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José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

O Centro Cultural de Ílhavo vai iniciar o ano de 2011 com uma 
oferta cultural para Janeiro, Fevereiro e Março, diversificada 
e seguramente aliciante, agora com uma gestão que integra 
o Centro Cultural da Gafanha da Nazaré.
Terminado mais um ano de afirmação e crescimento da 
oferta cultural da Câmara Municipal de Ílhavo, enriquecida 
com a activação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré 
em Junho, seguimos determinados para a conquista do 
Novo Ano, contando com a participação imprescindível 
dos principais responsáveis pelo sucesso que felizmente 
temos alcançado: os Cidadãos que constituem o Público 
dos Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré.
O Centro Cultural de Ílhavo vive a 13 de Janeiro o momento 
de evocação dos 113 anos da Restauração do Município 
de Ílhavo, numa acção que tem na Regeneração Urbana 
do Centro Histórico de Ílhavo o seu pretexto principal, 
assinalando o final de uma e o início de três das suas 
obras. Em Março vai viver um conjunto de acontecimentos 
que assinalam os seus três anos de vida, destacando-se 
a exposição de Nadir Afonso e o espectáculo de dança 
“D. Quixote” do Royal Czech Ballet. 
A aposta em diferentes artes de palco, com centralidade na 
música portuguesa, vai ser o mote deste trimestre, tendo 
as Associações do Município um espaço de acção de 
dimensão relevante.
Uma palavra especial para formular votos de Muito Bom 
Ano Novo para Todos, com sucessos, felicidades e muitos 
momentos de partilha de vida e de cultura nos Centros 
Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré.
Continuamos a Contar Consigo. Bem Haja.

Mensagens



José Pina
Director do Centro Cultural de Ílhavo

A pluralidade artística do presente trimestre assenta num 
ambiente que se pretende de partilha, de intimidade e de 
experimentação entre os agentes artísticos e os visitantes 
dos Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré 
(CCI/CCGN).
Num período em que assinalamos o terceiro aniversário do 
CCI, partilhamos a reflexão sem “tabus”; conceitos artísticos; 
espaços e memórias; narrativas de viagens; etc.
A vontade em partilhar a “nossa casa da cultura“ fica também 
expressa na participação da comunidade e das estruturas 
locais. A apresentação de mais uma co-produção do CCI 
(A Casa) é o reflexo mais evidente nesta vontade de estimular 
a participação, na criatividade artística.
Os projectos de acção educativa e de sensibilização para as 
artes, assumem-se como essenciais no desenho das acções 
planeadas para o CCI/CCGN e que terão continuidade no 
próximo trimestre, numa nova abordagem ao trabalho de 
formação e sensibilização dos públicos.
A ousadia em programar, deverá ser acompanhada pela 
vontade do nosso público em participar, propor e criar 
momentos inesquecíveis e enriquecedores, numa harmonia 
desejável, numa autêntica “arquitectura de vontades”.
Obrigado por partilharem connosco tantas emoções.
Prometemos continuar, fazendo votos para que continuam 
a apropriar-se deste palco de emoções!



programa jan » fev » mar’11

Até 13 de Fevereiro
ExPOsIçãO
I THOUGHT YOU KNEW THE PLACE WHERE 
ALL OF THE ELEPHANTS LIE DOWN 
de André Príncipe

Até 15 de Janeiro
ExPOsIçãO 
“Personagens” 
de Ferreira de Almeida

JANEIRO

SÁB 15 às 21h30
MúsICA
Banda dos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo – Música Nova
Concerto de Ano Novo

SEX 21 às 22h00
MúsICA
ABRUNHOSA
COMITÉ CAVIAR
Digressão de Inverno – ‘Canções’

SÁB 29 às 22h00
MúsICA
Orelha Negra

FEVEREIRO
SEX 4 às 22h00
MúsICA
peixe : avião – 
madrugada

TODO O MÊS
CIClO DE CINEMA
“Mês do Cinema”
SÁB 05 | 21h30 | Harry Potter e os Talismãs da Morte: 

Parte 1
SÁB 19 | 21h30 | A Tempo e Horas
DOM 27 | 17h00 | As Crónicas de Nárnia: A Viagem do 

Caminheiro da Alvorada

SÁB 12 às 22h00
MúsICA
Rita Guerra
“Noites ao Piano”

QUA 9 e QUI 10 | DOM 13 às 17h30
MúsICA/sERVIçO EDUCATIVO
Orquestra Filarmonia das Beiras
Música na Escola 2011

QUI 17 às 10h00 e SEX 18 às 22h00
DANçA/sERVIçO EDUCATIVO
“A Casa”, de Aldara Bizarro

TODO O MÊS às 21h30
CIClO DE CINEMA
“Cinememória”
SEX 14 | A Cidade
SÁB 22 | A Rede Social
SEX 28 | Filme do Desassossego

