 
Máscaras e uma instalação criada 
com materiais têxteis reutilizados, 
e relata as peripércias de quatro 
velhos viajantes que se aventuram 
numa nova jornada.

PIA - Passagem
22:00 | Parque João de Deus

Instalação presente até 4 de Setembro



05.08
Sexta

Na praia com...
Das 10:00 às 18:30 | Praia da Baía

À roda das histórias na praia
11:00 e 15:30  | Praia da Baía

A minha lancheira de praia
12:00  | Praia da Baía

Na praia com Eva Neves de Carvalho
10:00 | Praia da Baía

Na praia com Chefe Emídio Concha de Almeida
13:00 | Praia da Baía

Na praia com Chefe Stefano Figliuzzi
14:30 | Praia da Baía

Na praia com Teresa Rebelo 
17:30 | Praia da Baía

Para além das já habituais ações no 
Mercado de Espinho, o Fresquinho 
desce até à praia para que miúdos 
e graúdos possam brincar e aprender 
ainda mais sobre a alimentação 
saudável, sem nunca descurar os 
produtos de qualidade que pode 
encontrar na cidade. Entre o peixe 
do nosso mar e alguns pratos com 
história, não vão faltar motivos para 
viajar nesta aventura gastronómica!

Fresquinho
Alimentação saudável em plena época 
balnear é possível! Faça uma pausa da praia 
e venha aprender os melhores truques 
para cozinhar e saborear os produtos frescos 
do Mercado de Espinho. 
Maiores de 12 anos. 
Entrada livre, sujeita à limitação do espaço.

Aurora Amora regressa com novas histórias 
para crianças e famílias! No cesto traz livros 
que falam da importância da alimentação 
saudável e de valorizarmos o que é da nossa 
terra. As sessões prometem magia e diversão 
e os livros ficam disponíveis na Mini-Biblioteca 
que preparámos para ti! *

*Para crianças dos 4 aos 10 anos. Entrada 
livre, lugares limitados, participação por 
ordem de chegada. Orientação: Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva. 
*1Para famílias com crianças dos 4 aos 
10 anos.

Sem ideias para a lancheira dos mais novos? 
Mariana Bessa, da empresa Nutrir, vai mostrar 
como é simples pensar num menu saudável 
e colorido. Esta oficina vai envolver pais e 
crianças na preparação de uma lancheira 
saudável para a praia. No final, degustam-se 
as preparações elaboradas!*1

A nutricionista Eva Neves de Carvalho promete 
transmitir conhecimentos e experiências na 
área da alimentação saudável. 
Com participações regulares no Porto Canal, 
Eva dedica-se a diferentes projetos 
de reeducação alimentar com o objetivo de 
desmistificar a alimentação saudável.

Emídio adotou Espinho como a sua terra 
há mais de 30 anos. Além de ser professor 
e empresário, participa em vários eventos 
gastronómicos. Divulgou já por diversas vezes 
a gastronomia Espinhense em mostras 
nacionais e internacionais com produtos locais 
e receitas tradicionais ou de sua autoria.

Stefano tem 43 anos e faz sushi há mais 
de 20. No Rio de Janeiro trabalhou em sítios 
de renome como o Tanaka ou o Madame 
Butterfly. No Porto, trabalhou no Terra (antigo 
Oriental), Shis e Clérigos. Adora Portugal 
e está de momento a montar seu próprio 
espaço que será inaugurado daqui a 
3 meses, o “Sushi by Stefano”

Em 2004, a então copywriter Teresa Rebelo 
aventurou-se na criação do blogue de 
culinária ‘Lume Brando’. Entretanto o projeto 
cresceu e, hoje, a par da família e do 
voluntariado, é a sua ocupação principal. 
A Espinho vai trazer e mostrar um pouco 
da sua paixão pela cozinha e fazer as delícias 
de todos.

