
SEX 18 21h30 
Argo

SÁB 26 21h30 
As voltas da vida

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

SEX 8 21h30 
Mata-os suavemente

SEX 22 21h30 
Taken - A vigança

SEX 8 21h30 
A Vida de Pi

SÁB 30 21h30 
Django libertado

exposição | patente até 22 de junho

Máscara Ibérica

» jan | fev | mar 2013

O Baile é um espetáculo de dança inspirado no filme O Baile de Ettore Scola 

(1983), e na memória dos bailes de bairro, de aldeias e de vilas de Portugal.

A partir da pesquisa dos vários tipos de baile procura-se recriar um baile 

contemporâneo, pertinente e atual, um lugar único de convívio e festa, 

idealizado pelos participantes e equipa artística deste projeto.

O projeto envolve pessoas das localidades, de idades variadas, entre os 7 e os 

70 anos que, em conjunto com os bailarinos, atores e coreógrafa, colaboram na 

interpretação do espetáculo. Assim, cada um é um elemento ativo que contribui 

com a sua experiência e memórias, com o seu corpo e voz. 

Conceção, direção e coreografia Aldara Bizarro; Criação musical Artur Fernandes (Danças Ocultas)

dança

O Baile de Aldara Bizarro

DOM 24 MAR
18h00

€ 3,00
 auditório
M/ 3 anos

CC Ílhavo

teatro para infância

Catabrisa

Olha à tua volta: tudo se mexe. Tudo 

mexe com tudo. Até a respirar mexemos 

com o ar.

Já ouviste dizer que esta brisa que 

sentes no cabelo pode vir do outro 

lado do mundo, onde uma pequena 

borboleta bate as asas? Ou que pode 

vir do teu interior, da tua força de 

vontade? Talvez esta seja uma história 

sobre o vento, pois é com o vento que 

vão e vêm as sementes, é com o vento 

que vão e vêm as ideias e a vontade de 

mudar o mundo.

A partir do livro Catavento (Eterogémeas, 

2010) Gémeo Luís, Joana Providência e 

Eugénio Roda criam um espetáculo que se 

desenha sobre um jogo coreográfico entre 

o texto, a ilustração, a luz e a sombra.

serviço educativo

Criar Construir Imaginar
MARCAÇÕES centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

INFORMAÇÕES www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

DOM 3 FEV
10h00 - 11h00

€ 3,50  (bebés e crianças)
€ 5,00 (adulto)

 auditório
CC Ílhavo

serviço educativo

Mercadinho de Vendas e Trocas 

Se tens entre 4 e 15 anos convida a tua 

família a vir celebrar o 5.º aniversário do 

Centro Cultural de Ílhavo no Mercadinho 

de Vendas e Trocas. Arruma as gavetas e os 

armários e traz os teus objetos para trocar 

ou vender por um valor máximo de € 1,00.

Traz contigo a guitarra, a mala dos truques 

de magia, o livro de poemas ou qualquer 

outro talento especial para apresentar no 

palco do Mercadinho.

Teremos à tua espera um conjunto de jogos 

em tamanho gigante para jogar com os pais, 

avós, irmãos e amigos.

Após o Mercadinho todos os participantes 

terão oportunidade de assistir e participar 

no espetáculo de participação comunitária 

“O Baile”.

As inscrições são gratuitas e devem ser 

realizadas até dia 22 de março, no CCI. 

mais informações contactar o Serviço Educativo
do CCI - centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

teatro para bebés e crianças

Na Barriga
de Caroline Bergeron

exposição | patente até 23 de fevereiro

Peregrinos do 
Quotidiano
Fotografia de Virgílio Ferreira

» Centro Cultural de Ílhavo
Av. 25 de Abril | 3830-044 ÍLHAVO
Tel.: 234 397 260 | Tel.: bilheteira: 234 397 262

bilheteira e atendimento
TERÇA-FEIRA a SEXTA-FEIRA - 11h00-18h00
SÁBADO e FERIADOS - 14h00-19h00

» Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
Rua Prior Guerra | 3830-711 GAFANHA DA NAZARÉ
Tel.: 234 397 263

bilheteira e atendimento
TERÇA-FEIRA a SÁBADO - 15h00-20h00

dias de espetáculos
Centros Culturais abrem 90 minutos antes do início do espetáculo
Fax: 234 397 261 | centrocultural@cm-ilhavo.pt

PROGRAMAÇÃO DETALHADA EM

parcerias media partner

co-financiamento

» www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

facebook.com/camaramunicipalilhavo

Se voltasses para dentro da barriga 

da tua mãe, podias passar lá alguns 

momentos bem quentinhos para te 

lembrares do que viveste lá dentro… 

E depois podias nascer outra vez!

Um espetáculo estimulante e 

terno que levará o público numa 

atribulada viagem aos momentos 

que antecederam a vinda a este 

mundo.

