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Mensagens

José Agostinho Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

O Centro Cultural de Ílhavo (CCI) já é um equipamento afi rmado 
na vida cultural do nosso Município e da nossa Região cumpridos 
que estão os seus primeiros seis meses de vida, sendo uma nova 
capacidade de valorização e crescimento cultural que vamos 
continuar a utilizar na estratégia de desenvolvimento integral que 
temos vindo a concretizar.
Tendo iniciado em Julho deste ano a sua programação cultural 
regular, o CCI continua a apostar na diversidade da oferta e em 
trabalhar novos públicos: neste trimestre, vamos activar os serviços 
educativos do CCI, dando por essa via uma atenção muito especial 
à Comunidade Educativa.
Com esta publicação apresentamos a programação para o
último trimestre do ano 2008, constituindo também um convite à 
sua participação.
Da música nova da Israelita Noa ao Concerto de Natal, de Camané a 
Olga Roriz, do cinema ao teatro, …, as propostas que apresentamos 
evocam as épocas e convidam todos a olhar a vida com a plenitude 
da beleza das imagens e dos sons.
Uma nota especial para o Concerto de Natal que este ano vai servir 
de pretexto para a apresentação pública do Orfeão da Santa Casa 
da Misericórdia de Ílhavo, uma prenda especial que a Santa Casa 
e a Câmara Municipal de Ílhavo decidiram dar à População.
Encerraremos no fi nal deste ano as comemorações dos 110 anos 
da Restauração do Município de Ílhavo, nas quais a inauguração e 
as actividades do CCI ocupam um lugar muito especial.
Continuamos a Contar Consigo.



José Pina
Director do Centro Cultural de Ílhavo

O presente trimestre convida à participação, ao contacto e à 
experimentação artística e reforça a nossa opção estratégica de 
formação e sensibilização de públicos para a cultura. Acreditamos 
que este trabalho de formação é para todos, independentemente do 
seu estrato social ou económico. Neste sentido propomos iniciativas 
de elevado interesse artístico, que potenciem a participação efectiva 
dos diferentes públicos e que reforcem o nosso trabalho. 
O CCI assinala também o contacto com outras culturas e experiências 
artísticas internacionais e que reforçam o seu posicionamento na 
rota das principais salas de programação do país.
Num período muito especial, que nos remete para o nosso imaginário 
infanto-juvenil, o mundo dos sonhos, da fantasia, procuramos 
abordar essa temática nas diferentes áreas da criação artística 
mantendo-se simultaneamente presente na programação, a música, 
a dança, o teatro, etc. 
A componente expositiva do CCI continua presente com a realização 
de quatro exposições, potenciando os diferentes espaços para o 
efeito: sala de exposições e foyer. Neste particular destaca-se a 
apresentação regular de projectos de artistas ilhavenses, mantendo 
um dos objectivos do Centro Cultural de Ílhavo: a apresentação 
de manifestações artísticas de índole local e regional em perfeita 
sintonia com a sua programação regular.
Acreditamos no envolvimento da população de forma entusiástica 
em torno da actividade cultural do CCI. 
Lançamos as nossas ideias e os nossos desafi os. Estamos convictos 
do empenho e da participação de todos neste processo contínuo 
de construir momentos culturais enriquecedores; momentos de 
felicidade e de sensações únicas e inesquecíveis. Contamos com o 
seu apoio na construção deste fantástico espaço de emoções.



SÁB 4 às 18h30
EXPOSIÇÃO
António Neves
“Latitudes”
Patente até 28 de Dezembro
 9 OUT | 18h30 Visita guiada pelo artista
27 NOV | 18h30 Lançamento do Livro de António Neves

programa
out » dez’08

DOM 12 às 11h00
ATELIER
“Mercador de Sonhos”
de nada e de coisa nenhuma se fazem mil 
histórias (ou só uma?)...

QUA 22 às 18h30
MULTIDISCIPLINAR
Apresentação do Plano Municipal de 
Intervenção Educativa 2008/2009

OUTUBRO
ATÉ DOM 12
EXPOSIÇÃO
“Habitar Portugal 
2003/2005”
Ordem dos 
Arquitectos

SÁB 4 às 21h30
MULTIDISCIPLINAR
XVIII Encontro Nacional de Freguesias 
de Salvador/São Salvador de Portugal

SÁB 18 às 21h30
TEATRO
“ÁTCHI, O Mercador 
de Sonhos”
pela Companhia de Teatro
Os Papa Léguas

SEX às 21h30
CINEMA
Ciclo de Cinema
“Música em película”

TER 7 às 21h30
MÚSICA
Noa
“Genes and Jeans”

SEG 20 a SEX 24 às 18h30
DANÇA
Atelier “Movimento Contemporâneo”
pela Companhia de Dança de Aveiro

SÁB 25 às 21h30
DANÇA
Companhia Olga Roriz
“INFERNO”

SEX 31 às 19h00
EXPOSIÇÃO
Cândido Teles e João Carlos Celestino Gomes
Abertura dos espaços de exposição permanente

Dia 10 Control
Dia 17 Shine a Light

Dia 31 Hairspray



SEX 21 às 21h30
TEATRO
“Grão de Bico”
pelo Teatro O Bando

SÁB e DOM 6 e 7
CINEMA
Ciclo de Cinema
“Funzone e Cinema” 
Dia 6 15h00-23h00 | FUNZONE
 15h30 | Wall-E
 21h30 | A Ilha de Nim
Dia 7 11h00-18h00 | FUNZONE
 11h00 | O Panda do Kung-Fu
 15h30 | As Crónicas de Nárnia: Príncipe Caspian