SÁB 12 às 21h30
ExPOsIçãO
Nobre Povo, de Casimiro Madail



MARçO
QUA 2 às 15h00
sERVIçO EDUCATIVO/TEATRO
Deixemos o sexo em paz, de Dario 
Fo e Franca Rame
pela Companhia de Teatro Maria Paulos

TODO O MÊS
CIClO DE CINEMA
“3.º Aniversário”
SEX 04 | 21h30 | Não Há Família Pior!
DOM 13 | 17h00 | Tron: O Legado
SEX 18 | 21h30 | O Americano

SÁB 19 às 22h00
TEATRO
As Vedetas
Comédia musical com sónia Brazão, Francisco 
Rebelo de Andrade, Mafalda Matos e Dino

SÁB 26 às 22h00
MúsICA
Carta Aberta... a música de João Gil
João Gil + João Campos + Nuno Norte + Ricardo Ribeiro + Tiago Reis

SEX 11 às 21h00
ExPOsIçãO
Exposição InterEscolas

SEX 11 às 21h30
MUlTIDIsCIPlINAR
IV Sarau InterEscolas

SÁB 12 às 22h00
MúsICA/POEsIA
“ESTILHAÇOS de 
Cesariny”
Adolfo luxúria Canibal

DOM 20 às 17h00
TEATRO INFANTIl/sERVIçO EDUCATIVO
Teatro Infantil “Vice-Versa”
de Victor Hugo Pontes

TER 22
DANçA/sERVIçO EDUCATIVO
Personagens de Água, 
de Aldara Bizarro
pela Jangada de Pedra

QUI 24 às 22h00
ExPOsIçãO 
Nadir Afonso – Retrospectiva

SEX 25 às 22h00
DANçA
Royal Czech Ballet 
“D. Quixote”

DOM 27 às 11h00
DANçA/sERVIçO EDUCATIVO
PÉ ante PÉS – dança para bebé
de Joana Antunes

JAN | TER 25; FEV | TER 15 e 22; MAR | TER 15 e QUA 23
sERVIçO EDUCATIVO
À descoberta do CCI
Visita-atelier



Até 13 de Fevereiro
CC Ílhavo exposição

I THOUGHT YOU KNEW THE 
PlACE WHERE All OF THE 
ElEPHANTs lIE DOWN 
de André Príncipe
A exposição de André Príncipe é a primeira 
proposta do Centro Cultural de Ílhavo para o 
projecto expositivo “Viagens Contemporâneas”, 
uma reflexão sobre os modos contemporâneos 
de pensar e representar narrativas de viagem.

entrada gratuita | sala de exposições · 
para todas as idades

Até 15 de Janeiro
CC Gafanha da Nazaré exposição 

“Personagens” 
de Ferreira de Almeida
Ferreira de Almeida procura através do seu 
trabalho abordar questões como a personagem 
enquanto pessoa, e as suas necessidades, não 
materiais, mas introspectivas. A personagem, 
não o artista, mas sim a forma como qualquer 
pessoa vive e progride no seu processo de 
crescimento e tudo o que isso implica enquanto 
pessoa na sociedade.

entrada gratuita | sala de exposições · 
para todas as idades

Exposições



Permanente
CC Ílhavo exposição

“Cântico dos Cânticos” – 
pelo traço de João Carlos
O “Cântico” de João Carlos aborda a faceta 
de ilustrador do artista médico ilhavense, 
motivado pela pluralidade artística, que tão 
bem caracterizou o trabalho de outros artistas 
seus contemporâneos. João Carlos publicou 
um conjunto de ilustrações na imprensa e em 
diversas edições de obras literárias.

entrada gratuita | para todas as idades · 
sala de exposições

Permanente
CC Ílhavo exposição

Cândido Teles

Cândido Teles (Ílhavo, 1921). Pintor auto- 
-didacta, experimentou técnicas muito diversas 
e procurou representar universos distintos. 
O seu percurso artístico é indissociável do 
seu trajecto e dos seus lugares.

entrada gratuita | para todas as idades · 
sala de exposições



JANEIRO | TODO O MÊS às 21h30
CC Ílhavo cinema

Ciclo de Cinema
“Cinememória”
SEX 14 | A Cidade
SÁB 22 | A Rede Social
SEX 28 | Filme do Desassossego

sEx 14 | A Cidade, de Ben Affleck, com Ben 
Affleck, Blake lively, Jon Hamm, Rebecca Hall e 
Chris Cooper | (125’) M/12 anos

Há mais de 300 assaltos a bancos por ano em Boston. É no 
bairro de Charlestown que vivem esses assaltantes. Um deles 
é Doug e o seu parceiro Jem, quem ele considera um irmão. 
Tudo muda quando, no último trabalho, Jem faz um refém, 
Claire. Quando eles descobrem que ela vive em Charlestown, 
Jem fica nervoso e tenta descobrir se Claire pode reconhecer os 
assaltantes. Doug interfere e começa uma relação com Claire. 
Doug quer sair da cidade mas tem o FBI, liderado pelo Agente 
Frawley cada vez mais perto. Doug tem agora de decidir se vai 
trair os amigos ou perder a mulher que ama.