Conceção, encenação e operação de 

luz de Caroline Bergeron, interpretação 

de Catarina Santana, banda sonora de 

António Pedro

SÁB 23 MAR
21h30

gratuito  
sala de exposições

CC Ílhavo

indicado para crianças dos 10 meses aos 5 anos, acompanhados por adulto(s) 
35 min. | limitado a 15 bebés e crianças

indicado para crianças dos 4 aos 10 anos, acompanhados por adulto(s) 
45 min. | limitado a 40 participantes
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“A máscara está lá onde está o Homem”, esta simples frase atribuída a um sociólogo 

francês, pode ser bem demonstrativa da presença constante da máscara ao longo 

dos tempos na evolução do ser humano, fazendo parte das suas crenças, dos seus 

hábitos e dos seus rituais.

Desde 2006 que a Progestur, em colaboração com alguns dos mais conceituados 

especialistas ibéricos desta temática, vem desenvolvendo o seu trabalho na edição 

literária e também na apresentação da exposição Máscara Ibérica. 

Tendo já passado por Lisboa, Porto, Zamora, Coimbra, Faro, Gijón e outras grandes 

cidades da Península Ibérica, a exposição tem como principal temática as tradições 

festivas ibéricas como os Cardadores de Vale de Ílhavo, a Bugiada de Valongo, 

as Máscaras de Inverno do Nordeste Trasmontano, os Carnavais de Ourense e os 

Carnavais de Leão e os de Zamora, entre outros.

DOM 24 MAR
14h30-17h30

gratuito
 foyer/praça CCI

Famílias
CC Ílhavo

SÁB 16 MAR
16h00
€ 3,50  (bebés e crianças)

€ 5,00 (adulto)
 auditório

CC Ílhavo

Cinema

Centro Cultural de Ílhavo | entrada € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual)

visita/jogo

“Tesouros dentro de portas”
Entramos pé ante pé à descoberta de novos espaços e 
objetos, alguns esquisitos e outros mágicos, perdidos 
ou esquecidos pelos artistas! Vamos espreitar, explorar, 
jogar.... Será que conseguimos desvendar todos os 
segredos existentes dentro desta casa?

SÁB 19 JAN 16h00 | Público Familiar | € 1,00

Visitas guiadas à exposição antes de espetáculos
SEX 11 JAN 21h30   |   SEX 25 JAN 21h30   |   SÁB 23 FEV 21h30

Visita+Atelier
Durante a visita à exposição “Peregrinos do Quotidiano” vamos observar, jogar e 
questionar, gerando novas interpretações do que é um Retrato.

SÁB 16 FEV 16h00 | Público Familiar - crianças dos 6 aos 10 anos | € 1,00

“ (…) O fotógrafo, que sabe inventar a cor a partir de processos tradicionais, (ópticos 

e químicos pois não utiliza a mínima manipulação digital) e um enquadramento feito 

da evolução de processamentos pessoais, levou consigo um conceito sociológico 

e soube destacar, aqui e ali, em contextos e atitudes, a singularidade que sempre 

persiste na população universal dos peregrinos do quotidiano urbano”. 

Maria do Carmo Serén



Em 2012 duas novas bandas surgem no panorama musical Português e crescem 

rapidamente com dois singles que inundaram o airplay nacional: Hang Out dos Best 

Youth e Time (better not stop) dos WE TRUST.

Coincidência ou não, os projetos reúnem amigos de longa data e têm inclusivamente 

músicos comuns. Num serão de verão e à mesa, local onde as melhores decisões são 

tomadas, tiveram a ideia de se juntar para partilhar o palco.

O concerto, mais do que a soma das partes, resulta em algo único. As canções das 

duas bandas são tocadas por todos e com novos arranjos.

SÁB 16 MAR
22h00

€ 8,00  
auditório
M/6 anos

CC Gafanha da Nazaré

desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

música

There Must be a Place
Best Youth / We Trust

“It’s only love, Give it away” é o nome do aguardado disco de estreia do músico, 

produtor e compositor Mikkel Solnado.  As raízes são portuguesas, a língua oficial o 

inglês, mas Mikkel Solnado é um cidadão do mundo. 

Recheado de canções que refletem o talento natural de Mikkel, este álbum partilha 

connosco o universo das suas muitas experiências e perceções, reconhecendo na 

sua música a sensibilidade na palavra, a alma nas composições, a energia de uma 

sonoridade ímpar.

SÁB 9 MAR
22h00

€ 5,50  
auditório
M/6 anos

CC Gafanha da Nazaré

desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

Encenado por Adriano Luz, este sucesso mundial é uma peça assinada por 

Neil Simon, um dos mais importantes e premiados dramaturgos americanos 

contemporâneos

Com mais de 40 anos de carreira a fazer rir o país, a dupla televisiva Jacinto Leite e 

Alberto Cruz é presença imprescindível e todos aguardam a oportunidade de a rever 

numa das suas mais famosas rábulas.   Sem se falarem há 12 anos, é a custo que 

aceitam a ideia do reencontro pois, poucos sabem, não se suportam. 

SÁB 2 MAR
22h00

€ 13,00  
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

SÁB 16 FEV
22h00

€ 5,50  
auditório
M/6 anos

CC Gafanha da Nazaré

música

Emmy 
Curl

Aos 22 anos, Emmy Curl tem aquilo que criadores de 

todas as idades ambicionam: um universo próprio, 

bem desenhado e melhor preenchido.