SÁB 29 às 21h30
STAND UP
Frize apresenta 
Pedro Tochas
“Já tenho idade 
para ter juízo”

DEZEMBRO
SEG 1 às 17h00
EXPOSIÇÃO
João Carlos Mouro
Patente até 21 de Dezembro

TER 2 a SEX 5
SERVIÇO EDUCATIVO
Cinderela 
vai à Escola

SEG 8 às 17h00
DANÇA
“Cinderela… em bicos de pés:
A Gata Borralheira contada e
dançada às crianças”

SÁB 13 das 10h30 às 18h00
SERVIÇO EDUCATIVO
Atelier Aberto para Decoração de Natal

SÁB 20 às 21h30
MÚSICA
Concerto de Natal

SÁB 8 às 17h00
EXPOSIÇÃO
“SurfArte”
(patente até 15 de Novembro)

SEX 14 às 21h30
MÚSICA
Camané
“Sempre de Mim”

NOVEMBRO
QUI 6 às 10h00 e 14h00
TEATRO
“As Viagens de Gulliver”
Sessões para as Escolas
pela ACE/Teatro do Bolhão

TODO O MÊS 
CINEMA
Ciclo de Cinema
“Made in Portugal” 
Dia 8 21h30 | Corrupção
Dia 16 21h30 | Call Girl
Dia 22 21h30 | Cristóvão Colombo - O enigma

SEX 7 às 21h30
TEATRO
“As Viagens de Gulliver”
pela ACE/Teatro do Bolhão

DOM 16 às 11h00
ATELIER
“Depois das Viagens...
Onde irias viajar?”



OUTUBRO | SEX às 21h30

CINEMA

Ciclo de Cinema
“Música em película”

Dia 10 Control
Dia 17 Shine a Light
Dia 31 Hairspray

Dia 10 | Control, de Anton Corbijn
Com Samantha Morton, Sam Riley e 
Alexandra Maria Lara
(122’) · M/16 anos

“Control” conta a história do carismático vocalista 
dos Joy Division, Ian Curtis, até ao momento do 
seu trágico suicídio. “Control” documenta as 
relações de Ian Curtis com a sua mulher e a sua 
amante, a sua batalha com a epilepsia e o caminho 
para o sucesso com a sua banda. Um dos fi lmes 
biográfi cos mais aplaudidos pelo público e pela 
crítica dos últimos anos.

entrada € 5,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | auditório

Neste mês de Outubro, o Centro Cultural de Ílhavo celebra 
a música através do cinema, com quatro películas.; o biopic 
Control, história do carismático líder dos Joy Division;
o documentário Shine a Light, de Martin Scorcese, que 
acompanhou a mítica banda Roling Stones num concerto 
no famoso Beacon Theatre de Nova Iorque; e o remake 
do musical clássico Hairspray, num espectáculo de cor 
e dança.



Dia 17 | Shine a Light
De Martin Scorsese, com Mick Jagger, 
Keith Richards, Charlie Watts, Ron Wood, 
Christina Aguilera e Martin Scorsese
(122’) · M/12 anos

O filme/concerto do realizador Martin Scorsese 
mostra o mundo dos Rolling Stones de uma forma 
como eles nunca foram vistos. Filmado no famoso 
Beacon Theater em Nova Iorque no Outono de 2006, 
Scorsese, grande fã de Rolling Stones, captura a 
energia bruta e genuína da lendária banda e da 
relação da sua música com o público.

Dia 31 | Hairspray
De Adam Shankman, com John Travolta, 
Nikki Blonsky, Amanda Bynes, Christopher 
Walken, Queen Latifah e Michelle Pfeiffer
(117’) · M/6 anos

Tracy, uma rapariga “grande” com cabelo “grande” e 
um coração ainda maior, tem apenas uma paixão –
dançar. O seu sonho é aparecer no “The Corny 
Collins Show”, o programa de dança mais popular 
da televisão. Mas é constantemente lembrada 
pela sua extremamente protectora e enorme mãe, 
Edna, de que a sua fi gura está fora das normas…
pelo que nunca será popular. No entanto, nada fará 
parar Tracy, porque se existe algo que esta rapariga 
sabe, é que nasceu para dançar. 



OUTUBRO | SÁB 4 às 18h30

EXPOSIÇÃO

António Neves
Latitudes
(patente até 28 de Dezembro)

Viajante capaz de transmitir nas aguarelas o que vê e o 
que lhe dita a inspiração, a obra de António Neves mistura 
emoções, sentimentos e cores numa atitude artística e, 
ao mesmo tempo, de serenidade estonteante própria de 
quem realmente ama o que faz. Passados 21 anos de 
pintura, sente-se nos trabalhos mais recentes do artista 
a intensidade e rigor das formas e cores. Destacam-se 
as paisagens de cores quentes e arrebatadoras do Brasil 
e Alentejo, mas também os tons tristes e bucólicos das 
margens do Douro e do Tejo, os amarelos dos eléctricos 
de Lisboa e a nossa laguna e os seus moliceiros.