Passagem Performance
22:00 | Parque João de Deus

06.08 Sábado



Vamos conhecer o Mercado dos Alimentos 
10:00 | Mercado Municipal

Vamos aprender a importância de uma 
alimentação saudável, variada e equilibrada, 
enquanto percorremos as bancas coloridas 
pelos frutos e legumes do Mercado, colocar 
as mãos na massa e degustar as preparações 
culinárias elaboradas! Para crianças dos 6 aos 
12 anos. Lugares limitados, participação por 
ordem de chegada. Orientação: Mariana Bessa.

No Mercado com Sofia Lemos da Costa 
10:00 | Mercado Municipal

No Mercado com Chefe Lindolfo Ribeiro 
14:30 | Mercado Municipal

Sofia nasceu em Lisboa, mas morou nos 
EUA e em Itália antes de assentar no Porto. 
Estudou Design Gráfico, mas apaixonou-se 
pela culinária desde cedo e criou o blogue 
“Chá das Cinco”. Aprendeu a cozinhar em 
Itália e, quando a vida lhe pregou uma rasteira, 
percebeu que a pastelaria é o seu mundo. 

Estudou na Escola de Hotelaria e aprimorou-se 
em Lausanne. Colaborou com rádios e 
jornais, chefiou a área alimentar no Hospital 
de S. João da Madeira e foi formador em 
várias escolas. É fundador da Confraria das 
Papas S. Miguel e lidera o Restaurante 
Lindolfo há mais de 40 anos.

06.08 
Sábado

A Fanfarra Káustika é alegria, é 
música que mexe com tudo por 
onde passa e que espalha a boa 
disposição. Junta estilos que vão 
do clássico, ao jazz, sem esquecer 
a música tradicional portuguesa. 
Com vários anos de estrada, o grupo 
promete agitar as ruas de Espinho 
e pôr todos a dançar e a rir!

Fanfarra Káustika
23:00 | Parque João de Deus e ruas da cidade

À roda das histórias no mercado
11:00 e 15:30 | Mercado Municipal

No Mercado com Chefe Emídio Concha de Almeida 
11:30 | Mercado Municipal

A minha lancheira de praia 
16:30 | Mercado Municipal

A brincar e a jogar, descobre como te alimentar
16:30  | Praia da Baía

Castas e Vinhos
18:30  | Alves Ribeiro

A brincar também se aprende! Convidamos 
as crianças a participar no jogo da ‘Glória 
da Alimentação’. Entre perguntas, adivinhas 
e desenhos, todos vão sair a saber um pouco 
mais sobre alimentação e nutrição! 
Para crianças dos 6 aos 12 anos. Lugares 
limitados, participação por ordem de chegada. 
Orientação: Mariana Bessa, empresa Nutrir.

Gostar de vinho é algo tão natural como 
apreciar um bom prato. Embarque connosco 
nesta viagem e saiba um pouco mais sobre 
como retirar máximo prazer deste precioso 
néctar. 
Para maiores de 18 anos. Lugares limitados, 
participação por ordem de chegada.

Vamos aprender a fazer pão?
17:30 | Aipal, Rua 19 nº245

Porque o pão é uma arte milenar e faz 
parte da nossa alimentação, nesta atividade 
as crianças vão aprender a sua origem 
e a prepará-lo. No fim, é hora de saborear 
o pão quentinho acabado de cozer! 
Para crianças dos 5 aos 12 anos.
Inscrição obrigatória: fresquinho@oito24.com
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No Mercado com....Ângela Mourão
16:00 | Mercado Municipal

No Mercado com....Lee Guimarães
17:30 | Mercado Municipal

Hábitos Musicais - Andreia Dias
16:00 | Alves Ribeiro

Hábitos Musicais - Mbye Ebrima
17:00 | Jardim interior Biblioteca Municipal

Hábitos Musicais - Holy Nothing
18:00 | Piscina Solário Altântico

Hábitos Musicais - MEDEIROS/LUCAS
19:00 | Alves Ribeiro

Cabeleireira de profissão e cozinheira por 
paixão, despertou para a cozinha com a avó 
e a mãe, numa casa sempre cheia de gente. 
Em 2014 viu nascer o seu blogue “Na Cozinha 
Da Té”, onde partilha as suas experiências. 
Após duas participações no “Chef da Família”, 
foi a vencedora da edição de 2015.