sÁB 22 | A Rede Social, de David Fincher, com 
Andrew Garfield, Jesse Eisenberg, Rashida Jones 
e Justin Timberlake | (121’) M/12 anos

Certa noite no ano de 2003, o génio da programação e aluno de 
Harvard, Mark Zuckerberg, senta-se ao computador e começa a 
trabalhar numa nova ideia, o Facebook. Aquilo que inicialmente 
era apenas uma mistura de programação e blogging, cedo se 
tornou numa rede social à escala mundial, que revolucionou 
a forma de comunicar. Seis anos e 500 milhões de amigos 
depois, Zuckerberg é o mais novo bilionário da História... 
mas para este empresário, o sucesso vai trazer-lhe também 
problemas pessoais e legais. 

entrada € 3,00 por sessão | auditório



sEx 28 | Filme do Desassossego, de João 
Botelho, com Cláudio da silva, Alexandra lencastre, 
Catarina Wallenstein, Margarida Vila-Nova e Rita 
Blanco | (120’) M/12Q anos

15h00 · sessão exclusiva para as escolas de ensino 
secundário do Município de Ílhavo (entrada gratuita)

Conversa com actores e outros convidados no 
final da sessão

21h30 · público em geral (€ 3,00) Conversa com 
actores e outors convidados na sessão

Serei sempre da Rua dos Douradores, como a 
humanidade inteira.

Bernardo Soares, O Livro do Desassossego.

Lisboa, hoje. Um quarto de uma casa na Rua dos Douradores. 
Um homem inventa sonhos e estabelece teorias sobre eles. 
A própria matéria dos sonhos torna-se física, palpável, visível. 
O próprio texto torna-se matéria na sua sonoridade musical. 
E, diante dos nossos olhos, essa música sentida nos ouvidos, 
no cérebro e no coração, espalha-se pela rua onde vive, pela 
cidade que ele ama acima de tudo e pelo mundo inteiro. 
Filme desassossegado sobre fragmentos de um livro infinito 
e armadilhado, de uma fulgurância quase demente mas de 
genial claridade. O momento solar de criação de Fernando 
Pessoa. A solidão absoluta e perfeita do EU, sideral e sem 
remédio. Deus sou eu!, também escreveu Bernardo Soares.ap
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entrada € 3,00 | auditório · para todas as idades

JANEIRO | SÁB 15 às 21h30
CC Ílhavo música

Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo – 
Música Nova
Concerto de Ano Novo

Começar o ano a ouvir um concerto de ano novo da Música 
Nova é um bom auspicio e um enérgico começo de ano! 
Nesta ambiência, a Música Nova dirigida pelo seu Maestro 
Jorge Ferreira leva a efeito o seu Concerto de Ano Novo, 
desejando a todos os seus amigos que as realizações 
alcançadas em anos anteriores, sejam apenas sementes 
plantadas, que serão colhidas com maior sucesso no ano 
vindouro... 
Com este espírito e ancorados numa forte confiança, 
também a Música Nova almeja no próximo ano ver o início 
da concretização da “nossa” Casa da Música. 

Organização Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo - Música Nova 
Apoio Câmara Municipal de Ílhavo



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

JANEIRO | SEX 21 às 22h00
CC Ílhavo música

Em formato quinteto e num 
registo mais tranquilo, o 
artista portuense embarca 
numa tour com um espec-
táculo intimista ao qual deu 
o nome “Canções”.

Editado três anos depois de “luz”, o álbum “longe” corres-
pondeu à sua necessidade de mudança e de quebrar rotinas 
e fórmulas resolventes, tendo atingido o primeiro lugar do 
top de vendas na primeira semana. Mudou, correspondendo 
a um apelo interior de rumar à essência e de deixar emergir 
outras raízes impolutas – aos seus amores no jazz e no funky 
e aos seus mestres na canção europeia, Pedro Abrunhosa 
acrescenta agora o valor do grande som do rock de tónica 
americana. 
“Fazer O Que Ainda Não Foi Feito” valeu como primeira 
amostra, como entrada para um salão de festas em que, 
longe de qualquer baile de máscaras, se namora a verdade 
perene das canções, cheias de guitarras, pautadas pelo velho 
Hammond. Mas há muito mais para descobrir... 