QUI 9 às 18h30
Visita guiada pelo artista
Acompanhados pelo Artista, vamos conhecer e admirar 
as suas obras e as suas histórias.

NOVEMBRO | QUI 27 às 18h30
Lançamento do Livro de António Neves

entrada gratuita | sala de exposições · p/ todas as idades



MULTIDISCIPLINAR

XVIII Encontro Nacional de 
Freguesias de Salvador/
São Salvador de Portugal

O XVIII encontro nacional de freguesias de Portugal que têm 
a denominação “Salvador” – Salvador de Beja, Salvador 
de Briteiros (Guimarães), São Salvador de Ílhavo, São 
Salvador de Odemira, São Salvador de Santarém, Salvador 
de Serpa e Salvador de Torres Novas –, vai ter lugar no 
Centro Cultural de Ílhavo, com a realização de um sarau de 
intercâmbio cultural representativo de cada freguesia.

Org.: Junta de Freguesia de São Salvador
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

OUTUBRO | SÁB 4 às 21h30

entrada gratuita | auditório · p/ todas as idades



entrada € 12,00 | auditório · M/12 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)

OUTUBRO | TER 7 às 21h30

MÚSICA

Noa

Noa é o maior tesouro musical de Israel na actualidade. 
Cantou para Bill Clinton, foi cabeça de cartaz em concertos 
a favor da paz, assinou intensos duetos com Sting e Stevie 
Wonder e dividiu o palco com Carlos Santana, Sheryl 
Crow e George Benson, entre outros. Nas suas canções 
cruzam-se o Iémen, de onde é originária, e Israel, mas 
também as canções em inglês, italiano, francês ou espanhol, 
que nos revela que Noa é, verdadeiramente, uma artista 
do mundo. Infl uenciada pelas obras clássicas de Leonard 
Cohen e Paul Simon, Noa sempre se mostrou aberta a 
todas as infl uências que a música pode oferecer – da pop 
aos delicados sons de quarteto de cordas. 
A tournée “Genes and Jeans” passa também por Portugal. 
Ílhavo recebe a estreia desta cantora, numa tournée que 
a levará também às principais salas do país, com a 
promessa de que assistir a um concerto desta cantora é 
uma experiência única e inesquecível!

A Superestrela de Israel 
e da Música do Mundo 

“Noa inspira-se 
em Ella  Fitzgerald, 
Joni Mitchell,  
Prince, música 
tradicional israelita 
e canções  iemenitas” 
(New York Times) 



OUTUBRO | DOM 12 às 11h00

ATELIER

Mercador de Sonhos
de nada e de coisa nenhuma se 
fazem mil histórias (ou só uma?)...

ATCHI
Aposto em como és capaz de fazer o que nunca fi zeste, 
e inventar o que nunca inventaste, se quiseres vir jogar ao 
desafi o. Os Papa-Léguas trazem lãs, jornais, e... pouco 
mais. Tu... trazes boa-disposição e muita curiosidade... 
Quem mexe e remexe... faz o que lhe apetece. Aparece 
no CCI!... Dia 12, esperamos por ti!

Vem Criar objectos, “coisas”, materiais com história, que 
vão fi car em exposição no CCI, até ao dia do espectáculo 
e que poderás levar para casa.

Destinatários: maiores de 4 anos.
Nº máximo de participantes: 20 (vinte)
Orientadores da sessão: Mário Jorge e Margarida Borges

Atelier + Espectáculo – € 3,00 (4-11 anos) · € 5,00 (M/12 anos)
Espectáculo – € 4,00 (4-11 anos) · € 7,00 (M/12 anos)



OUTUBRO | SÁB 18 às 21h30

TEATRO

ÁTCHI,
O Mercador de Sonhos
pela Companhia de Teatro Os Papa Léguas

ÁTCHI, não é mais que um mercador de bugigangas. 
Para ele todos os objectos têm uma história. Muitas vezes 
escondem um sonho deitado fora, assim muito à pressa, 
pelas pessoas mais distraídas ou descuidadas. Por isso, 
quando ÁTCHI descobre objectos com sonhos bons, 
tenta revendê-los, por tuta e meia, a quem por eles se 
interessar. Acredita que, deste modo, pode encher o 
Mundo de Sonhos e que estes podem tornar-se realidade. 
O que ÁTCHI mais deseja é limpar o cotão das almas das 
pessoas (acredita ele que isso é tão fácil como sacudir 
um pano de pó ou um guardanapo cheio de migalhas!). 
E vai calcorreando, de terra em terra. Sempre sereno, 
acreditando, sem esforço, no que faz e no que dá, sem 
nada pedir em troca. ÁTCHI, é mesmo assim. Quando 
conta a sua história, já está habituado a ouvir dizer, em ar 
de troça, que não passa de um Mercador de Sonhos.

Atelier + Espectáculo – € 3,00 (4-11 anos) · € 5,00 (M/12 anos)
Espectáculo – € 4,00 (4-11 anos) · € 7,00 (M/12 anos)

ap
o

io
:



OUTUBRO | SEG 20 a SEX 24

DANÇA

Atelier “Movimento 
Contemporâneo”
Na dança tudo se move; o corpo, o espaço, existe uma 
ligação entre o teu pensamento e a tua acção, a tua 
emoção e o teu movimento. Sabes porquê? Vem descobrir 
quais são os movimentos que mais realizas no dia a dia, 
e quais aqueles que raramente expressas. Que outros 
movimentos poderás ainda realizar? E ensinar?
No seguimento do atelier realizar-se-á uma “open session” 
com todos os participantes, que receberão um diploma 
de participação.