Natural de S. João da Madeira, Lee é cozinheira 
profissional desde 2014. Foi jornalista, viveu 
na Estónia, em França e Espanha. Apaixonada 
por comida, pessoas e histórias, dedica-se 
atualmente ao catering, no Porto. Nos tempos 
livres é viajante e yogini. 

Com 13 anos de carreira, a brasileira 
Andreia Dias é um talento musical 
assumido e reconhecido. Por si falam 
os 8 álbuns já gravados e inúmeras 
colaborações: Tom Zé, Arnaldo Antunes, 
Maria Gadú, Zeca Baleiro e Seu Jorge, 
só para citar alguns.

Mbye Ebrima é um djéli - um tocador de 
kora, cantor, compositor, contador de histórias 
e conhecedor da história. Nasceu na 
Gâmbia mas já passou pelo Senegal, 
Zimbabwe, Tanzânia, Alemanha, estando 
agora por Lisboa. Regressa a Espinho 
para nos relembrar da sua herança musical 
e excelente capacidade interpretativa.

Os Holy Nothing misturam projeções 
com sintetizadores, sustentam a palavra com 
imagens impactantes e fundem música 
e cinema numa realidade expressiva bastante 
complexa. O álbum de estreia “Hypertext” 
(2015) dará o mote para uma atuação intensa 
e muito elétrica.

Pedro Lucas e Carlos Medeiros querem 
construir uma nova topografia da música 
popular portuguesa e foi neste sentido 
que lançaram este ano o seu 2º trabalho, 
“Terra do Corpo”. Apesar do registo mais 
eletrónico, certo é que a música tradicional 
continua a orientar a criatividades dos artistas.

Música de todos os géneros 
espalha-se por todos os cantos da 
cidade! São ritmos que trazem 
poesia, notas que nos remetem para 
outras culturas e acordes que nos 
aquecem a alma. 

Hábitos Musicais
Dias 06, 13 e 27 de Agosto em vários locais06
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PIA - Passagem - Instalação e performance

Fresquinho - Na praia com...Eva Neves de Carvalho

Fresquinho - No Mercado com...Sofia Lemos da Costa

Fresquinho - À roda das histórias na praia

Fresquinho - À roda das histórias no Mercado

Fresquinho - À roda das histórias no Mercado

Fresquinho - À roda das histórias na praia
Fresquinho - A brincar e a jogar, descobre como te alimentar

Fresquinho - Na praia com...Chefe Stefano Figliuzzi
Fresquinho - Na praia com...Chefe Emídio Concha de Almeida

Fresquinho - Vamos conhecer o Mercado dos alimentos

Fresquinho - N0 Mercado com...Chefe Emídio Concha de Almeida
Fresquinho - N0 Mercado com...Chefe Lindolfo Ribeiro

Fresquinho - N0 Mercado com...Ângela Mourão
Hábitos Musicais - Andreia Dias

Fresquinho - N0 Mercado com...Lee Guimarães

Fresquinho - Vamos aprender a fazer pão?

Hábitos Musicais - Mbye Ebrima

Hábitos Musicais - Holy Nothing
Hábitos Musicais - MEDEIROS/LUCAS
Concerto Deolinda

Fresquinho - A minha lancheira de praia

Fresquinho - A minha lancheira de praia

Fresquinho - Na praia com...Teresa Rebelo

PIA - Passagem - Instalação e performance
Concerto Fanfarra Káustika

Fresquinho - Castas e Vinhos

22:00

10:00

10:00

11:00

11:00

15:30

15:30
16:30

14:30
13:00

10:00

11:30
14:30

16:00
16:00

17:30

17:30

17:00

18:00
19:00
22:00

12:00

16:30

17:30

22:00
23:00

18:30

04.08

05.08

06.08

Os Deolinda têm conquistado 
o país com o seu estilo divertido, 
castiço e cheio de vida. Vêm a 
Espinho cantar-nos “Outras 
Histórias”, o seu quarto álbum 
de originais. Haverá música 
popular portuguesa, alegria que 
contagia e muita animação 
pelas ruas.