Em novembro de 2012, a cantora e compositora de 

Trás-os-Montes, nascida em Vila Real como Catarina 

Eles não podem viver um sem o outro mas não podem viver um com o outro. 

Eles têm dias, mas também têm horas, minutos, segundos...

Eles discutem muito, eles divertem-se muito.  Eles são marido e mulher. Eles são o 

cão e o gato. Eles são um casal. Um casal normal. Eles amam-se.

Autores: Muriel Robin e Pierre Palmade

Encenação: Heitor Lourenço 

Assistência de Encenação: Sónia Brazão

Org: Sola do Sapato

SEX 11 JAN
22h00

€ 20,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

música

Ana Moura
Desfado

Desfado, o 5.º álbum originais de Ana Moura, 

representa um momento de viragem na carreira 

da artista. A fadista apostou em nomes da 

nova geração de compositores nacionais 

(Manel Cruz dos Ornatos Violeta, Márcia, 

Pedro da Silva Martins dos Deolinda, 

Miguel Araújo dos Azeitonas, Luísa Sobral e 

António Zambujo) e em nomes consagrados 

da música portuguesa (Aldina Duarte, Tózé 

Brito, Manuela de Freitas e Pedro Abrunhosa) 

para a criação dos temas. Para a produção 

Ana Moura foi buscar Larry Klein, o 

multi-galardoado produtor norte-

americano que no seu currículo tem 

trabalhos com Joni Mitchell, Herbie 

Hancock – que tem uma participação 

especial em Desfado - Madeleine 

Peyroux, Melody Gardot ou Tracy 

Chapman. No palco Ana Moura contará 

com a participação de Ângelo Freire 

(guitarra portuguesa), Pedro Soares 

(viola de fado), André Moreira (baixo e 

contrabaixo), João Gomes (teclados) e 

Mário Costa (bateria e percussões).

Org: Sons em Trânsito

SEX 25 JAN
22h00

€ 8,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

música

Supernada

Depois do êxito dos concertos dos Ornatos Violeta, Manel Cruz regressa aos palcos 

com os Supernada. Depois de Lisboa, Braga, Coimbra e Porto, os Supernada encerram 

a digressão no Centro Cultural de Ílhavo. 

No centro de todas as atenções, o álbum de estreia, “Nada é Possível”, editado dez 

anos depois da formação dos Supernada. Em palco, Manel Cruz, Miguel Ramos, Ruca, 

Eurico Amorim e Francisco Fonseca vão apresentar a radiofónica “Arte Quis Ser Vida”, 

assim como os dois novos singles: “Anedota” e “O Meu Livro”. 

Almeno Gonçalves
Maria João Abreu

SÁB 9 FEV
22h00

€ 11,00  
auditório

M/12 anos
CC Gafanha da Nazaré

SÁB 23 FEV
22h00

€ 12,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

música

Miguel 
Ângelo
Primeiro

teatro

Os Reis da Comédia
José Pedro Gomes, Rui Mendes
Jorge Mourato, Carla de Sá
Diogo Leite, Rui de Sá

desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

música

SÁB 23 MAR
22h00

€ 20,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

música

Pedro Abrunhosa
Canções

O Coração dos meus espectáculos tem 

nome: Canção. E tem uma função: Contar 

Histórias, minhas e de outros, onde não há 

heróis nem vilões mas sim palavras que 

apetece cantar. A Canção bate por si ao 

ritmo fugaz que atravessa o tempo. 

Pode ser uma valsa francesa ou 

uma arriscada acrobacia de Dylan, 

mas todas as Canções empurram 

esse corpo fugidio a que se 

chama espectáculo para os 

braços do público. E, assim 

abraçados, celebramos juntos o 

pulsar de versos remotos, agora 

aprisionados pela nossa Voz 

comum. Este é o meu mundo. 

O mundo que visito todas as 

noites quando faço Canções.

Org: Sons em Trânsito

Miranda, lançou o seu segundo EP, «Origins». 

O single «Song of Origin» serve de primeira amostra de um disco que pode ser 

escutado e descarregado gratuitamente no serviço de Bandcamp da artista.

Org: Chave do Somfo
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desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

Quantas voltas são precisas para 

escolher um só caminho? Miguel 

Angelo responde “as que forem 

precisas!”.

A digressão de PRIMEIRO viaja 

pelo país, um país que mesmo 

já percorrido por Miguel Angelo 

em mais de 25 anos de carreira 

ainda lhe revela surpresas e cria 

afinidades. Agora que o single 

PRECIOSO ecoa por todas as rádios 

nacionais, é hora do músico se fazer 

à estrada e apresentar as suas novas 

canções, lado a lado com alguns dos 

clássicos que o público exige.

Cantar, espantar, partilhar, afinal 

muito do que precisamos para viver 

vencendo as contrariedades.

Essa é a mensagem, essa sempre foi 

a mensagem.

Org: aFirma