Orientador: Companhia de Dança de Aveiro
Horário: 18h30

inscrição € 10,00 | auditório · 12 aos 18 anos · limitado a 20 pessoas



OUTUBRO | QUA 22 às 18h30

auditório

MULTIDISCIPLINAR

Apresentação do Plano 
Municipal de Intervenção 
Educativa 2008/2009

Apresentação a toda a Comunidade Educativa do Plano 
Municipal de Intervenção Educativa (PMIE) 2008/2009, com 
as principais linhas de actuação da Câmara Municipal na 
área da Educação para o presente ano lectivo.
O PMIE pretende ser um documento aberto a todos os 
contributos dos actores educativos e aprovado pelo Conselho 
Municipal de Educação do Município de Ílhavo.

Org: Câmara Municipal de Ílhavo



OUTUBRO | SÁB 25 às 21h30

DANÇA

Companhia Olga Roriz
Apresenta INFERNO

Depois da estreia em Guimarães, INFERNO apresenta-se 
no palco do Centro Cultural de Ílhavo. Olga Roriz tem 
tido um papel de destaque em praticamente todos os 
movimentos importantes das últimas três décadas de 
dança em Portugal. As suas criações espelham a mulher 
que Olga Roriz é: ciosa do rigor e do domínio perfeito; 
apaixonada pela vida, pelo mundo, pelas pessoas. 
”Inferno é um lugar onde se descansa por fi m a tristeza e 
se cansa o corpo dançante pelo puro prazer de o fazer. 
Um espaço de libertação e tranquilidade incontida que 
predispõe ao arrebatamento. Contradizendo o título, aqui o 
pecado não é punido. A maldade não é punida. A fraqueza 
também não. Inferno é um caminho interior e iniciático, 
polvilhado de tristezas, ironias e reconciliações. Várias são 
as formas de expressão. As vozes unem-se em hino ou 
em canções de amores solitárias. Os anjos transformam-se 
em bobos que dançam e falam sobre alguns de nós. Tudo 
o resto é para ser descoberto a cada passo, em cada 
palavra, em cada som…” | Olga Roriz

entrada € 10,00 | auditório · M/12 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)



OUTUBRO | SEX 31 às 19h00

entrada gratuita | sala de exposições · p/ todas as idades

EXPOSIÇÃO

Abertura dos espaços de 
exposição permanente

Cândido Teles e
João Carlos Celestino Gomes

Após a exposição temporária de um conjunto signifi cativo de 
obras de Cândido Teles e João Carlos Celestino Gomes na 
sala de exposições do Centro Cultural de Ílhavo, mantemos 
o compromisso em perpetuar a memória e a obra destes 
artífi ces ímpares de Ílhavo com a abertura ao público dos 
espaços de exposição permanente a eles dedicado. Num 
espaço dinâmico, pretende-se exibir a colecção pertencente 
ao Município de Ílhavo, composta por desenho, gravura, 
pintura, ilustração e escultura.



NOVEMBRO | SEX 7 às 21h30

TEATRO

As Viagens de Gulliver
pela ACE/Teatro do Bolhão

Adaptado por Luísa Ducla Soares, a obra de Jonathan 
Swift, é uma produção teatral para a infância no território 
da fantasia e do encantamento.
Quem não se lembra dos minúsculos e aguerridos 
Liliputianos, dos gigantes Brobdingnag, dos cavalos sábios 
ou dos estranhos e selvagens Yahoos?
Proporcionando o contacto divertido e vivo com um herói 
da literatura universal que simboliza a incansável procura 
da verdade, o espectáculo valoriza a crítica satírica aos 
usos e costumes patente na obra e enfatiza a sua forte 
actualidade. De salientar a inesperada visita de Gulliver à 
corte portuguesa de D. João V…
Com direcção de Joana Providência, o espectáculo 
inscreve-se num universo de criação teatral multidisciplinar 
articulando espaço cénico, vídeo, movimento coreográfi co, 
sombras e som para nos introduzir no mundo fantástico 
e divertido de Gulliver.

QUI 6 às 10h00 e 14h00
Sessões dedicadas exclusivamente às Escolas do 
Município de Ílhavo, mediante marcação prévia.

SEX 7 | entrada € 3,00 (4-11 anos) · € 5,00 (M/12 anos) | auditório



NOVEMBRO | DOM 16 às 11h00

entrada gratuita | sala de ensaios · M/4 anos

SERVIÇO EDUCATIVO

Depois das Viagens...
Onde irias viajar?
A partir do espectáculo “As Viagens de Gulliver”, este atelier 
procura explorar alguns dos momentos chaves que a Peça 
apresenta e construir uma nova história.
Como irá fi car? Já estivestes nesses locais?
Onde irias viajar? Quem levarias para te acompanhar?
Vem descobrir o mundo das viagens reais ou irreais…
Os intervenientes são convidados a trazer e a criar a 
sua viagem escrita ou ilustrada, de forma a que num 
único álbum se possam compor todas as Viagens, numa
só Viagem.