Concerto Deolinda
22:00 | Alameda 8

Veja no final deste guia o Mapa do Festival
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13.08 
Sábado

Uma rua que é muito mais do que um 
número. Uma rua onde se está bem, que é 
sala de estar, local de descanso, contemplação, 
música, arte e cultura. Um convite para 
descobrir outras formas de viver e experimentar 
o espaço público, as montras, as árvores, 
os canteiros de flores e as varandas. 
De 13 de Agosto a 4 de Setembro

“A Jangada de Pedra” marca a
estreia deste projeto que funde 
fado e flamenco e que, pela sua 
originalidade e riqueza criativa, 
tem conquistado o público ibérico 
(e não só). Quem vier conhecer
a arte de Ana Pinhal e Francisco 
Almeida tem garantida uma viagem
por Portugal e Espanha sem sair 
de Espinho.

Viver a Rua 19
15:00 | Rua 19

Concerto Fado Violado
22:00 | Alameda 8

Hábitos Musicais - Benjamim
16:00 | Varanda Aipal

Hábitos Musicais - Old Jerusalem
17:00 | Jardim interior Biblioteca Municipal

Hábitos Musicais - ARIES
18:00 | Alves Ribeiro

Hábitos Musicais - peixe : avião
19:00 | Parque João de Deus

Depois de uns anos em Londres, Benjamim 
voltou às suas origens alentejanas para 
cantar Portugal em português. O seu 
“Auto Rádio” (2015) viaja até Espinho, 
após ter sido considerado o álbum do ano 
por muitos meios de comunicação social.

“A rose is a rose is a rose” foi editado este 
ano e traz colaborações com outros músicos 
que muito o enriquecem e completam. 
Neste registo Old Jerusalem surge mais 
expansivo mas sempre atento às canções e 
à forma mais eficaz de as dar a conhecer 
ao ouvinte.

“Adieu or Die” (2016) assinala a estreia de 
Aries, alter ego de Isabel Fernández Reviriego, 
parte dos Delorean, Charades e Electrobikinis. 
Neste trabalho, Isabel fez tudo sozinha mas, 
com os espinhenses, promete criar um 
ambiente de festa com variações subtis entre 
o clássico e o moderno e muito pop.

O rock e a música eletrónica dos peixe : avião 
amadureceram e deram origem a um 
“Peso Morto” (2016) cheio de vida e críticas 
para lá de positivas. Regressam a Espinho 
e mostram-nos de que matéria são feitos.

13.08 Sábado



Viver a Rua 19

Cinanima curtas metragens

Hábitos Musicais - Benjamim

Concerto Fado Violado
Hábitos Musicais - peixe : avião
Hábitos Musicais - ARIES

Teatro e Marionetas de Mandrágora - Queixa-te

Cinema ao ar livre - As mil e uma noites: Volume 1 - O inquieto

Hábitos Musicais - Old Jerusalem

15:00

21:30

16:00

22:00
19:00
18:00

22:30

21:30

17:00

13.08

14.08

15.08

Veja no final deste guia o Mapa do Festival

14.08 
Domingo

15.08 
Segunda

As curta-metragens vencedoras do Prémio 
António Gaio vêm visitar a 4ª edição do 
Festival OITO24. Entre touradas, viagens 
exploratórias, um quadro misterioso ou 
a simples contemplação do quotidiano, 
vai ficar a conhecer alguns projetos 
nacionais cinematográficos que encantaram 
o júri na última edição.

Depois de “Aquele Querido Mês 
de Agosto” (2008) e “Tabu” (2012), 
o aclamado realizador Miguel Gomes 
regressa com o 1º volume de uma 
trilogia, “As mil e uma noites: vol.1- 
- O Inquieto” uma longa-metragem 
que mistura ficção e o retrato 
impiedoso da realidade nacional.

Cinanima
21:30 | Biblioteca Municipal Cinema ao ar livre

21:30 | Parque João de Deus

As marionetas reinterpretam a 
história de D. Quixote e Sancho 
Pança estabelecendo o paralelismo 
com a sociedade atual e juntando 
muita sátira, comédia e fantasias 
surreais. 

