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Mensagens

José Agostinho Ribau Esteves

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

O Centro Cultural de Ílhavo (CCI) vai iniciar a programação do 
terceiro trimestre de 2009 com a sua primeira estreia nacional: 
um momento de teatro protagonizado por Sofia Alves, cumprindo 
um passo importante na sua afirmação nacional, apostados que 
estamos em continuar o processo de crescimento desta nova 
capacidade do nosso Município.
Com um conjunto diversificado de acções a programação do CCI 
vai misturar-se com a Semana Jovem, o MarAgosto e a Semana 
da Maioridade, cumprindo uma missão de promoção cultural 
integrada e dirigida a todas as faixas etárias da População.
No trabalho de desenvolvimento e de elevação da qualidade 
de vida que temos vindo a concretizar no Município de Ílhavo, 
a Cultura tem um papel muito importante, sendo elemento de 
formação, de qualificação social, de diversão e de promoção do 
espírito empreendedor e inovador, afirmando também os valores 
identitários que diferenciam a Nossa Terra.
Com o trabalho de parceria que realizamos com as Associações 
do Município e com a participação crescente dos Cidadãos, a 
CMI vai continuar a ganhar esta aposta, tendo o CCI como um 
importante centro de produção e promoção cultural.
Fica desde já convidado para dar vida às iniciativas que por esta 
via apresentamos.
Continuamos a Contar Consigo.



José Pina

Director do Centro Cultural de Ílhavo

O trimestre de Julho-Agosto-Setembro afirma-se como marcante 
na vida do Centro Cultural de Ílhavo (CCI): a apresentação da 
sua primeira co-produção, com estreia nacional da peça Hedda 
Gabler, de Henrik Ibsen, considerado um dos maiores textos 
teatrais de sempre, agora representado por alguns dos mais 
conceituados actores a nível nacional, como Sofia Alves, Ana 
Rocha ou Vítor de Sousa. A escolha do CCI para esta estreia 
nacional e parceira deste projecto, dirigido e encenado por Celso 
Cleto, demonstra que o caminho traçado pelo CCI tem sido o 
mais correcto e reflecte a credibilidade do trabalho desenvolvido 
e a aposta que o público do Município de Ílhavo e da Região 
tem demonstrado.
A programação cultural prevê em simultâneo a apresentação da 
criação artística local, em especial nas artes plásticas. 
Os ritmos frescos e jovens da nova música nacional, com os 
projectos Foge Foge Bandido e OqueStrada, a apresentação do 
novo trabalho de Jacinta, Songs of Freedom ou o espectáculo 
da Companhia Paulo Ribeiro, Maiorca, acompanhado ao vivo por 
Pedro Burmester, marcam a aposta na irreverência e nos novos 
projectos de qualidade.
Sem esquecer o público juvenil, privilegiamos a relação entre pais 
e bebés e a descoberta dos sentidos que a dança e a música 
proporcionam nas crianças. Por fim, o cinema celebra o Verão, 
com os grandes sucessos deste ano, com destaque para o ciclo 
“Veja o Filme, Leia o Livro”.
Venha viver emoções com o Centro Cultural de Ílhavo.



programa jul » ago » set’09

SEX 3 e SÁB 4 às 21h30, DOM 5 às 17h00
TEATRO
Hedda Gabler, de Henrik Ibsen
Com Sofia Alves, Ana Rocha, Elisa Lisboa, 
Guilherme Filipe, Maria Dulce, Paulo Rocha e 
Vitor de Sousa e direcção de Celso Cleto

SEG 6 a SEX 10 às 22h00
MÚSICA
XIX Semana do Fado Amador 
Cidade de Ílhavo
IV Bienal dos Artistas Ilhavenses

SÁB 11 às 21h30
DANÇA
A PREGUIÇA ATACA? 
de Aldara Bizarro

CINEMA às 21h30
CICLO DE CINEMA
“Heróis de Verão”
DOM 12 | X-Men Origens: Wolverine
SÁB 18 | Star Trek
DOM 26 | À Noite, no Museu 2

