
» Centro Cultural de 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-FEIRA a SEXTA-FEIRA - 11h00-18h00
SÁBADO - 14h00-19h00

» Centro Cultural da 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 - 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

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, Worten

cinema

Festa do Cinema Animado
extensões CINANIMA 2014

Indicado para um público adulto ou jovem adulto. Os filmes são legendados em português. A duração 
dos filmes varia entre os 5 e os 17 minutos, num total de 95 minutos.

concerto encenado para bebés

Embalos para adormecer anjos

Indicado para famílias com bebés dos 6 meses aos 3 anos
40 min. | limitado a 20 bebés (com acompanhantes)

DOM 13 SET
10h00/11h30

€ 3,00  (crianças)
€ 4,00 (adulto)

 auditório
CC Ílhavo

INSCRIÇÕES centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

INFORMAÇÕES www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
Criar Construir Imaginar
Serviço Educativo do Centro Cultural de Ílhavo

» jul | ago | set 2015

exposição | até 31 de julho de 2015

raízes#2
pintura/desenho de Maria Afonso

Raízes são, entre outras coisas: origem; parte oculta de qualquer coisa; 

órgão das plantas vasculares de fixação e absorção, normalmente 

subterrâneo; a parte da palavra primitiva em que reside o significado 

da ideia original. (in Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Texto 

Editores, Cacém, 2007, pp. 1321)

A raiz de uma ideia será então a origem dessa ideia. Mas, também o 

vínculo que se estabelece com a origem. É desse vínculo que me liga à 

origem, que nascem estes desenhos ou pinturas, como se lhes queira 

chamar.

São trabalhos feitos de tempo, de ideias e de matérias.

São desenhos/pinturas a aguarela, tinta-da-china e caneta pilot. 

Durante alguns meses, fui-me confrontando com o suporte a fim de dar 

forma às raízes do meu universo.

É este o processo que uso: um trabalho continuado, onde os materiais 

se sujeitam ao depósito lento das minhas ideias, pensamentos e 

emoções.

“Não há machado que corte a raiz ao pensamento” - dizia o 

poeta.

Como se o pensamento fosse uma espécie de 

terra, de solo, de espaço por onde as raízes 

se ramificam com uma imensa liberdade, 

alimentadas pelas ideias da vida, do ser, 

do húmus rico do tempo.

Maria Afonso

entrada gratuita
CC Gafanha da Nazaré

exposição | até 31 de outubro de 2015

Os Ílhavos na Grande Guerra

Há cem anos, o mundo estava em guerra. Portugal não foi excepção…

Ílhavo e os Ílhavos também a sentiram…com a censura na correspondência e 

jornais locais, com a organização de bandos precatórios para ajudar as famílias dos 

combatentes, com a criação da sopa dos pobres para fazer face à fome e à escassez de 

alimentos, com inspeções militares regulares, mas, principalmente, com o sentimento 

de revolta e tristeza por ver os filhos da terra partirem...

Foram 240 militares ilhavenses para a Grande Guerra e esta exposição é uma 

homenagem para todos os que combateram, morreram e sofreram com a “Guerra das 

Guerras”!

Org: Câmara Municipal de Ílhavo/Centro de Documentação de Ílhavo

entrada gratuita
CC Ílhavo

QUI 10 SET a
SÁB 12 SET

€ 1,00 (cada programa)
 auditório

CC Gafanha da Nazaré

Do Cinanima, reconhecido festival internacional de cinema 

de animação, apresentamos a exibição dos filmes que mais 

se destacaram na 38.ª edição do evento, em 2014.

Dias 10 e 11 - 10h00/14h00
Programa para crianças 
Workshop de cinema de animação

Dia 11 - 21h30
Programa Premiados CINANIMA 2014

Dia 12 - 16h00
Programa para crianças
Workshop de cinema de animação

Programa Premiados 
CINANIMA 2013

Exibição de nove curtas-metragens premiadas 

de vários autores europeus, que refletem a enorme 

capacidade artística e criativa do cinema de animação.

SEX 11 SET 21h30

Indicado para famílias com crianças dos 4 aos 10 anos. 
A duração dos filmes varia entre um minuto e meio e os 6 minutos, num total de total de 55 minutos. 
Para o workshop é obrigatório pré-marcação. Limitado a 25 participantes. Duração de 60 minutos.

Programa Crianças 
Workshop de cinema

Compilação de nove curtas-metragens, de vários países 

europeus, especialmente selecionadas a pensar nos mais novos. Os filmes são 

extremamente coloridos e apelativos, sendo assim muito ricos na sua componente 

plástica. O programa é complementado com um workshop de cinema de animação.

QUI 10 SET 10h00/14h00

SEX 11 SET 10h00/14h00

SÁB 12 SET 16h00

Um concerto encenado sobre a “sinfonia da vida”. Tudo começa com a primeira 

respiração aquando do nascimento. Quando enchemos de ar os pulmões que são asas 

que batem pela vida fora. Um encontro musical e poético onde três vozes e alguns 

instrumentos musicais fazem aparecer e desaparecer embalos, ações e canções sobre os 

primeiros passos e compassos na vida. Um encontro para escutar e sentir ao colo, sobre 

a nitidez do olhar da criança ao relacionar-se com o mundo que a rodeia.