Teatro e Marionetas de 
Mandrágora - Queixa-te
22:30 | Praça Câmara Municipal



20.08 
Sábado

Cia. Circortito - DES pista DOS
Bombinoff - Frizzante ma non troppo

Concerto Aurea
Maintomano - Ekilibuá

15:30
16:30

22:00
17:30

20.08

Conquistou o seu lugar ao sol
em 2010 e, este ano, lançou o 
2ºálbum que tanto tem dado
que falar. Produzido e gravado
nos EUA, assinala um ‘recomeço’ 
sem, no entanto, sacrificar o
talento e magnetismo a que já
nos habituámos.

Concerto Aurea
22:00 | Alameda 8

Cia. Circortito - DES pista DOS
15:30 | Praia da Baía

Bombinoff - Frizzante ma non troppo
16:30 | Praia da Baía

Maintomano - Ekilibuá
17:30 | Praia da Baía

Um espetáculo que celebra números clássi-
cos com humor e amor. Um casal hilariante 
parte do teatro e do circo para provar que 
no trabalho e no amor nem sempre tudo 
corre pelo melhor. Números surpreenden-
tes misturam-se com uma história universal 
para todas as idades.

Bombinoff propõe um espetáculo interati-
vo, sem a barreira natural do teatro e com 
grande interação com a audiência. “Frizzan-
te ma non troppo” é um espetáculo de có-
mico que combina circo, percussão corporal 
e teatro de objetos, onde um excêntrico e 
multifacetado personagem impõe o ritmo.

“Ekilibuá” é um espetáculo de circo 
que combina ação, acrobacia, balanço, 
manipulação de objetos e cumplicidade. 
Dois performers exploram a horizontalidade 
e a verticalidade através de plataformas 
improvisadas, criando um jogo entre 
quatro mãos.

Veja no final deste guia o Mapa do Festival



27.08 
Sábado

Hábitos Musicais - Roger Plexico
16:00 | Praia da Baía

Hábitos Musicais - Le Parody
17:00 | Piscina Solário Atlântico

Hábitos Musicais - LASERS
19:00 | Praia da Baía

Hábitos Musicais - Memória de Peixe
18:00 | Alves Ribeiro

Roger Plexico é uma figura misteriosa 
e os seus exatos contornos biográficos são 
desconhecidos: a sua nacionalidade ou 
idade são motivo de especulação há muitos 
anos. Prevê-se, portanto, um concerto 
de revelações com vincadas sonoridades 
do hip hop.

O projeto musical de Sole Parody, cantora 
e compositora espanhola, combina pop 
obscuro, folclores inventados e eletrónica. 
Com larga experiência de palco, apresenta-nos 
um “Hondo” cheio de exotismo e musicalidade.

LASERS é o projecto de eletrónica/beats 
do portuense João Lobato, caraterizado pelo 
uso marcado de micro-sampling, batidas 
fortes e linhas etéreas de sintetizadores. 
É música de uma serenidade majestosa, 
muito sensorial e visual que revela um 
artista dedicado e cheio de talento.

O rock jazz modernista e improvisações 
dos Memória de Peixe já estão habituados 
a brilhar em festivais. Desta vez, a banda 
vem a Espinho mostrar o seu 2º álbum, 
“Himiko Cloud”. Mais do que um disco, 
é um mundo de fantasia, aventuras, super- 
-heróis, cometas solitários e odisseias espaciais.

Depois de quase 3 anos, os X-Wife
regressam em força e cheios
de novidades! Com experiências 
paralelas na bagagem, lançaram
recentemente o single “Movin’ up”.
Ainda durante o interregno 
Rui Maia, o homem da bateria, 
aventurou-se no projeto Mirror 
People que alia o “disco-sound” 
dos anos 70 às sonoridades 
contemporâneas.

