
Oferta de convite para o 
espetáculo Tempo do Corpo

Cinema

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

QUA 17 21h30 
Sangue Quente (98 min. | M/12)

SÁB 7 21h30 
Homem de Aço (148 min. | M/12)

SETEMBRO

DOM 22 21h30 
EPIC - O Reino Secreto (100 min. | M/6)

exposição | patente até 31 de julho

Mostra de Robertos e Marionetas

» jul | ago | set 2013

oficina de criação de histórias

Noveloteca

serviço educativo

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

INFORMAÇÕES www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

teatro para bebés

Nana Nana

» 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

parcerias media partner

co-financiamento

bilheteira online
» www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
» www.facebook.com/centroculturalilhavo
» ilhavo.bilheteiraonline.pt

bilheteira balcão
» Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré
» Estações CTT, FNAC, Fórum Aveiro

indicado para Avós e netos (com mais de 5 anos) 
limitado a 16 pares

SÁB 14 SET
16h00

€ 7,00 (par)
€ 3,50 (par c/ sénior + 65anos) 

 auditório
CC Ílhavo

dança 

Tempo do Corpo

Workshop de dança

Convidam-se todas as pessoas, maiores de 55 anos, a participar  

no projeto Tempo do Corpo, durante o qual Sofia Silva propõe um 

conjunto de exercícios de dança através da linguagem contemporânea. 

Durante duas semanas será desenvolvido um trabalho de expressão e 

movimento que resultará na construção de um espetáculo.

Espetáculo

O trabalho desenvolvido com todos os participantes,será apresentado 

num espectáculo no dia 28 de setembro

Oferta, a todos os participantes, de dois bilhetes e 20 % de desconto em 

bilhetes adquiridos para o espetáculo.

16 a 27 SET  (workshop)
gratuito

SÁB 28 SET (espetáculo)
21h30

€ 3,50  
 auditório

CC Ílhavo

JULHO

CC Ílhavo | entrada gratuita 

DOM 8 SET
10h00/11h00

€ 3,50  (crianças)
€ 5,00 (adulto)

 auditório
CC Ílhavo

Nana e Nana são dois tecelões do 

som, escrevem no espaço um poema 

que embala de mansinho os novelos 

de lã que, quase sozinhos se movem 

no tear, o pequeno grande tear 

onde Nana e Nana trabalham estes 

novelos são colocados no tear com a 

ajuda de quem por ali passa e, em

troca, cores, texturas, cheiros e 

histórias quentinhas saem lá de 

dentro, com tal mestria que a todos 

embala e a todos põe a rodar em 

torno do pequeno grande tear de

Nana e Nana.

estalactites de lã?

stalactites of whool?

PLUM

indicado para bebés e crianças até aos 6 anos, acompanhadas por adulto(s) 
30 min. | limitado a 30 participantes

Num encontro para dobar, há histórias 

para contar, pois soltando-se o fio da 

meada, solta-se o fio da conversa! 

Dos novelos surgem novelas, e delas 

os livros que habitam a Noveloteca.

Noveloteca é uma oficina de criação de 

histórias ilustradas. Os avós e netos são 

convidados por Ana Madureira,  a escolher 

uma meada de lã e uma pessoa com 

quem dobar. 

Em cada meada existe uma 

frase que pode ser o mote da 

conversa, uma pequena acha 

para a fogueira das histórias.

Inscrições abertas para avós 

e netos.

Exposição que marcou o 3.º Aniversá-

rio da Remodelação do Centro Cultural 

da Gafanha da Nazaré, contempla um 

trabalho de investigação sobre um 

artista popular, Armando Ferraz, natural 

da Gafanha da Nazaré, que foi um dos 

últimos fantocheiros, ao jeito daqueles 

que andavam de feira em feira a exibir 

a sua arte. Na exposição, além da cole-

ção de fantoches de Armando Ferraz, 

podemos apreciar várias coleções de 

outros bonecreiros portugueses.

Centro Cultural da Gafanha da Nazaré workshop: indicado para maiores de 55 anos | limitado a 20 participantes
espetáculo: desconto especial de 50% aos participantes da Semana da Maioridade

integrado na Semana da Maioridade do Município de Ílhavo

Veja o Filme, Leia o Livro
O ciclo “Veja o Filme, Leia o Livro” regressa este ano com quatro filmes, todos eles adaptados de obras literárias, de sucesso junto 

do público neste último ano, oferendo ao público a oportunidade de conhecer as duas versões, a cinematográfica e a literária.