www.abrunhosa.com 
www.myspace.com/abrunhosa



entrada € 5,00 | auditório · M/12 anos

JANEIRO | SÁB 29 às 22h00
CC Gafanha da Nazaré música

Orelha Negra
Orelha Negra junta Sam the Kid, Fred, Francisco Rebelo 
e João Gomes (Cool Hipnoise) e o DJ Cruzfader.
A Orelha Negra tem outra maneira de ouvir a história da 
música: aprendeu na música carregada de alma e de groove, 
aprendeu no espírito fracturante do hip hop, aprendeu no 
legado singular da música portuguesa e apoia-se na invulgar 
interacção entre groove programado e impulso real. 
Aqui o ritmo tem um papel muito importante: o funk 
suado, sincopado e repetido que serviu de fundação a 
uma revolucionária história está sempre lá, mas a Orelha 
Negra nasce de uma pesquisa no passado impresso em 
vinil e isso significa também José Mário Branco e Paulo de 
Carvalho, José Afonso e Duo Ouro Negro. 
Um dos mais interessantes projectos de que há memória 
em solo nacional. A Orelha Negra opta por sublinhar a base 
instrumental que tantas mensagens suportou, e encara-a a 
ela mesmo como uma mensagem, sabendo que o funk é 
mesmo bom para suportar estas viagens no tempo. Como 
dizia Eduardo Nascimento: “ouçam”!

www.orelhanegra.com 
www.myspace.com/orelhanegra 



entrada € 7,50 | auditório · M/12 anos

FEVEREIRO | SEX 4 às 22h00
CC Ílhavo música

peixe : avião – madrugada
Madrugada é a prova dos nove para um dos mais preciosos 
projectos nacionais. 
Reiterando o melhor de que são capazes, os peixe : avião 
superam-se no mais caro dos sentidos, isto é, amadurecendo.
Convidando dois dos mais carismáticos músicos portugueses, 
Bernardo sassetti e Manuela Azevedo, os peixe : avião 
revelam juízo em cada opção e mostram o quanto lhes 
interessa um pop de qualidade.
Formada no verão de 2007 a banda de Braga conseguiu 
captar rapidamente a atenção de um público considerável 
para um projecto estreante, através da internet, no myspace 
e nos seus primeiros concertos. Em 2009, o primeiro lP 
“40.02” permitiu à banda continuar a crescer e conseguir 
mais visibilidade, através da passagem dos singles “a 
espera é um arame” e “camaleão” pelas rádio nacionais e 
de concertos por todo o país, O segundo álbum de originais 
“Madrugada” foi lançado em setembro de 2010.

Na compra de um bilhete receba de oferta o novo CD 
dos peixe : avião

www.peixeaviao.com
www.myspace.com/peixeaviao



FEVEREIRO | TODO O MÊS
CC Ílhavo cinema

Ciclo de Cinema “Mês do Cinema”
SÁB 05 | 21h30 | Harry Potter e os Talismãs da Morte:

Parte 1
SÁB 19 | 21h30 | A Tempo e Horas
DOM 27 | 17h00 | As Crónicas de Nárnia: A Viagem do 

Caminheiro da Alvorada

sÁB 05 | Harry Potter e os Talismãs da Morte: 
Parte 1, de David Yates, com Daniel Radcliffe, Emma 
Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Ralph 
Fiennes e Alan Rickman | (146’) M/12 anos
A Parte 1 do Capítulo Final começa com Harry, Ron e Hermione 
a tentarem descobrir e destruir o segredo da imortalidade de 
Voldemort – os Horcruxes. Sem a ajuda dos professores ou a 
protecção de Dumbledore, os três amigos têm de ficar juntos 
agora, mais do que nunca. Mas os inimigos aproximam-se. 
O começo do final uma saga cinematográfica fantástica.

sÁB 19 | A Tempo e Horas, de Todd Phillips, 
com Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle 
Monaghan, Jamie Foxx, Juliette lewis | (100’) M/12 anos

Peter Highman, um feliz (mas ansioso) homem vai ser pai pela 
primeira vez dentro de alguns dias. No entanto, nem tudo corre 
bem: Peter não consegue apanhar o voo que parte de Atlanta, 
pelo que se vê obrigado a fazer a viagem de regresso a casa 
com um aspirante a actor, Ethan Tremblay. Contudo, aquilo que 
seria uma simples viagem de carro torna-se numa sucessão 
de surpreendentes acontecimentos. Uma comédia hilariante.
DOM 27 | As Crónicas de Nárnia: A Viagem do 
Caminheiro da Alvorada, de Michael Apted, com 
Ben Barnes, skandar Keynes, Georgie Henley, Tilda 
swinton, simon Pegg | (115’) M/6 anos

As personagens da extraordinária história criada pelo irlandês 
C.S. Lewis voltam a ganhar vida na terceira aventura da série 
“As Crónicas de Nárnia”. Através de um estranho quadro, Lucy 
e Edmund, na companhia do seu antipático primo Eustace, são 
transportados através de Inglaterra para o mundo mágico de 
Nárnia onde reencontram o outrora príncipe Caspian, agora 
soberano. A bordo do Caminheiro da Alvorada, um navio colossal, 
farão uma excitante e perigosa viagem às ilhas misteriosas...