Concerto Mirror People 
& X-Wife
22:00 | Alameda 8

27.08 Sábado



Hábitos Musicais - Roger Plexico
Hábitos Musicais - Le Parody

Hábitos Musicais - LASERS
Concerto Mirror People & X-Wife
Dj João Vieira & Dj Rui Maia

Hábitos Musicais - Memória de Peixe

16:00
17:00

19:00
22:00
00:00

18:00

27.08

Veja no final deste guia o Mapa do Festival

Os fundadores da banda pós-punk 
X-Wife juntam-se num formato 
menos visto mas igualmente bom! 
A praia transforma-se em pista 
de dança e as ondas sonoras vão 
banhar todo o areal.

Dj João Vieira &
Dj Rui Maia
00:00 | Praia da Baía

03.09
Sábado

Inspirada no pintor catalão 
Joan Miró, esta peça de teatro de rua 
explora o seu universo pictórico 
e mágico, repleto de cores, coisas, 
formas, seres e figuras mais ou 
menos abstratas, transformando-as 
em personagens vivas que 
participam, interpretam e contam 
as histórias dos seus quadros.

Companhia Art’Imagem - 
Mira!Mira! Miró, Mirando!
17:00 | Parque João de Deus

Atelier - “Land Art” 
15:00 | Parque João de Deus

Um atelier de expressão plástica vocacionado 
para qualquer pessoa que queira intervir 
de forma consciente e criativa na natureza. 
Os participantes serão desafiados a criar 
imagens plásticas, a partir de elementos 
naturais, (pedras, terra, sementes, paus, etc.) 
Uma aproximação criativa aos espaços naturais. 
Formadora Rute Alegria
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New Max e Demo vêm de 
Leça da Palmeira para nos brindar 
com muito hip hop, soul, funk, 
r&b e raça... muita raça! 
Conhecidos pela sua energia em 
palco, prometem agitar as águas 
de Espinho e pôr todos a dançar 
e celebrar o Verão.

No Verão, as noites estendem 
longamente o seu calor. Incitam 
a sair e a dançar. Nesta noite, 
Espinho festeja o Verão, celebra 
a amizade e a vida. Os muitos 
espaços de diversão nocturna da 
cidade oferecem uma programação 
especial e intensificada. Estão todos 
convidados para dançar noite fora, 
de porta em porta, de praia em praia, 
de surpresa em surpresa.

Concerto Expensive Soul
22:00 | Alameda 8

Festa de Verão 
23:30 | Espaços de diversão noturna (ver programa atualizado online)

Atlier - Vem comigo ao Jardim
Companhia Art’Imagem - Mira! Mira! Miró, Mirando

Festa de Verão
Concerto Expensive Soul

15:00
17:00

23:30
22:00

03.09

Veja no final deste guia o Mapa do Festival
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04.09
Domingo

Vamos almoçar juntos na Rua? 
Despedimo-nos de agosto com 
um grande almoço de família, 
onde cabem todas as famílias.
Todos terão lugar na maior mesa 
da cidade. Não faltará o peixe da 
nossa costa e o camarão de Espinho, 
nem a boa disposição e muito 
menos a animação. 

Para mais informações: info@oito24.pt

Sem Espinhas 
12:30 | Rua 41 e paralelas da Capela S. Pedro

Sem Espinhas 12:30
04.09



RUA 35

RUA 37

RUA 41

Parque João de Deus
Mercado Municipal
Praça do Município
Alameda 8
Aipal
Alves Ribeiro
Piscina Solário Atlântico
Planetário-Centro Multimeios de Espinho
Biblioteca Municipal 
Praia da Baía
Jardim Centro Multimeios
Rua 41

Mapa do Festival



Organização: Junte-se a nós:

Parceiros:Patrocínio:

O  Festival OITO24 é um festival com o certificado 
EFFE Label 2015-2016. O EFFE - Europa para os Festivais, 
Festivais para a Europa, é um selo de qualidade criado 
em parceria pela Comissão Europeia, Parlamento 
Europeu e European Festivals Association.
Este selo de qualidade é atribuído a festivais europeus 
que preencham os seguintes requisitos: 
o compromisso artístico, envolvimento da comunidade 
e perspectiva internacional

 

EUROPE FOR FESTIVALS
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EFFE LABEL 2015-2016
FE

Mais informações em www.oito24.pt


