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José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

A programação do terceiro trimestre de 2011 do Centro 
Cultural de Ílhavo (CCI) disponibiliza uma oferta fresca e de 
muitas cores vivas, num exercício partilhado com o Centro 
Cultural da Gafanha da Nazaré, e que quer ser parte dos seus 
tempos de férias que nesta época ocorrem para muita Gente.
Esperamos e queremos continuar a partilhar consigo este 
nosso/seu espaço de encontro, reiterando o convite à 
sua presença.
Música, dança, cinema, artes plásticas, teatro,…, Artistas 
de dimensão Nacional lado-a-lado com as Associações do 
Município, histórias extraordinárias que se contam, ouvem 
e revisitam, oportunidades de encontro de Amigos e de 
crescimento cultural e de comunidade.
No trimestre que inclui o assinalar do 21º Aniversário da 
elevação de Ílhavo a Cidade (dia 13 de Julho), registamos 
o papel de importância crescente do CCI na Regeneração 
Urbana do Centro Histórico de Ílhavo, quer na componente 
imaterial, quer na obra física que se vai relacionando cada 
vez melhor com a sua envolvente, dado o desenvolvimento 
das obras de qualificação da Avenida 25 de Abril e do 
“Casco Antigo”.

Continuamos a Contar Consigo. Bem Haja.



José Pina
Director do Centro Cultural de Ílhavo

Cruzamentos,

O presente trimestre caracteriza-se pelos diferentes 
cruzamentos intergeracionais: dos públicos, das acções e 
projectos apresentados.
Assinala também o surgimento de um novo ciclo de 
programação: o ciclo da “Nova Música Portuguesa”. 
Um ciclo que pretende promover os valores emergentes do 
panorama musical nacional, e valorizar as sonoridades mais 
alternativas nos diferentes estilos musicais.
A presença do movimento associativo local; os projectos 
de envolvimento comunitário; a criação artística interna e 
as acções educativas, associados a uma programação 
abrangente e arrojada, são factores que estimularão a 
curiosidade a vontade em visitar os Centros Culturais de 
Ílhavo e da Gafanha da Nazaré.

Contamos consigo nestes Cruzamentos



»
Programação 

Centros Culturais de 

Ílhavo e da Gafanha 

da Nazaré



entrada gratuita | auditório · M/3 anos · bilhetes de cada sessão 
disponíveis no próprio dia (no dia 4 a partir das 20h00; entre os dias 5 e 
8 a partir das 11h00)

JULHO | SEG 4 a SEX 8 às 21h30

XXI Semana do Fado Amador 
Cidade de Ílhavo 
V Bienal de Artistas Ilhavenses – 
Artesanato

A cidade de Ílhavo vai poder desfrutar de mais uma semana 
dedicada ao fado onde participam inúmeros artistas, entre 
músicos e fadistas. Esta é uma iniciativa da Associação 
Recreativa e Cultural Chio-Pó-Pó, com o apoio da Câmara 
Municipal de Ílhavo.
Estará igualmente patente no Centro Cultural de Ílhavo, 
entre os dias 4 e 10 de Julho, mais uma bienal de artistas 
ilhavenses. Esta iniciativa pretende divulgar os talentos 
artísticos dos nossos conterrâneos na vertente de Artesanato.

Apresentação da responsabilidade de: Associação Recreativa e Cultural 
Chio-Pó-Pó

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

 » CC Ílhavo · música/exposição



 » CC Ílhavo · música

JULHO | SÁB 9 às 22h00

Luísa Sobral
“The Cherry on My Cake”

Ela própria indica que inspira-se logo no preciso momento 
em que começa a tocar. Parece fácil? Naturalidade absoluta 
em momentos espontâneos: é assim o modo de concretizar 
canções de Luísa Sobral. 
Das redes sociais aos media portugueses, o disco de estreia 
de Luísa Sobral tem suscitado muito interesse. Músicas 
como «Not There Yet», «Xico», «Clementine», entre outras, 
espalham-se pela internet e pelas rádios e televisões 
nacionais.
Depois de uma entrada fulgurante no top 10 nacional 
de vendas, onde ainda permanece, a artista portuguesa 
apresenta o seu disco de estreia na tournée de “Cherry on 
my cake” num espectáculo muito especial.