SEX 17 às 18h30
EXPOSIÇÃO
XII Mostra Jovem 
D’artes
Semana Jovem 2009

SÁB 18 às 14h30
SERVIÇO EDUCATIVO/WORSHOP
Descobrir a música com os bebés

SÁB 25 às 18h00
MÚSICA/SERVIÇO EDUCATIVO
Momentos de música com bebés e pais

QUA 22 às 21h30
TEATRO
Saia Curta e 
Consequências
Semana Jovem 2009

SEX 31 às 21h30
MÚSICA
OqueStrada

JULHO

SALA DE EXPOSIÇÕES
Exposição de Trabalhos de Alunos Finalistas 
em Artes Plásticas e Design
Até 27 de Setembro

Cândido Teles e 
João Carlos 
Celestino Gomes
Permanente



AGOSTO
CINEMA às 21h30
Ciclo de Cinema
“Veja o Filme, Leia o Livro”
TER 4 | Quem quer ser bilionário?
TER 11 | O Leitor
TER 18 | Anjos e Demónios
TER 25 | Revolutionary Road

QUA 12 às 21h30
MÚSICA
Jacinta apresenta 
“Songs of Freedom”

SETEMBRO
SEX 4 às 21h30
MÚSICA
Foge Foge Bandido – 
Manel Cruz

CINEMA às 21h30
Ciclo de Cinema
“E Depois do Verão”
SÁB 5 | Exterminador Implacável: A Salvação
SÁB 12 | Harry Potter e o Príncipe Misterioso 
SÁB 26 | Transformers: Retaliação 

SEX 11 às 21h30
DANÇA/MÚSICA
Maiorca
pela Companhia Paulo Ribeiro, acompanhada 
ao piano por Pedro Burmester

DOM 13 às 11h00 
e às 12h00
DANÇA
Piquicos – dança 
para bebés

SEG 14 às 18h00
EXPOSIÇÃO
Exposição Etnográfica do Rancho 
Regional da Casa do Povo de Ílhavo
Patente até 20 de Setembro

TER 15, QUA 16 e 
QUA 30
SERVIÇO EDUCATIVO
Visita-atelier – 
À descoberta do CCI

SEX 18 às 21h30
STAND UP
Herman José
O Homem dos 
Sete Instrumentos

SEX 25 às 21h30
TEATRO
Monólogos da Vagina, de Eve Ensler
com Ana Brito e Cunha, Guida Maria e 
São José Correia

TER 29 às 18h00
EXPOSIÇÃO
“Canvas Parade”,
pelo Agrupamento de Escolas de Ílhavo
Patente até 11 de Outubro



Sala de Exposições

entrada gratuita

Até 27 de Setembro
Exposição de Trabalhos de Alunos 
Finalistas em Artes Plásticas e Design
Esta exposição reúne um conjunto de obras de jovens 
criadores que após um longo tempo de aprendizagem, se 
disponibilizaram a participar nesta exposição promovida pelo 
CCI. A motivação subjacente à realização desta exposição 
revela-se como uma oportunidade de apresentação 
do trabalho desenvolvido, reconhecendo estes jovens 
artistas plásticos. 

Permanente
Cândido Teles e 
João Carlos Celestino Gomes
Mantemos o compromisso em perpetuar a memória e a 
obra destes artífices ímpares de Ílhavo neste espaço de 
exposição permanente. Num espaço dinâmico, exibi-se a 
colecção pertencente ao Município de Ílhavo, composta por 
desenho, gravura, pintura, ilustração e escultura.



entrada € 10,00 | auditório · M/16 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