Orientador: Centro Cultural de Ílhavo



NOVEMBRO | SAB 8 às 17h00

EXPOSIÇÃO

SurfArte
(patente até 15 de Novembro)

Fundada em 1988 com o intuito de desenvolver os 
desportos de ondas nas praias do distrito de Aveiro, a 
Associação de Surf de Aveiro (ASA) comemora em 2008 
os primeiros 20 anos de existência. 
No âmbito das comemorações do 20.º aniversário da 
Associação de Surf de Aveiro, a direcção está a promover 
a realização de uma Exposição, seguida de Leilão, de obras 
de arte cujo tema é o surf e o mar. Serão convidados a 
participar cerca de 20 artistas dos mais variados estilos a 
exprimirem-se sobre o tema. 
A exposição vai estar patente ao público de 8 a 15 de 
Novembro de 2008 no Centro Cultural de Ílhavo, realizando-se 
o Leilão no dia 15, sábado, pelas 21h30, cujas verbas 
apuradas serão utilizadas para aquisição de material para 
a Escola de Surf, bem como na participação da equipa da 
ASA no Campeonato Nacional de Clubes 2009.

Org: Associação de Surf de Aveiro

entrada gratuita | foyer · p/ todas as idades



NOVEMBRO | TODO O MÊS às 21h30

CINEMA

Ciclo de Cinema
“Made in Portugal” 
Dia 8 Corrupção
Dia 16 Call Girl
Dia 22 Cristóvão Colombo – O enigma

No ano do centenário do mestre realizador português 
Manoel de Oliveira, o Centro Cultural de Ílhavo assinala 
esta comemoração com a projecção da sua última 
longa-metragem, Cristóvão Colombo – O Enigma, uma 
história fascinante da descoberta da verdadeira identidade 
do famoso navegador. Antes exibiremos dois filmes 
portugueses de grande sucesso de público deste ano, 
Corrupção e Call Girl.

Dia 8 | Corrupção
De João Botelho (não creditado), com 
Nicolau Breyner, Margarida Vila-Nova, 
António Cerdeira, Alexandra Lencastre.
(90’) · M/16 anos

Sofi a divide o tempo entre dois empregos. De tarde 
trabalha num supermercado, à noite num bar de 
alterne frequentado por dirigentes desportivos, 
autarcas, polícias e juízes. Numa noite, um inspector 
da Polícia Judiciária faz-lhe uma proposta simples e 
perigosa: Sofi a deve aproximar-se de um poderoso 
dirigente de um clube, seduzi-lo e conhecer os 
seus segredos. Sofia aceita o desafio, o cerco 
policial ao “Presidente” é tenso  e está disposta a 
revelar tudo o que sabe. Mas a verdade tem um 
preço muito alto.

entrada € 5,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | auditório



Dia 16 | Call Girl
De António-Pedro Vasconcelos, com 
Nicolau Breyner, Soraia Chaves, Ivo Canelas, 
Joaquim de Almeida e Joaquim Leitão
(122’) · M/16 anos

Maria, uma “call girl” de luxo, é contratada para 
seduzir o presidente da câmara de Vilanova, na 
tentativa que este autorize uma multinacional a 
construir um empreendimento turístico de alta 
qualidade. Entretanto, a Polícia Judiciária descobre 
os indícios de corrupção e começam a investigar 
Meireles. Tudo se torna ainda mais complexo quando 
um dos polícias descobre que Maria, a paixão da sua 
vida, é o isco que obrigará o político a ceder...

Dia 22 | Cristóvão Colombo – O Enigma
De Manoel de Oliveira, com Manoel de 
Oliveira, Ricardo Trepa e Léonor Baldaque 
(75’) · M/12 anos

Emigrado para os Estados Unidos por vontade de seu 
pai, nos anos 40, Manuel Luciano volta a Portugal 
para estudar. Regressa aos EUA já formado em 
medicina e, apaixonado pela investigação histórica, 
embrenha-se no mistério da verdadeira identidade 
de Cristóvão Colombo. Em Portugal, casa com a 
jovem Sílvia. Na sua companhia, Manuel percorre, 
em Portugal e nos Estados Unidos, os locais ligados 
aos descobrimentos portugueses, procurando 
desvendar o mistério que o inquieta desde a sua 
juventude...



NOVEMBRO | SEX 14 às 21h30

entrada € 12,00 | auditório · M/12 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)

MÚSICA

Camané – Sempre de Mim

Camané está de regresso a Ílhavo, para apresentar o seu 
novo trabalho de originais, “Sempre de mim”.
Este novo trabalho apresenta um repertório centrado 
no seu lado tradicional sem deixar de arriscar ao utilizar 
novas linguagens poéticas e musicais. Os novos fados 
refl ectem duas vertentes: uma de novidade, com temas 
inéditos de Alain Oulman, poemas de Luís de Macedo 
nunca antes musicados, um “fado” de Sérgio Godinho ou 
uma letra de Jacinto Luas Pires num fado tradicional; outra 
pelas escolhas que já deram bons frutos, com poemas de 
Fernando Pessoa e Pedro Homem de Mello, a irresistível 
métrica de Manuela de Freitas e as inconfundíveis melodias 
de José Mário Branco.
Uma noite com muitos momentos mágicos, que Camané 
e os seus músicos vão partilhar com quer estiver presente 
para escutar… em sintonia, a verdade do Fado, a verdade 
da Emoção!!!