SEG 26 21h30 
Lincoln (149 min. | M/12)

TER 27 21h30 
Guia para um final feliz (140 min. | M/12)

AGOSTO

Centro Cultural de Ílhavo | entrada € 8,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual)

QUA 28 21h30 
Cloud Atlas (164 min. | M/12)

QUI 29 21h30 
O Grande Gatsby (142 min. | M/12)

4 filmes     8 euros

 =
em AGOSTO

Criação e interpretação: Carla Galvão e Fernando Mota

exposição

Mar de Camões
de Roberto Santandreu

SEX 20 SET
17h00

gratuito
sala de exposições

CC Gafanha da Nazaré

Quase 500 anos depois, o navio-escola 

Sagres voltou a fazer parte da viagem 

de Fernão de Magalhães durante a 

qual o navegador português dobrou o 

Cabo Virgenes e descobriu a passagem 

natural entre os oceanos Atlântico e 

Pacífico.  

Uma parte desse roteiro realizado pelo 

mítico navio da Marinha portuguesa 

foi documentado pelo fotógrafo 

chileno Roberto Santandreu. Reunidas 

na exposição “Mar de Camões”, as 

imagens retratam a vida a bordo da 

Sagres e a sua passagem pelo Estreito 

de Magalhães e canais da Patagónia. 

Na intenção de evocar essa ancestral 

relação e o apelo que os portugueses 

sentem pelo Mar, o fotógrafo deixa 

cair sobre cada imagem um trecho 

manuscrito de Luís de Camões, o poeta 

que primeiro construiu a epopeia 

dos descobrimentos marítimos 

portugueses. 



SEX 6 SET
22h00

€ 11,00  
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

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

SEX 12 JUL
22h00

€ 8,00
€6,00 (jovem até 30 anos)  

auditório
M/3 anos

CC Ílhavo

música

Luísa Sobral

SÁB 21 SET
22h00

€ 11,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

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

música

GNR
Afectivamente

teatro

GURU
com Rui Unas, Heitor Lourenço, 
Custódia Gallego e Susana Mendes

Com mais de trinta anos de carreira, os GNR avançam agora com um novo conceito 

e decidem desligar a maior parte das tomadas: o baixo eléctrico cede lugar ao baixo 

acústico, a guitarra eléctrica passa as cordas ao violino e os teclados rendem-se ao 

piano. O próprio Rui Reininho será mais acústico, entenda-se, menos elétrico. Os 

clássicos que celebrizaram o Grupo Novo Rock vão soar de forma diferente. Nunca 

a banda do Porto esteve tão próxima do público porque efetivamente este é um 

momento de afetos.

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

SEX 20 SET
22h00

€ 5,50  
auditório

M/16 anos
CC Gafanha da Nazaré

teatro

Morreste-me
de José Luís Peixoto, com Sandra Barata Belo

A três dias de apresentar o Orçamento do Estado, a Ministra das Finanças não sabe 

o que fazer. Cheia de dúvidas, pensa pedir ajuda ao seu marido Luis, deputado da 

oposição, mas o casamento está por um fio, e desiste. Acreditando 

que apenas uma força superior a iluminará, recorre ao 

internacionalmente afamado Professor Furor. GURU: uma 

comédia cheia de medidas de pouca austeridade 

no que respeita à gargalhada!

Uma adaptação de Cátia Ribeiro e Sandra Barata Belo 

do texto poético e biográfico de José Luís Peixoto. 

Neste monólogo já não é um homem, mas uma mulher 

que perde o pai e regressa à casa, no Alentejo, onde 

viveu, iniciando assim uma viagem 

pelas memórias da infância. 

Uma reflexão sobre a perda e 

o luto, mas também sobre o 

encaixotar as memórias e 

o reinício.

A música original é 

de António Zambujo, 

com arranjos de 

Manu Figueiredo.

Dois anos depois de ter 

surpreendido muita gente 

dentro e fora do país com “The 

cherry on my cake”, Luisa Sobral 

regressou a estúdio para gravar 

“There´s a flower in my bedroom”. 