JULHO | SEX 3 e SÁB 4 às 21h30

Sofia Alves
Ana Rocha

Elisa Lisboa
Guilherme Filipe

Maria Dulce
Paulo Rocha

Vitor de Sousa

direcção de Celso Cleto

ESTREIA NACIONAL

TEATRO

Hedda Gabler, 
de Henrik Ibsen
Hedda Gabler, escrito por Henrik Ibsen em 1890, é 
considerado por muitos, um dos maiores textos teatrais 
de sempre. Hedda é uma jovem aristocrática, filha de um 
general. Após a morte de seu pai, começa a sentir que 
os seus tempos de juventude estão a terminar e resolve 
casar com um historiador, Tesman, criado por uma tia, 
Julianne, e Berta, uma criada.
Mas este casamento está longe de ser o que Hedda 
tinha imaginado. Lentamente começa a sentir-se perdida 
e frustrada. Complica-se ainda mais, quando Lovborg, 
antigo apaixonado e velho amigo do seu marido, resolve 
aparecer na cidade.

Paixões, traições, dramas, mentiras e desilusões…

DOM 5 às 17h00



JULHO | SEG 6 a SEX 10 às 22h00

MÚSICA

XIX Semana do Fado Amador 
Cidade de Ílhavo
IV Bienal dos Artistas Ilhavenses 
(Parte I: Pintura)

Mais uma vez Ílhavo vai desfrutar de uma semana dedicada 
ao fado onde participam mais de meia centena de artistas, 
entre músicos e fadistas. Esta iniciativa da Associação 
Recreativa e Cultural Chio Pó-Pó, conta com o apoio da 
Câmara Municipal de Ílhavo. 
Estará igualmente patente no Centro Cultural de Ílhavo, 
entre os dias 6 e 11 de Julho, mais uma exposição de 
pintura dos nossos artistas. Esta iniciativa pretende divulgar 
os talentos artísticos dos nossos conterrâneos.

Organização Associação Recreativa e Cultural Chio Pó-Pó
Apoio Câmara Municipal de Ílhavo.

entrada gratuita | auditório · para todas as idades



entrada € 5,00 | auditório · M/8 anos (público-alvo: 12 aos 17 anos)
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
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JULHO | SÁB 11 às 21h30

DANÇA

A PREGUIÇA ATACA? 
de Aldara Bizarro

Começa com histórias. Tudo começa com histórias...
E, de repente, no meio da partilha entre o cansaço e o 
descanso, na lenta sugestão de aspectos da preguiça – 
a medida da vontade, o não querer fazer frente ao 
movimento contínuo de outros, a adopção do modo da 
Preguiça – os bailarinos são atacados. 
Essa linha directa que se desenha no espaço, desde 
os seus corpos até ao vórtice, é uma linha de emoções 
mistas. Quem a vê está suspenso, vive numa ânsia 
curiosa e medrosa, e tem uma vontade contraditória 
de os ajudar a fugir e simultaneamente, de os deixar ir. 
Isso produz uma ligeira tensão na cadeira mas que se 
disfarça bem. A preguiça parece simples mas quando se a 
olha à lupa, ela revela-se complexa e estranha, ensina-nos 
algo de incómodo. Revelamo-nos, por um lado, guerreiros 
destemidos e, por outro, bonecos encaixados. A preguiça 
mostra que se somos capazes das mais arrojadas loucuras 
também somos cobardes para as mais recatadas acções. 
Ver dois corpos assim a desenhar a preguiça, rompendo o 
espaço, deixa-nos com uma afinada atenção para ouvir.



JULHO | CINEMA às 21h30

Ciclo de Cinema 
“Heróis de Verão”
DOM 12 | X-Men Origens: Wolverine
SÁB 18 | Star Trek
DOM 26 | À Noite, no Museu 2

Dia 12 | X-Men Origens: Wolverine, de Gavin Hood, 
com Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Liev Schreiber 
e Dominic Monaghan
(107’) · M/12 anos

“X-Men Origens: Wolverine” revela-nos a história do passado 
epicamente violenta e romântica de Wolverine, o seu complexo 
relacionamento com Victor Creed e o ameaçador programa 
“Weapon X”. Ao longo do percurso, Wolverine encontra muitos 
mutantes, não só os familiares, mas também outras personagens 
surpreendentes do lendário universo dos X-Men. 