NOVEMBRO | SEX 21 às 21h30

TEATRO

Grão de Bico
pelo Teatro O Bando

Baseado num conto de tradição oral português, Grão de 
Milho, que nos revela inúmeras versões, este grão de bico 
é recriado num ambiente intimista, no qual o multimédia 
estabelece a ponte para lá do (in)visível, entre o espectador 
e a sua imaginação.
Quando nos aproximamos visualmente de algo os detalhes 
tornam-se mundos. E são esses mundos feitos de grandes 
detalhes microscópicos que nos ajudam a narrar a pequena 
história de um grande herói, uma história na qual o corpo 
se torna universo e o espectador, viajante.
Encenação de João Brites, a partir de uma ideia de Raul 
Atalaia, corporalidade de Luca Aprea, música de Jorge 
Salgueiro e fi gurinos e adereços Clara Bento. Interpretação 
de Fátima Santos e Raul Atalaia.

entrada € 3,00 (3-11 anos) · € 5,00 (M/12 anos) | auditório

ap
o

io
:



NOVEMBRO | SÁB 29 às 21h30

STAND UP

Frize apresenta

Pedro Tochas –
Já tenho idade para ter juízo

Qual é a idade para ter juízo?
O que é ter juízo?
Será bom ter juízo?
Estas questões são alguns dos pontos de partida para esta 
mistura de contador de histórias e stand-up comedy.
Pequenas histórias, divagações, alucinações, improvisações 
e interacções com o público, fazem parte deste espectáculo 
que mais parece uma conversa entre amigos.
A não perder para quem gosta de rir com as pequenas 
coisas da vida.
Depois do espectáculo “Na ponta da língua” apresentado 
no programa inaugural do Centro Cultural de Ílhavo, Pedro 
Tochas encerra em Ílhavo a tournée nacional deste último 
espectáculo “Já tenho idade para ter juízo”.

entrada € 10,00 | auditório · M/16 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)



entrada gratuita | foyer · p/ todas as idades

DEZEMBRO | SEG 1 às 17h00

EXPOSIÇÃO

João Carlos Mouro
Patente até 21 de Dezembro

Pintor de Ílhavo, João Carlos Mouro alimentou desde cedo 
um enorme fascínio pelas artes plásticas, em particular pela 
pintura, que o levou a entrar na escola de pintura da Fábrica 
da Vista Alegre, naquela que seria, durante longos anos, a 
sua única experiência artística. A antiga paixão é retomada 
em 1998 e, embora as primeiras pinceladas tenham sido 
tímidas, o ano seguinte é marcado pela primeira exposição 
individual na Galeria Municipal de Ílhavo. Alternando entre 
a pintura a óleo, o pastel e a aguarela, a sua obra revela 
uma forte ligação emocional ao local onde sempre viveu e 
às temáticas que povoam o imaginário colectivo. Ao longo 
de dez anos de trabalho destaca-se a sua participação em 
exposições individuais e colectivas, de âmbito regional, e a 
reprodução de uma das suas obras num painel de azulejos 
na Praça de Ílhavo, em St. Jonhs da Terra Nova.



DEZEMBRO | SÁB e DOM 6 e 7

CINEMA

Funzone e Cinema
“Natal de Fantasia” 

Dia 6 15h00-23h00 | FUNZONE
 15h30 | Wall-E
 21h30 | A Ilha de Nim
Dia 7 11h00-18h00 | FUNZONE
 11h00 | O Panda do Kung-Fu
 15h30 | As Crónicas de Nárnia: Príncipe Caspian

No Sábado, entre as 15 e as 23 horas e no Domingo, 
entre as 11 e as 18 horas o Centro Cultural é invadido 
por muita diversão, com actividades lúdicas, insufl áveis, 
contos, jogos, cinema e muita animação. Vem visitar a 
funzone mais divertida deste Natal.

Dia 6 · 15h30 | Wall-E
De Andrew Stanton, com (vozes) Carlos 
Freixo, Carla Garcia, Mário Bomba, Luisa 
Salgueiro, João de Carvalho, Mário Redondo 
e Paula Fonseca
(98’) · M/6 anos

Após centenas de anos sozinho a fazer o que foi 
programado para fazer, WALL-E descobre um 
sentido na sua existência (para além de recolher 
desperdícios) quando conhece uma atraente robô 
chamada EVE. EVE apercebe-se que WALL-E 
tropeçou, sem saber, na resolução para o futuro 
da Terra, e corre de volta ao espaço para contar 
as suas descobertas aos humanos, que têm estado 
ansiosamente a aguardar por notícias que digam 
que é fi nalmente seguro voltar para casa.

entrada € 5,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | foyer e auditório
A aquisição do bilhete inclui a participação nas actividades do Funzone



Dia 6 · 21h30 | A Ilha de Nim
De Jennifer Flackett e Mark Levin, com Abigail 
Breslin, Jodie Foster e Gerard Butler
(96’) · M/6 anos

Uma jovem menina habita uma ilha isolada com o seu 
pai cientista e comunica com um autor solitário sobre 
o romance que lê. É uma existência que espelha a 
sua personagem literária favorita, Alex Rover, o maior 
aventureiro do mundo. Mas Alexandra, a autora dos 
livros Rover, tem uma vida solitária na grande cidade. 
Quando o pai de Nim desaparece da sua ilha, um 
golpe de destino junta-a com Alexandra. Agora devem 
encontrar a força e coragem do seu imaginário herói, 
para conquistar a Ilha de Nim.