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



FEVEREIRO | SÁB 12 às 21h30
CC Gafanha da Nazaré exposição

Nobre Povo, 
de Casimiro Madail
Este conjunto de fotografias a preto e branco, obtidas ao 
longo de vários anos, é um pequeno tributo àqueles que, 
nestas terras de heróis do mar, participaram nos mercados  
à moda antiga no Jardim Henriqueta Maia, no Relvado da 
Costa Nova e no Mercado Municipal em Ílhavo. 

entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades



entrada € 12,00 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

FEVEREIRO | SÁB 12 às 22h00
CC Gafanha da Nazaré música

Rita Guerra
“Noites ao Piano”

Uma das cantoras portuguesas mais populares volta a 
surpreender com esta digressão, sozinha e ao piano, 
revisitando alguns dos grandes sucessos da sua carreira, 
num espectáculo intimista e inédito.

www.ritaguerra.net



DOM 13 entrada gratuita | auditório · 
bilhetes no CCI a partir de 8 de Fevereiro · M/6 anos 

FEVEREIRO | DOM 13 às 17h30
CC Ílhavo música/serviço educativo

Música na Escola 2011
pela Orquestra Filarmonia das Beiras

Todos os anos, a Orquestra Filarmonia das Beiras leva a 
música a milhares de crianças do 1.º Ciclo, com o Projecto 
Música na Escola, um projecto de acção educativa que tem 
como objectivo a divulgação, formação, sensibilização e 
desenvolvimento do gosto musical do público infantil. Nesta 
edição, Música na Escola vai ter como tema base “Abrir 
a Barriga à sinfonia”, explorando a obra “Uma Pequena 
serenata Nocturna” (“Eine Kleine Nachtmusik”) e a “sinfonia 
nº 29, em lá Maior”, de Wolfgang A. Mozart. 

Intervenientes
Orquestra Filarmonia das Beiras
Jorge Castro Ribeiro, apresentação
António Vassalo Lourenço, direcção

QUA 9 e QUI 10
Sessões dedicadas exclusivamente às Escolas do 1.º Ciclo do Município de 
Ílhavo, mediante marcação prévia.



entrada € 5,00 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
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FEVEREIRO | QUI 17 às 10h00 e
 SEX 18 às 22h00
CC Ílhavo dança/serviço educativo

“A Casa”, de Aldara Bizarro
A Casa é um espectáculo de dança que gira em torno da 
casa ideal de cada um. Este projecto iniciou em Novembro 
de 2010, quando foram entrevistados vários habitantes de 
Ílhavo. Alicerçada no conjunto de entrevistas recolhidas 
e filmadas em vídeo em todas as localidades, incluindo 
Ílhavo, a Casa é assim construída a partir de um projecto 
elaborado com a arquitectura das vontades das muitas 
pessoas entrevistadas. 
A Casa convida-nos a entrar no espaço da memória, 
da construção e do desejo, transportando-nos 
simultaneamente para os lotes de terreno da utopia.
Fizemos três perguntas, de modo a ouvir as vontades e 
as realidades de cada um: “Qual é o sítio ideal para se 
viver?”, “Como vive actualmente?”, “De que histórias se 
lembra quando ouve a palavra casa?”. Partimos assim da 
imaginação para a realidade. 
É com base nesta riqueza de respostas que foi construído o 
património desta casa. Ela tem um pouco das pessoas que 
encontrámos em cada uma das localidades onde estivemos 
e onde voltaremos, para devolver o que nos foi dado.

Co-produção Centro Cultural de Ílhavo

QUI 17 Sessão dedicada exclusivamente às Escolas do Município de Ílhavo, 
mediante marcação prévia. (entrada gratuita) 
SEX 18 Público em geral ap
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FEVEREIRO | SÁB 26 às 22h00
CC Ílhavo música

Carta Aberta... 
a música de João Gil
João Gil + João Campos + Nuno Norte + 
Ricardo Ribeiro + Tiago Reis
Concerto intimista que recordará alguns temas mais 
emblemáticos da música portuguesa dos últimos 25 anos, 
todos eles compostos por João Gil, que convida alguns 
amigos para interpretar músicas como xácara das bruxas 
dançando, Namoro II, saudade, 125 Azul, Perdidamente, 
solta-se o beijo, Alice, loucos de lisboa, O rapaz pendular, 
Deixa-te ficar na minha casa, O postal dos correios ou 
A seita tem um radar.

Não consigo imaginar o meu futuro sem escutar. As canções 
duram mais que o nosso corpo, e é aqui que o gato vai 
à filhós... Juntos os pedaços de mim, as histórias e as 
toadas melódicas... lembram-se? Tudo isto é uma carta 
aberta sem rodeios.
É a minha vida!
João Gil 

Após o espectáculo, João Gil, João Campos e Nuno 
Norte brindam-nos com um DJ Set dedicado à memória 
de grandes temas da música portuguesa.

entrada € 12,50 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)



entrada € 5,00 | auditório · M/12 anos

MARçO | QUA 2 às 15h00
CC Ílhavo serviço educativo/teatro

Deixemos o sexo em paz, 
de Dario Fo e Franca Rame
pela Companhia de Teatro Maria Paulos
Depois do sucesso alcançado no ano passado com esta 
peça, regressa ao palco do Centro Cultural de Ílhavo uma 
comédia, em forma de conferência, que analisa, utilizando 
um riso crítico e devastador, a falta de uma verdadeira 
educação sexual, numa sociedade hipocritamente puritana, 
para quem o sexo é ainda tabu. 
Uma conferencista dirige-se ao público, numa intervenção 
inetractiva.