Dia 18 | Star Trek, de J.J. Abrams, com Chris Pine, 
Zachary Quinto, Winona Ryder, Jennifer Morrison 
e Eric Bana
(127’) · M/12 anos

Quando uma terrível força ameaça toda a humanidade, o destino 
da galáxia depende de dois inesperados heróis: o rebelde James 
Kirk e Spock, do planeta Vulcano. Os dois cadetes não podiam 
ser mais diferentes, mas o destino acabará por juntá-los numa 
missão: conduzir a mais poderosa nave alguma vez criada, a 
U.S.S. Enterprise, até onde nunca ninguém ousou ir antes. Um 
clássico agora revisitado pelo cinema de grande espectáculo.

Dia 26 | À Noite, no Museu 2, de Shawn Levy, com 
Amy Adams, Ben Stiller, Jonah Hill, Robin Williams, 
Owen Wilson, Hank Azaria e Eugene Levy
(105’) · M/6 anos

A noite caiu sobre o Smithsonian Institute, em Washington D.C. 
As visitas de estudo já acabaram, os guias já foram para casa e 
as luzes apagaram-se. No entanto, algo de extraordinário ainda 
está para acontecer ao ex-guarda nocturno Larry Daley, nesta 
sua segunda aventura. Amelia Earthart, a primeira mulher que 
voou sozinha sob o Atlântico, é uma das muitas personagens 
que “ganham” vida à noite, no Museu.

entrada € 6,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | auditório



JULHO | SEX 17 às 18h30

EXPOSIÇÃO

XII Mostra Jovem D’artes
Semana Jovem 2009

A Mostra Jovem de Artes, que já vai na sua 12º edição 
continua a impulsionar o surgimento de novos talentos em 
todas as áreas artísticas, nas suas diversas expressões tais 
como pintura/desenho, escultura, artesanato, fotografia, 
ilustrações, design/design multimédia e ainda instalações/
projectos. Desde a sua primeira edição em 1999, estabelece 
desde então uma exposição de arte de referência no 
nosso Município e mesmo na Região. Sempre integrada no 
programa inaugural da Semana Jovem, constitui igualmente 
um dos momentos de maior destaque desta Semana.

Exposição patente até 26 de Julho

entrada gratuita | foyer · para todas as idades



JULHO | SÁB 18 às 14h30

SERVIÇO EDUCATIVO/WORSHOP

Descobrir a música 
com os bebés

Destinatários pais, tios, avós, educadores de infância e 
professores de música

Dois caminhos com muitos destinos para pais, avós, tios, 
educadores de infância e amigos do bebé descobrirem o 
prazer de fazer música. Para descobrirem que a música 
está à espera de sair a voar através da voz que canta 
melodias, do corpo que se balança em vai-vem, dos sons 
que brincam ao esconde-esconde, das canções de têm 
sempre novas histórias para contar…
Um atelier para aprender a fazer ritmos, a cantar, a dançar, 
a brincar com rimas infantis… e a imaginar momentos de 
festa e de repouso para uma interacção musical entre 
adultos e bebés.

entrada € 7,50 · € 10,00 (inclui participação nas acções dos dias 18 
e 25) | auditório · limitado a 25 adultos 
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JULHO | SÁB 25 às 18h00

MÚSICA/SERVIÇO EDUCATIVO

Momentos de música 
com bebés e pais

A voz dos adultos é um elemento natural que envolve os 
bebés desde que nascem. A voz que brinca, a voz que 
procura o diálogo, a voz que se veste de muitas cores…
Quando essa voz também canta fica ainda mais próxima 
do imaginário e da curiosidade do bebé – a melodia 
transforma-se num abraço demorado, os timbres despertam 
a curiosidade, o ritmo faz cócegas por todo o corpo que 
quer saltitar.
Cantar para embalar, cantar para dizer olá, cantar para 
dançar, cantar para ver sorrir o bebé. Desafios para escutar 
e para participar.
Momentos de união entre o afecto e a música, momentos 
simples ao alcance de todos. 

auditório · limitado a 12 adultos e 12 bebés (um adulto por bebé) · 
dos 10 aos 33 meses 



JULHO | QUA 22 às 21h30

TEATRO

Saia Curta e Consequências
Semana Jovem 2009
Sensualidade. Provocação. Atracção.
Um encontro.
Contradições e surpresas...
Uma comédia refrescante sobre o amor absoluto.