Dia 7 · 11h00 | O Panda do Kung-Fu
De Mark Osborne e John Stevenson, com 
(vozes) Marco Horácio, José Raposo, 
Joaquim de Almeida, Diana Chaves, 
Fernanda Serrano, Olavo Bilac, Jorge 
Mourato e João Ricardo
(92’) · M/6 anos

À primeira vista pode parecer apenas um simples 
panda, mas Po sonha em tornar-se num mestre de 
artes marciais. Agora que o seu povo está em perigo, 
Po pode ver os seus sonhos tornarem-se realidade 
mais depressa do que pensa. Inesperadamente, foi 
escolhido para treinar ao lado dos seus ídolos: os 
lendários Tigresa, Grou, Louva, Víbora e Macaco. 
Conseguirá ele alcançar os seus sonhos e derrotar 
o temível leopardo das neves, Tai Lung?

Dia 7 · 15h30 | As Crónicas de Nárnia: 
Príncipe Caspian

De Andrew Adamson, com (vozes) Pedro 
Carvalho, Paulo Vintém, Fernando Luís, 
Patrícia Adão Marques, Carolina Vieira, 
Afonso Maló, Manuel Cavaco, Vítor Fonseca, 
José Neves e Carlos Sebastião
(165’) · M/12 anos

No mundo encantado de Nárnia, os dias de paz e 
liberdade, em que os animais, anões, árvores e fl ores 
viviam em absoluta paz e harmonia terminaram. A 
guerra civil dividiu o reino e a destruição fi nal está 
próxima. O príncipe Caspian, herdeiro do trono, 
sonha com os dias de paz. Mas seus tios não 
concordam com as ideias do príncipe e planeiam o 
seu assassinato para chegar ao poder. Para o ajudar, 
Caspian decide convocar, soprando a sua tromba 
mágica, Peter, Susan, Edmund e Lucy.



inscrição gratuita 

DEZEMBRO | TER 2 a SEX 5

SERVIÇO EDUCATIVO

Cinderela vai à Escola

Vamos preparar-nos para receber a Cinderela!!! 
Certamente já ouviste falar, mas o que será que lhe 
poderemos oferecer? Um sapatinho? E como será?
É o que vais também descobrir no espectáculo da 
“Cinderela... em bicos de pés”.

Orientador: Centro Cultural de Ílhavo
Local: Escolas do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do
Município de Ílhavo (marcação prévia)



DEZEMBRO | SEG 8 às 17h00

DANÇA
“Cinderela… em bicos de pés:
A Gata Borralheira contada e 
dançada às crianças”

Fernando Duarte e Solange Melo, bailarinos profi ssionais da 
Companhia Nacional de Bailado, criaram um projecto único 
na apresentação de bailado clássico ao público infantil.
“Cinderela em bicos de pés” é o popular conto da Gata 
Borralheira contada e dançada para as crianças. É um 
espectáculo com uma forte interligação entre narrador, 
bailarinos e público. 
O grande objectivo é criar não apenas um contador de 
histórias ou um espectáculo de dança, mas um ambiente 
único e dinâmico em que todos têm um papel participativo, 
inclusive as crianças onde de meros espectadores se 
transformam em personagens da própria historia. A partitura 
magistral de Sergei Prokofi ev, escrita propositadamente 
para o bailado Cinderela, dá ênfase a um ambiente de 
sonho e de magia intemporal e inesquecível. 
Claro que por fi m, Cinderela e o Príncipe vivem e dançam 
felizes para sempre.

entrada € 3,00 (4-11 anos) · € 5,00 (M/12 anos) | auditório



entrada gratuita

SERVIÇO EDUCATIVO

Atelier Aberto para 
Decoração de Natal

Como podemos nós enfeitar o Natal? Reservámos este dia, 
para todos participarem na elaboração da Árvore de Natal 
do CCI. Temos um atelier aberto para partilhar e realizar 
elementos decorativos com técnicas simples: enfeites, luzes, 
estrelas, postais, presépios, música, e até receitas!!! 
Queremos que esta festa seja tua. Fantasias, magias... tráz 
as tuas ideias, que vamos embrulhar e reciclar. 
No fi nal do dia, vamos celebrar a fascinante composição da 
nossa Árvore, acendendo as luzes, e deixando brilhar.

Orientador: Centro Cultural de Ílhavo

DEZEMBRO | SÁB 13 10h30 às 18h30



DEZEMBRO | SÁB 20 às 21h30

MÚSICA

Concerto de Natal
1ª parte
Orquestra de Jovens de
Santa Maria da Feira
2ª parte
Orfeão da Santa Casa da
Misericórdia de Ílhavo

O Centro Cultural de Ílhavo associa-se à celebração desta 
época festiva, com a realização de um concerto de Natal, 
apresentando em palco a Orquestra de Jovens de Santa 
Maria da Feira, um projecto dirigido por Paulo Martins e que 
desde 1994 se tem afi rmado como uma das associações 
musicais juvenis mais dinâmicas do país, apostando na 
formação e promoção de jovens artistas.
Na 2ª parte do concerto, sobe ao palco o Orfeão da Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo, uma estreia absoluta 
deste projecto, que se apresenta com uma formação de
50 elementos, dirigida pelo Maestro Jorge Ferreira.
Ancorado no espírito natalício, a Câmara Municipal de Ílhavo 
organiza este espectáculo especial de apresentação pública 
do Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo.