Org.: EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto, EB 2,3 Gafanha da Nazaré,
EB 2,3 Gafanha da Encarnação, Escola Secundária Dr. João Carlos 
Celestino Gomes e EBI de Eixo (Aveiro)

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



MARçO | TODO O MÊS
CC Ílhavo cinema

Ciclo de Cinema “3.º Aniversário”
SEX 04 | 21h30 | Não Há Família Pior!
DOM 13 | 17h00 | Tron: O Legado
SEX 18 | 21h30 | O Americano

sEx 04 | Não Há Família Pior!, de Paul Weitz, com 
Robert De Niro, Jessica Alba, Ben stiller, Owen 
Wilson, Dustin Hoffman, Teri Polo, Harvey Keitel, 
Blythe Danner, Barbra streisand e laura Dern | 
(100’) M/12 anos

Foram precisos 10 anos, dois pequenos Fockers e um sem 
número de obstáculos para que Greg “se desse bem” com 
Jack, o seu sogro rígido e autoritário. No entanto, quando este 
papá se vê na bancarrota, e aceita um trabalho “extra” numa 
farmacêutica, as suspeitas de Jack sobre o seu enfermeiro 
favorito voltam em tom ensurdecedor... Terceira parte de uma 
comédia que começou com os sucessos “Um sogro do pior” 
e “Uns compadres do pior”.

DOM 13 | Tron: O Legado, de Joseph Kosinski, 
com Jeff Bridges, Michael sheen, Olivia Wilde, 
John Hurt | (127’) M/12 anos

Sam Flynn, um rebelde de 27 anos, é assombrado pelo misterioso 
desaparecimento do seu pai, Kevin Flynn, um homem que ficou 
conhecido como líder mundial na criação de videojogos. Quando 
Sam investiga uma estranha mensagem enviada do antigo 
escritório de Flynn – uma mensagem que só poderia ter sido 
enviada pelo seu pai – ele é atirado para um mundo digital, e 
reencontra o pai. Com a ajuda da destemida guerreira Quorra, 
pai e filho vão embarcar numa derradeira jornada de vida ou 
morte através de um universo visualmente assombroso e colossal.

sEx 18 | O Americano, de Anton Corbijn, com 
George Clooney, Irina Björklund, lars Hjelm | (105’)  
M/12 anos

Jack, um assassino profissional, está constantemente em 
movimento, sempre sozinho. Depois de um trabalho correr mal na 
Suécia, Jack refugia-se numa pequena cidade italiana. Enquanto 
saboreia a tranquilidade das montanhas de Abruzzo, torna-se 
amigo do padre local e inicia uma tórrida relação com Clara. 
Mas, ao expor-se, Jack poderá estar a traçar o seu destino...

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



MARçO | SEX 11 às 21h00
CC Ílhavo exposição

Exposição InterEscolas
Exposição organizada pela Câmara Municipal de Ílhavo, com 
a participação das EB 2,3 e secundárias do Município de 
Ílhavo. Esta exposição terá como áreas artísticas a pintura, 
o desenho, a escultura, a fotografia, a instalação e as artes 
urbanas (artesanato, graffiti, design, etc.). 
Uma exposição original cujo grande tema é a Cultura do Mar 
e das Actividades Náuticas. Uma excelente oportunidade 
para conhecer o que de melhor se faz nas nossas escolas 
na aposta na sensibilização e mobilização de todos para a 
elevada importância do Mar nas suas mais variadas vertentes.

entrada gratuita | foyer · p/ todas as idades ·patente até 10 de Abril 



MARçO | SEX 11 às 21h30
CC Ílhavo multidisciplinar

IV Sarau InterEscolas
Inserido no programa do InterEscolas – Encontro das Escolas 
do Município de Ílhavo, organizado pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, o “sarau InterEscolas” constitui um momento de 
grande importância para os nossos alunos e professores. 
Resultado do excelente trabalho desenvolvido ao longo do 
ano pelas Escolas secundárias e EB 2,3 do nosso município 
pretende-se assim mostrar a toda a comunidade o que de 
exemplar se incrementa em áreas como a dança, a música 
e o teatro.

entrada gratuita | auditório · bilhetes no CCI a partir de 9 de Março · 
p/ todas as idades