O texto de Hervé Devolder mostra-se no seu esplendor, 
cheio de surpresas. Aquilo que poderia ser um banal texto 
de revista, eleva-se e leva-nos com ele, fazendo-nos rever 
e reflectir sobre a nossa própria alcova e sobre as nossas 
relações com o sexo oposto. O amor é visto e analisado 
de todos os ângulos, e descobrimos que a procura pela 
Paixão absoluta, que todos alimentamos secretamente, é, 
afinal, o tema central desta peça. 
E sorrimos e rimos de nós e de todos os nossos amores 
que ali vemos dissecados, partindo com o secreto desejo 
de passar por um qualquer banco de jardim e termos a 
oportunidade de vivermos o nosso “encontro”.

Interpretação Cláudia Vieira, Luís Gaspar e Paulo Matos

Encenação Paulo Matos

entrada € 10,00 · € 5,00 (cartão jovem municipal) | auditório · M/12 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos e jovem até 17 anos (20%)



JULHO | SEX 31 às 21h30

entrada € 5,00 | auditório · M/12 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

MÚSICA

OqueStrada

Diz-se que é uma nova canção, diz-se que é uma outra 
forma de viver a música... o resultado é um som delirante, 
atlético e popular. Desde 2002 a celebrar um país real e 
poderoso, eis que chega ao grande público, com o beat 
no coração e o fado na mão, tomando-nos de assalto com 
a sua discoteca caseira e acústica para fazer dançar o 
mundo com as músicas de Tasca Beat: O sonho português. 
Nesta odisseia, namorou e conquistou público por romarias, 
salas de espectáculo e bailes de verão. Representou 
Portugal por festivais de renome, passando por países 
como França, Espanha, Sérvia e Macau.



AGOSTO | CINEMA às 21h30

Dia 4 | Quem quer ser Bilionário?, de Danny 
Boyle (livro de Vikas Swarup – Edições ASA), com 
Dev Patel, Freida Pinto, Mia Drake, Imran Hasnee 
e Anil Kapoor
(120’) · M/12 anos

Jamal, um órfão de 18 anos dos subúrbios de Mumbai, está 
apenas a uma pergunta de ganhar os espantosos vinte milhões 
de rupias do concurso “Quem quer ser milionário”. Suspeito 
de fraude, ele confessa à polícia a incrível história da sua vida 
nas ruas e a da rapariga que sempre amou. Como conseguiu 
ele chegar à pergunta dos vinte milhões? Fez batota? É um 
génio? Teve sorte? Será o destino? Grande vencedor da noite 
dos Óscares©.

“Veja o Filme, Leia o Livro”
TER 4 | Quem quer ser bilionário?
TER 11 | O Leitor
TER 18 | Anjos e Demónios
TER 25 | Revolutionary Road

O ciclo “Veja o Filme, Leia o Livro”, iniciado no ano de 2002,  
pretende projectar quatro filmes, todos eles adaptados de 
obras literárias, de sucesso junto do público neste último 
ano. Assim, teremos a oportunidade de conhecer as duas 
versões, a cinematográfica e a literária.
Para tal, nos dias da projecção dos filmes, o público terá 
oportunidade também de adquirir os livros e os DVD’s a 
preços especiais.

Na compra do livro correspondente à sessão, 
oferecemos o bilhete para assistir ao filme.