entrada gratuita | bilhetes no CCI a partir de 16 de Dezembro



Auditório



» Não é permitida a entrada nas salas após o início das sessões, 
nos espectáculos de declamação, ópera, bailado e nos concertos 
de música clássica (de acordo com o disposto no Decreto de Lei 
nº 315/95 de 28 Novembro), salvo indicação dos assistentes de 
sala, não havendo lugar ao reembolso do preço do bilhete.
» Os espectáculos começam impreterivelmente à hora marcada.
» Se por motivos de força maior a data do espectáculo for alterada, 
o bilhete será válido para a nova data.
» O bilhete deverá ser conservado até ao fi nal do espectáculo.
» Será restituída aos espectadores a importância das respectivas 
entradas sempre que não puder efectuar-se o espectáculo no 
local, data ou hora marcada, ou, se existir substituição de artistas 
principais/ou se o mesmo for interrompido.
» Não se aceitam trocas ou devoluções de bilhetes.
» Á entrada, os espectadores deverão desligar todos os sinais 
sonoros dos aparelhos com que se façam acompanhar (telemóveis, 
pda, pagers, relógios, etc.).
» Por motivos de segurança e conforto do público não é permitida 
a entrada no auditório de guarda-chuvas, sacos e mochilas 
volumosos.
» É proibida a recolha de imagem ou som, salvo se previamente 
autorizadas pela Direcção do Centro Cultural. Nas salas não é 
permitido fumar ou consumir alimentos e bebidas.
» Nos dias de espectáculo as portas do auditório abrem meia 
hora antes do seu início.
» O Centro Cultural de Ílhavo é um espaço que se encontra prepa-
rado para acesso a pessoas com defi ciência, existindo rampas de 
acesso e elevadores ao auditório, WC, sala de exposições, área 
técnica e de palco e área administrativa. O auditório está preparado 
com espaços para cadeiras de rodas.
» O pagamento dos bilhetes pode ser feito por dinheiro, Multibanco 
ou cheque à ordem do Município de Ílhavo.
» As reservas de bilhetes podem ser efectuadas via telefone, mail 
e fax e são válidas até 48 horas antes do espectáculo.

condições de acesso



VISITAS GUIADAS
O CCI tem disponível um serviço de visitas acompanhadas 
com marcação prévia. A partir da sua Arquitectura e suas 
potencialidades, as visitas procuram mostrar e explicar 
os diferentes espaços, as suas fi nalidades, bem como 
os diferentes equipamentos de forma a partilhar com o 
visitante os objectivos e desafi os do CCI.

VISITAS GUIADAS TEMÁTICAS
Estas visitas têm como objectivo dar a conhecer as 
exposições patentes no CCI, através de uma visita guiada 
do artista-especialista à exposição, privilegiando uma 
abordagem pessoal, e única à obra. Serão abordadas 
questões técnicas, contextos culturais, e outros elementos 
relevantes para o autor e o visitante.

NORMAS
» As visitas são realizadas com técnicos devidamente 
credenciados.
» As visitas são realizadas em grupo nunca inferior a 10 
pessoas.
» Não é permitido fotografar e registar em vídeo para fi ns 
que não sejam exclusivamente escolares/formação.
» Não é permitido comer, beber ou fumar durante as 
visitas.
» Por motivos de segurança e de conforto, o transporte de 
sacos volumosos, mochilas e guarda-chuvas são proibidos. 
O CCI dispõe de serviço de bengaleiro.

Horário
Público escolar: Terça e quinta-feira
10h00-12h00 | gratuito
Público em Geral: Terça e quinta-feira
14h30-17h00 | €1,00

ATELIERS
São momentos de descoberta, experimentação, diversão, 
construção e criação, decorrentes das actividades 
desenvolvidas a partir da programação do CCI, apresen-
tando-se sob a forma de workshops, residências, ofi cinas, 
etc. Desenvolvem-se tanto ao fi m de semana, como durante 
a semana, e são destinados a todo o tipo de público.



ESPAÇOS CCI
Auditório
Local privilegiado para as produções artísticas de teatro, 
música, dança, ópera, cinema e conferências com
500 lugares.

Sala de Exposições
Espaço para exposições de conceituados artistas nacionais 
e internacionais com área de 800 m2.

Parque de Estacionamento
220 lugares

Foyer/Cafetaria
Espaço privilegiado para animação, em especial, 
espectáculos de música, vídeo, teatro, conferência, 
exposições com serviço de cafetaria durante a realização 
das manifestações artísticas.
Acesso wireless à internet

Outras Valências
Reuniões; congressos, conferências, acções de formação, 
lançamento de produtos, etc.



Av. 25 de Abril
3830-044 ÍLHAVO

Tel.: 234 397 260
Tel. bilheteira: 234 397 262
Fax: 234 397 261
centrocultural@cm-ilhavo.pt

BILHETEIRA
TERÇA-FEIRA a DOMINGO
10h00-13h00 | 14h00-18h00
DIAS DE ESPECTÁCULOS 
02h00 antes e 30 minutos 
após o início dos espectáculos

centrocultural.cm-ilhavo.pt