MARçO | SÁB 12 às 22h00
CC Ílhavo música/poesia

“ESTILHAÇOS de Cesariny”
Adolfo Luxúria Canibal
António Rafael – Henrique Fernandes – Jorge Coelho

surgido na sequência de um convite para uma das Quintas 
de leitura, o nome das sessões mensais com que o Teatro 
do Campo Alegre, no Porto, homenageia a poesia e os 
poetas, “EsTIlHAçOs” é um espectáculo de spoken word 
em que Adolfo luxúria Canibal lê alguns textos e poemas 
do seu livro homónimo, acompanhado ao piano e outros 
teclados por António Rafael (ambos dos Mão Morta). Já 
com a participação de Henrique Fernandes (contrabaixo), 
daria lugar à edição do primeiro CD do projecto, com 
nome homónimo.
Para 2011, ao convidado Henrique Fernandes junta-se Jorge 
Coelho (guitarrista que colaborou em projectos como Zen 
ou Mesa, para além de trabalhos a  solo como “Um Dia 
no Porto”, ou música para filmes), apresentando este novo 
espectáculo intitulado “EsTIlHAçOs”.
Adolfo Luxúria Canibal (voz)

António Rafael (piano e programações)
Henrique Fernandes (contrabaixo)
Jorge Coelho (guitarra)

entrada € 10,00 | M/12 anos · limitado a 150 pessoas
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
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MARçO | SÁB 19 às 22h00
CC Gafanha da Nazaré teatro

As Vedetas
Comédia musical com Sónia Brazão, Francisco Rebelo 
de Andrade, Mafalda Matos e Dino 

Num mundo em que a imagem é “tudo”, muito próximo do 
mundo real, duas mulheres actrizes, sonhadoras, “vedetas”, 
amigas e inimigas, cúmplices e rivais... sylvie e simone 
lutam por um lugar ao sol com o sonho comum de passar 
do anonimato para o estrelato neste mundo artístico que, 
às vezes, tem muito pouco de artístico. 
Nesta busca pelo “santo graal” da Tv, Teatro e Cinema, 
elas lutam entre si para ganhar castings e conseguir aquele 
papel, o PAPEl PRINCIPAl. 
“As Vedetas” é uma comédia musical cheia de glamour, 
num ambiente Jazz & Blues, adaptada do texto original de 
lucien lambert.

Org.: Be On Stage 
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

entrada € 10,00 | auditório · M/12 anos



MARçO | DOM 20 às 17h00
CC Gafanha da Nazaré teatro infantil/serviço educativo

Teatro Infantil “Vice-Versa”
de Victor Hugo Pontes

Quanto tempo falta para ser grande? se ficar com um dedo 
preso debaixo do pé durante 5 minutos isso é muito tempo? 
O que acontece se os ponteiros do relógio pararem?
Uma história sem pés nem cabeça, ou com dois braços, 
vários dedos, joelhos, pernas e um nariz, num processo que 
vai acompanhando o desenvolvimento do conceito de tempo 
e o crescimento durante a infância. O ponto de partida é a 
concepção muito especial que as crianças têm do tempo 
e que será explorada a partir do modo como elas tomam 
consciência do próprio corpo.

entrada € 2,5 (criança) € 5 (acompanhante) | auditório ·
limitado a 80 participantes · para crianças dos 3 aos 5 anos
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MARçO | TER 22
CC Ílhavo dança/serviço educativo

Personagens de Água, 
de Aldara Bizarro
pela Jangada de Pedra
A água dissolve, a água transporta, a água limpa, a água 
gasta, a água é um espelho, a água renasce, a água é forte, 
a água é um espelho, a água entorna-se, a água engana. 
Este espectáculo, sobre as qualidades da água, propõe 
tarefas que serão executadas durante o espectáculo, 
levando as crianças a recriarem situações da vida real e 
a experimentar, de outra forma, as propriedades da água. 
Como se a água pudesse ser, através das suas características 
mais importantes, uma metáfora da vida. 

entrada gratuita | auditório · sessões exclusivas para escolas dos 
1.º ciclo do Município de Ílhavo, mediante marcação prévia · limitado a 
25 crianças ou 1 turma escolar
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entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades · patente até 
19 de Junho de 2010

MARçO | QUI 24 às 22h00
CC Ílhavo exposição 

Nadir Afonso – Retrospectiva
Nadir Afonso nasceu em 1920, em Chaves. Após ter 
completado o ensino liceal, quis inscrever-se na Escola de 
Belas-Artes do Porto mas, por influência de seu pai, acabou 
por se matricular em Arquitectura. Em 1946, troca o Porto 
por Paris para frequentar a Escola Nacional superior de 
Belas-Artes. Ao longo da sua carreira conviveu e trabalhou 
com figuras notáveis da cultura contemporânea como Jean 
Cocteau, Fernand lèger, le Corbusier e Óscar Niemeyer. 
Em 1958 expõe a sua pintura Espacilimité no salão das 
Novas Realidades em Paris e, desde então, seguiram-se 
diversas exposições em galerias e museus portugueses e 
estrangeiros. 
Distinguem-se as suas participações na Bienal de são 
Paulo, em 1961 e 1969, e os Prémios Nacional de Pintura, 
em 1967, e Amadeo de sousa-Cardozo, em 1969. É ainda 
autor de trabalhos de reflexão teórica como La Sensibilité 
Plastique (1958), O Sentido da Arte (1983) ou O Tempo não 
Existe – Manifesto (2010). Nadir Afonso foi recentemente 
condecorado com a Ordem Militar de santiago e Espada 
pelo Presidente da República, Cavaco silva.