Ciclo de Cinema



entrada € 9,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | auditório

Dia 11 | O Leitor, de Stephen Daldry (livro de 
Bernhard Schlink – Edições ASA), com Ralph 
Fiennes, Kate Winslet, David Kross, Bruno Ganz 
e Lena Olin
(124’) · M/16 anos

Na Alemanha, após a II Guerra Mundial, o adolescente Michael 
Berg fica doente e é ajudado por Hanna, uma desconhecida 
com o dobro da sua idade. Ambos são rapidamente arrastados 
para uma paixão secreta. Michael descobre que Hanna adora 
que leiam para ela e a relação física entre eles intensifica-se. 
Um dia Hanna desaparece misteriosamente. Anos depois, 
Michael é um estudante de direito que observa os julgamentos 
de guerra nazis e fica surpreendido ao ver Hanna como arguida 
no tribunal. À medida que o passado de Hanna é revelado, 
Michael desvenda um grande segredo.

Dia 18 | Anjos e Demónios, de Ron Howard (livro 
de Dan Brown – Edições Bertrand), com Tom Hanks, 
Ayelet Zurer e Ewan McGregor
(138’) · M/12 anos

Que aterradora descoberta terá feito o Vaticano? Robert 
Langdon descodificou o código mais controverso da História? 
Quando este descobre indícios do ressurgimento de uma 
antiga irmandade secreta conhecida como os Illuminati (a mais 
poderosa organização secreta na História) ele percebe que o 
maior inimigo desta organização – a Igreja Católica – pode estar 
em grande perigo. Langdon viaja para Roma, onde forma uma 
equipa com Vittoria, uma bela e enigmática cientista italiana e 
os dois embarcam numa aventura arriscada.

Dia 25 | Revolutionary Road, de Sam Mendes 
(livro de Richard Yates – Edições Civilização), com 
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates e 
Michael Shannon
(119’) · M/16 anos

A história de um jovem casal em busca de uma vida plena 
numa época marcada pelo conformismo. Aprisionados num 
mundo de convenções codificadas, eles sonham sem fé, à 
medida que as mentiras e a ilusão despoletam consequências 
explosivas. A aparência de bem-estar esconde uma frustração 
terrível resultante da incapacidade de se sentirem felizes e 
realizados. Frank está preso num emprego de escritório bem 
pago, mas entediante, e April é uma dona de casa frustrada 
por não ter conseguido seguir uma promissora carreira 
de actriz.



entrada € 7,50 | auditório · M/12 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

AGOSTO | QUA 12 às 21h30

MÚSICA

Jacinta
apresenta “Songs of Freedom”

Em Songs of Freedom “a melhor jovem artista de jazz 
do continente europeu em 2007” promete revelar todo 
o seu potencial, toda a dimensão da sua voz, por vezes 
portentosa, outras vezes sublimemente delicada e, 
sobretudo, a sua competência ao nível do swing.
Com irreverência e contemporaneidade, Jacinta abraça 
célebres temas dos anos 60, 70 e 80 – de Ray Charles a 
Stevie Wonder passando por James Brown, Nina Simone, 
Bob Marley, Prince, The Beatles ou U2, tecendo um soberba 
simbiose estas musicalidades e o jazz.
Neste regresso a um passado recente, a selecção dos 
instrumentos e os arranjos, da própria Jacinta, são 
criteriosos. Em Songs of Freedom, a voz de Jacinta faz-se 
acompanhar do saxofone barítono e tenor de Paulo Gravato 
e do piano de Pedro Costa. 
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SETEMBRO | SEX 4 às 21h30

entrada € 10,00 | auditório · M/15 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

MÚSICA

Foge Foge Bandido – 
Manel Cruz
Manel Cruz foi durante anos o vocalista dos Ornatos Violeta. 
Em 2008 editou o seu aguardado projecto a solo, sob o 
disfarce de Foge Foge Bandido, com um duplo CD. 
Manel Cruz referencia este projecto como “uma coisa 
que vejo mais como um objecto. Se calhar requer uma 
predisposição, como um livro ou um filme, é mais esse 
tipo de desfrute”.



entrada € 6,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | auditório

SETEMBRO | CINEMA às 21h30

“E Depois do Verão”
SÁB 5 | Exterminador Implacável: A Salvação
SÁB 12 | Harry Potter e o Príncipe Misterioso 
SÁB 26 | Transformers: Retaliação

Ciclo de Cinema

Dia 5 | Exterminador Implacável: A Salvação, de 
McG, com Christian Bale, Sam Worthington, Bryce 
Dallas Howard e Helena Bonham Carter.
(130’) · M/12 anos

No pós-apocalipto 2018, John Connor é o líder da resistência 
humana contra a Skynet e o seu exército de Exterminadores. 
No entanto, o futuro em que Connor começava a acreditar, 
poderá não acontecer. A Skynet prepara o seu ataque final e 
a resistência embarca numa odisseia ao cérebro da Skynet, 
onde descobrem o terrível segredo da possível aniquilação 
da humanidade... 