SEX 3 JUL
22h00

€ 5,00  
auditório

M/12 anos
CC Gafanha da Nazaré

teatro (ante-estreia)

Carta de uma desconhecida
com Sandra Barata Belo, 
Félix Lozano e Luís Figueiredo 
participação especial de Rafael Anjos
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QUI 22 JUL
22h00

€ 13,00  
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

SÁB 26 SET
22h00

€ 13,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

música

Cuca Roseta
Riû

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

Cuca Roseta apresenta o novo disco, “Riû”, 

no qual amplia as suas influências musicais 

e estéticas. Neste seu 3.º disco há um 

encontro entre a canção portuguesa e 

a música popular brasileira ou entre 

a pop e a morna. “Riû”, nas palavras 

da artista, é “um disco alegre cujas 

letras positivas mostram o outro 

lado do fado - intenso 

mas esperançoso”.

Org: Sons Em trãnsito / CC Ílhavo

SEX 10 JUL e
SÁB 11 JUL

gratuito  
praça CCI

CC Ílhavo

atelier

Origami

brincadeiras

Jogos Tradicionais

Na praça do CCI podes vir experimentar muitos dos jogos com que os teus pais e 

avós brincavam, mas também jogos bem mais antigos, jogos Medievais que têm 

origem na antiga Grécia a chegam ao Séc. XVII. 

Vem jogar à malha, ao pião, ao dominó, andar em andas ou equilibrar o arco.

Desafia os teus amigos e familiares e vem experimentar todas as brincadeiras que 

temos para ti. 

Numa comédia de confusões e enganos, as personagens 

revelam o seu carácter corrupto, no negócio de um pano que não 

valia o que o mercador pedia, porque os carneiros do qual nha sido feito foram mortos 

pela pastora, que fez um negócio com o advogado para enganar o mercador, que 

tinha sido convidado pela mulher para comer um pato que ainda estava no ovo e 

beber um vinho que ainda estava na uva...

teatro/marionetas

A Farsa do Mestre 
Pedro 
Teatro e Marionetas 
Mandrágora

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. O público é convidado a entrar 

neste mundo poético e clownesco e a 

participar ativamente.

música/performance

Irmãos Esferovite
SÁB 11 JUL 18h00

Os dias de verão convidam a desfrutar 

dos lugares ao ar livre. Nos dias 10 e 

11 de julho convidamos as famílias 

a encontrarem-se na praça do CCI 

para desfrutarem de jogos, ateliers e 

espetáculos.

Encontro-te na Praça...

Dias 10 e 11 - 10h00 às 17h00
Atelier de origami
Jogos tradicionais

Dia 10
15h00 A Farsa do Mestre Pedro

Dia 11
17h00 A Farsa do Mestre Pedro
18h00 Irmãos Esferovite

Durante o atelier de Origami, usando apenas folhas de papel 

colo rido e recorrendo a dobragens simples, vamos criar 

várias formas e construir diferentes figuras que deixarão a 

praça cheia de cor.
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multidisciplinar

Encontro-te na Praça

SEX 10 JUL e SÁB 11 JUL
10h00-17h00

SEX 10 JUL e SÁB 11 JUL
10h00-17h00

SEX 10 JUL 15h00

SÁB 11 JUL 17h00

 

3 
 

irmãos esferovite 
banda de palhaços 

 

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. O público é convidado a entrar neste mundo 

poético e clownesco e a participar ativamente. As apresentações dos Irmãos Esferovite 

são momentos únicos e irrepetíveis. 

 

Os espetáculos são pensados de acordo com o ambiente e com o espaço determinado. 

O humor surge aliado á música e ao circo. Um turbilhão de emoções... 

 

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

Um criado que observa, narra, ao piano, a carta de uma desconhecida. Aos 13 anos uma 

menina desenvolve um amor platónico por um homem mais velho, até que décadas 

mais tarde essa obsessão culmina no suicídio. Vemo-la a fechar-se em si mesma, 

construindo a sua própria realidade, limitando, simultaneamente, as escolhas do 

homem, que nunca a reconheceu. 

Da autoria de Stefan Zweig, “Carta de uma Desconhecida”, é encenada e adaptada por 

Patrícia André e Sandra Barata Belo, e resulta de uma residência artística realizada no 

CC Gafanha da Nazaré. 

Co-produção: Centro Cultural de Ílhavo/Câmara Municipal de Ílhavo e Fundação Sindika Dokolo

música

Mick Harvey: 
“Intoxicated Man”
interpreta a música 
de Serge Gainsbourg

ap
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Mick Harvey, o ex-Bad-Seed de Nick Cave, apresenta um espetáculo baseado na 

re-edição em disco duplo de “Intoxicated Man” e “Pink Elephants”, que reúne as 

melhores interpretações em inglês do mestre da ‘chanson française’, Serge Gainsbourg. 

Os dois discos, editados pela primeira vez em 1995 e 1997, respetivamente, foram 

objeto das melhores críticas pela Europa e América. 

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)