entrada € 20,00 | auditório · M/3 anos

MARçO | SEX 25 às 22h00
CC Ílhavo dança

Royal Czech Ballet 
“D. Quixote”
O bailado D.Quixote é pleno de vivacidade e emoção. 
O nosso velho conhecido cavaleiro dado pelo nome de 
D.Quixote serve de enquadramento para este bailado que se 
concentra na história de amor entre Kitri e Basil, encontrada 
no segundo volume do romance de Cervantes.
A descoberta deste episódio deve-se a Marius Petipa que terá 
escrito o primeiro guião e concebido a primeira coreografia.
Obra de grande aparato e virtuosismo, D.Quixote intercala 
uma natureza estritamente realista e popular (de carácter 
espanhol) com o mundo da fantasia e do sonho; ao lado 
das gentes do povo, toureiros e ciganos, encontra-se o 
engenhoso fidalgo com as suas visões que suscitam a 
intrudução das driádes e cupidos; as danças populares de 
caractère – fandangos, seguidilhas e boleros, juntam-se os 
ensembles, variações e pas de deux próprios da linguagem 
coreográfica clássica e romântica.



entrada € 2,50 (1 aos 3 anos), € 5,00 (acompanhantes) | auditório ·
1 aos 3 anos · limitado a 12 bebés com pais ou acompanhantes num 
máximo de 2 por bebé.

MARçO | DOM 27 às 11h00
CC Ílhavo dança/serviço educativo

PÉ ante PÉS 
dança para bebés
de Joana Antunes
Um desafio. Um despertar para o passado. Retomar os 
primeiros mecanismos da comunicação onde cada segundo é 
uma gigante descoberta! Acordar o corpo como instrumento 
falante onde as palavras surgem de cada pulsar. 
Como foi o primeiro equilíbrio em pé? Como foi o primeiro 
passo, o primeiro sabor, o primeiro som, o primeiro toque? 
Como será assistir, pela primeira vez, a um espectáculo de 
dança quando ainda o corpo é a voz principal de comando? 
A cada segundo que passa ficámos maiores (como indivíduos 
pensantes) e a máquina do tempo leva-nos ao equilíbrio 
onde tudo se concentra e se dissolve muitas das vezes 
deixando de lado as emoções. A proposta de PÉ ante PÉS 
é um pequeno passo para um mergulho onírico através de 
uma partitura de movimentos, sons, cores e cheiros onde 
o sonho para bebés e os pais é realizado em conjunto!
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JANEIRO | FEVEREIRO | MARçO
CC Ílhavo serviço educativo

À descoberta do CCI
Visita-atelier

JANEIRO | TER 25
FEVEREIRO | TER 15 e 22
MARçO | TER 15 e QUA 23

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. Mas mais não podemos revelar, pois o CCI tem 
segredos que só podem ser desvendados por cada um.

entrada gratuita | marcação prévia · destinado a alunos do 2º ano das 
escolas do 1.º Ciclo do Município de Ílhavo



Centro Cultural de Ílhavo (CCI)

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 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 CC Ílhavo
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, espectá-
culos 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.

Espaços CC Gafanha da Nazaré
Auditório
Completamente modernizado, com capacidade para 
377 lugares, está concebido para receber espectáculos de 
Música, Teatro e Dança. 
Sala de Exposições 
Com pé direito duplo e fachada totalmente envidraçada, a 
sala de Exposições é um grande open space, numa área 
total de 278 m2. 
Sala de Conferências 
Espaço privilegiado para a realização de vários tipos de 
seminários, Palestras e Conferências, dispondo, além do 
Auditório, de uma sala com capacidade para 72 pessoas.



» 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.
» Nos dias de espectáculo as portas do auditório abrem 90 minutos 
antes do seu início. 
» Os Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré são espaços 
que se encontram preparados 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. Os 
auditórios estão preparados com espaços para cadeiras de rodas. 
» O pagamento dos bilhetes pode ser feito por dinheiro e 
Multibanco.

condições de acesso



Co-financiamento

Apoios



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 DOMINGO 
14h00-19h00

DIAs DE EsPECTÁCUlOs 
90 minutos antes do início dos 
espectáculos

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 EsPECTÁCUlOs 
90 minutos antes do início dos 
espectáculos

Fax: 234 397 261
centrocultural@cm-ilhavo.pt 

centrocultural.cm-ilhavo.pt