Dia 12 | Harry Potter e o Príncipe Misterioso, 
de David Yates (livro de J.K. Rowling – Editorial 
Presença), com Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma 
Watson e Michael Gambon. (153’) · M/12 anos

Voldemort está mesmo de volta e Hogwarts não é mais um 
lugar seguro. Harry suspeita de perigos que podem estar dentro 
do castelo, mas Dumbledore sabe que se está a aproximar 
a batalha final. De regresso estão também Ron e Hermione, 
e muitos romances – “O amor está no ar, mas existe pela 
frente uma grande tragédia que pode levar Hogwarts a nunca 
mais ser a mesma.”

Dia 26 | Transformers: Retaliação, de Michael Bay, 
com Megan Fox, Shia LaBeouf, Hugo Weaving, Josh 
Duhamel e John Turturro. (147’) · M/12 anos

Transformers – seres de um planeta distante que se sentem 
forçados a camuflar a sua verdadeira identidade sob a forma 
de automóveis, aviões e outros aparelhos electrónicos, no 
planeta Terra. Presos numa batalha por uma fonte de energia 
escondida no nosso planeta, os pacíficos Autobots lutam 
contra os cruéis Decepticons. Sam e Mikaela detêm a chave 
da fonte de energia.



SETEMBRO | SEX 11 às 21h30

entrada € 10,00 | auditório · M/12 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

DANÇA/MÚSICA

Maiorca
pela Companhia Paulo Ribeiro, 
acompanhada ao vivo por 
Pedro Burmester
O desafio partiu de Jorge Salavisa quando idealizou que 
o movimento vigoroso do coreógrafo Paulo Ribeiro e o 
romantismo associado à música de Chopin poderiam resultar 
numa criação de forte temperamento. Em “Maiorca”, o 
coreógrafo cria a dança à dimensão da música, provocando 
o público a deixar-se transportar sem reivindicar a raciona-
lidade, tantas vezes redutora, da razão.
Porque, depois de 25 anos de criações, o desafio maior 
para Paulo Ribeiro continua a ser o de tornar a dança 
uma arte que convoca todos, independentemente das 
particularidades de cada um.

Este espectáculo insere-se nas comemorações do 
4º Aniversário da Biblioteca Municipal de Ílhavo.



SETEMBRO | DOM 13 às 11h00 e 

DANÇA

Piquicos – dança para bebés

Hoje sabe-se que na 1ª infância somos sensíveis a estímulos 
como o som, a cor, a luz e o movimento e pensa-se que os 
bebés estimulados serão no futuro crianças mais motivadas, 
interessadas e com maior património para gerir. 
Não há choros, não há birras, os momentos são de ternura, 
bem-estar e únicos, pois não devemos esquecer que os 
bebés são a peça fundamental deste puzzle.  
Os espectáculos são gratificantes para quem faz, mas 
também para quem os presencia, pois não são os bebés 
o melhor do mundo?

entrada € 5,00 | auditório · limitado a 17 bebés por sessão · 
dos 0 aos 36 meses 

às 12h00



entrada gratuita | foyer · para todas as idades

SETEMBRO | SEG 14 às 18h00

EXPOSIÇÃO

Exposição Etnográfica do 
Rancho Regional da 
Casa do Povo de Ílhavo
Semana da Maioridade 2009

Fundado a 6 de Janeiro de 1984, o Rancho Regional da 
Casa do Povo de Ílhavo tem a finalidade de fazer reviver 
as danças, os cantares, os usos e costumes de Ílhavo. No 
âmbito das comemorações dos 25 anos do grupo e da 
Semana da Maioridade, esta exposição pretende manter 
viva a memória da etnografia de Ílhavo.