O resultado é novamente brilhante e 

os espectáculos serão seguramente, 

como é característico de Luísa Sobral, 

encantadores.

desc.: pack trimestre (25%)
sénior +65 anos (20%)

QUI 18 JUL a
SÁB 20 JUL

gratuito  
praça CCI

CC Ílhavo

instalação/teatro

Na Rua

QUI 18 JUL
11h00/14h00/15h30

SEX 19 JUL
11h00/15h30/19h00

SÁB 20 JUL
11h00/15h30/21h00

serviço educativo

Jogos em 
Tamanho 
Gigante
QUI 18 JUL a
SÁB 20 JUL
10h00-17h00

O dominó, o tabuleiro de damas e o jogo do galo estão em tamanho gigante, 

espalhados pela Praça, desafiando quem passa para um jogo entre amigos, vizinhos, 

pais e filhos. Há muitos jogos para descobrir e experimentar num formato bem 

maior que o habitual.  Vem jogar.

As palavras ganham novos ritmos, melodias e sonoridades quando são misturadas 

com criatividade e imaginação. Recorrendo a jogos de escrita, constroem-se curtos 

momentos de poesia, partilhados na Praça com quem por lá passa.

oficina de escrita criativa

Funil de 
Poesia

QUI 18 JUL e
SEX 19 JUL
por marcação

serviço educativo

Mercadinho 
de Vendas 
e Trocas 

SÁB 20 JUL
10h00-17h00

Neste Mercadinho, desafiamos todos os nossos pequenos mercadores a não deixar 

nada parado nas gavetas, nos armários ou nas estantes. Tragam brinquedos, livros, 

doces, jogos e gelados para vender ou trocar, sempre com o preço máximo de 1€. 

O nosso palco  conta também com os vossos talentos.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até dia 19 de julho, no CCI. 

Oficina de criação e construção de adereços e vestuário, com materiais diversos, 

a partir das personagens do espetáculo Baile das Histórias, em diálogo com o 

universo de Paula Rego.

construção de acessórios

Oficina
Baile das 
Histórias

SÁB 20 JUL
10h30

dança

Baile das 
Histórias

SÁB 20 JUL
16h30

O Baile das Histórias é um baile mandado, basedo no universo dos quadros da pintora 

Paula Rego. Apresenta-se com danças de roda, histórias e lengalengas contadas e 

dançadas, ditos antigos e cantilenas. Uma festa coletiva capaz de enlear gerações. 

Todos nós temos um universo mágico que carregamos da nossa infância. Inspirados 

em rituais e tradições que remontam ao final dos anos 60, fomos buscar inspiração 

para esta criação, ao famoso “Baile dos cinco candeeiros”. Candeeiros humanos, 

autónomos, ganham características dos espaços que habitam. Acendem, apagam, 

respiram, dançam, interagem, reagem...

dança

Baile dos 
Candeeiros

SÁB 20 JUL
22h00

música

Fanfarra 
Kaustika

SÁB 20 JUL
23h00

O estilo Kaustiko (Punk Filarmónico) resulta da convergência de várias influências, 

inclusive a filarmónica e a balcânica. Esse estilo, o Punk Filarmónico, revela-se numa 

sonoridade escura combinada com uma atitude electrizante altamente contagiosa. 

Ligada a uma vertente musical festiva, a Fanfarra Kaustika apresenta-se ao público de 

uma forma arrojada e Profissional.

Os dias longos, luminosos e quentes do verão são 

um bom motivo para sair de casa e vir para a Praça 

do CCI. Ao longo deste três dias e noites são muitas 

as propostas que temos para toda a família. Música, 

dança, ateliês, jogos e o já tradicional Mercadinho 

de Vendas e Trocas do Centro Cultural de Ílhavo. 

Encontro-te na Praça...

PROGRAMA GERAL

Dia 18 - 11h, 14h e 15h30 

Dia 19 - 11h, 15h30 e 19h 

Dia 20 - 11h, 15h30 e 21h

Na Rua – instalação/teatro

Dias 18, 19 e 20 - 10h às 17h

Jogos em tamanho Gigante

Dias 18 e 19 - todo o dia

Funil de Poesia – ateliê de escrita criativa

Dia 20

10h às 17h

Mercadinho de Vendas e Trocas 

10h30 

Ateliê de construção de acessórios – Baile das Histórias

16h30 

Baile das Histórias

22h00 

Baile dos Candeeiros

23h00 

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

Um pequeno teatro, dentro de uma bola azul, interrompe o quotidiano da cidade. 

Na Rua é uma fugaz quebra na rotina que faz refletir sobre o modelo de sociedade 

em que vivemos e convida a repensar a cidade como espaço de encontro e partilha.

Textos de José Luís Peixoto. mais informações contactar o Serviço Educativo
do CCI - centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

multidisciplinar

Encontro-te na Praça