Organização Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo
Apoio Câmara Municipal de Ílhavo



SETEMBRO | SEX 18 às 21h30

STAND-UP

Herman José
O Homem dos Sete Instrumentos

Depois da sua breve, mas memorável, passagem pelo 
Centro Cultural de Ílhavo no espectáculo de homenagem a 
Carlos Paião, Herman José regressa para um espectáculo 
único, intimista, musical, hilariante e imperdível.
A carreira de Herman José confunde-se com o Portugal 
pós-Abril. Nasceu com a liberdade e alimenta-se dela. 
É uma espécie de impressão digital de uma democracia 
que tem tanto de rica como de truculenta. Como “bom 
filho à casa torna”, este espectáculo de quase duas 
horas, recupera a energia dos seus primeiros anos de 
vida artística passados no palco, servidos por (pelo menos) 
sete  “instrumentos” dos muitos com que burilou a sua 
extraordinária carreira: uma viola baixo, uma viola acústica, 
um piano eléctrico, o lenço da Maximiana, a cabeleira do 
Serafim Saudade, a “pochette” do Nelo e a gravata do 
José Estebes.

entrada € 10,00 | auditório · M/16 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)



entrada € 10,00 | auditório · M/16 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

SETEMBRO | SEX 25 às 21h30

TEATRO

Monólogos da Vagina, 
de Eve Ensler
com Ana Brito e Cunha, Guida Maria 
e São José Correia

Escrita em 1996 por Eve Ensler, “Os Monólogos da Vagina” 
é uma peça de sucesso mundial, com apresentações 
em mais de 119 países e traduzida em mais de 45 
línguas. Com um título propositadamente irreverente, 
a peça pretende chamar a atenção para assuntos tão 
particulares como a violação, a menstruação, a mutilação, 
o prazer, as infidelidades conjugais ou as terapias de grupo. 
Já protagonizada por actrizes como Jane Fonda, Whoopi 
Goldberg, Susan Sarandon, Oprah Winfrey ou Meryl Streep, 
estreou com grande sucesso em Portugal em Outubro de 
2000 com interpretação de Guida Maria.
Em 2009, “Os Monólogos da Vagina” estão de volta numa 
nova encenação de Isabel Medina, com Guida Maria, São 
José Correia e Ana Brito e Cunha a partilhar estas histórias 
ao mesmo tempo comoventes e divertidas.



SETEMBRO | TER 29 às 18h00

entrada gratuita | para todas as idades

EXPOSIÇÃO

“Canvas Parade”
pelo Agrupamento de Escolas de Ílhavo
Patente até 11 de Outubro

Exposição de telas elaboradas por alunos do Agrupamento 
de Escolas de Ílhavo aliando a arte e a poesia, tendo como 
mote obras de pintores e poetas portugueses. Este projeco 
é apoiado pelo PAPE – Programa de Apoio a Projectos 
Educativos 2008/2009, da Câmara Municipal de Ílhavo.



entrada gratuita | marcação prévia · limitado a 20 participantes 
por sessão · M/6 anos

SERVIÇO EDUCATIVO

Visita-atelier – 
À descoberta do CCI
TER 15 e QUA 30 | Especial Escolas
QUA 16 | Especial Semana da Maioridade

Uma visita especial ao Centro Cultural de Ílhavo, onde 
descobrirá os segredos dos bastidores e viver a experiência 
do backstage, da sala de ensaio, dos camarins, da régie... 
Seja invadido por sons misteriosos, participe numa peça 
de teatro, surpreenda-se com a magia e a ilusão de ser 
um artista..

SETEMBRO



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 finalidades, bem como 
os diferentes equipamentos de forma a partilhar com o 
visitante os objectivos e desafios 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 fins 
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



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.



» 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 final 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 deficiência, 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



Auditório



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