www.luisasobral.com | http://www.myspace.com/luisasobral

Pack especial “Nova Música Portuguesa” € 14,00
(inclui entrada para Luísa Sobral, Linda Martini e At Freddy’s House)

entrada € 7,50 | auditório · M/3 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

Descontos não acumuláveis

Ciclo 

“Nova Música 

Portuguesa”



 » CC Ílhavo · teatro

entrada € 7,50 | auditório · M/12 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
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JULHO | SÁB 16 às 22h00

“Sangue Jovem”
de Peter Asmussen

Encenação de Beatriz Batarda 
Com Elisa Lisboa | Lídia Franco | Teresa Faria |
Romeu Costa
Música de Bernardo Sassetti 

Peter Asmussen lança um olhar dessecante sobre a vida 
de três sexagenárias, amigas de infância, que perante a 
inevitabilidade do envelhecimento, da doença e da solidão, 
procuram uma identidade na qual se reconheçam. Sigrid, 
presa a um amor antigo, projeta de uma forma  silenciosa 
uma pequena vingança e a possibilidade de um fim de vida 
feliz. O seu desejo de libertação e a presença de um jovem 
actor desencadeiam o confronto que possibilita a verdade 
entre as três mulheres, e por fim, a reconciliação.ap
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 » CC Ílhavo · música

JULHO | QUI 21 às 22h00

Linda Martini

Primeiro foram descobertos por uma pequena mas fanática 
legião de fãs. Depois conquistaram a crítica. E, cada vez 
mais, estão a ser descobertos pelo grande público, um 
público fascinado por um rock atraente, subtil, denso, difícil 
de definir (é indie? é pós-rock? é experimental?) e cantado 
em português. 
Nascidos em 2003, editam o primeiro álbum em 2006, «Olhos 
de Mongol», extremamente bem recebido pelo público e pela 
crítica. 2010 foi o ano da saída do tão aguardado 2º disco 
de originais, «Casa Ocupada», com entrada directa para top
5 na tabela nacional de vendas, ancorado em sucessos como 
«Belarmino» e «Mulher-a-Dias». Os Linda Martini são: André 
Henriques (voz e guitarra), Cláudia Guerreiro (baixo e voz), 
Hélio Morais (bateria e voz), Pedro Geraldes (guitarra e voz).

www.myspace.com/lindamartini

Pack especial “Nova Música Portuguesa” € 14,00
(inclui entrada para Luísa Sobral, Linda Martini e At Freddy’s House)

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

Descontos não acumuláveis
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Ciclo 

“Nova Música 

Portuguesa”



entrada gratuita | praça CCI

 » CC Ílhavo · música

AGOSTO | SEX 12 às 22h00

Amarelo Manga
Tour “A Cena do Livro Verde”

Os Amarelo Manga são um projecto inovador, que funde o 
rico universo da cultura do Brasil com a música do Mundo. 
Além de apresentar uma mistura de instrumentos muito 
pouco explorados, ou até mesmo inexistentes no contexto 
nacional – como a interacção do violão com o vibrafone ou 
o steel drums –, há a destacar um conjunto de músicos de 
rara qualidade. Depois do primeiro disco, “Verso Preso”, 
datado de 2009, muito elogiado pela imprensa, é editado 
este ano “A Cena do Livro Verde”, trabalho de exuberante 
maturidade, apresentado neste concerto.ap
re

se
nt

aç
ão

 in
se

rid
a 

nu
m

 p
ro

je
ct

o 
co

-fi
na

nc
ia

do
:



 » CC Gafanha da Nazaré · música

SETEMBRO | SÁB 10 às 22h00

At Freddy’s House
Tour “09 Roads”

Fred iniciou o seu projecto de autor At Freddy’s House em 
2006. Nesse mesmo ano, coincidindo com as gravações 
do primeiro trabalho de originais, as músicas “Rubber Nose” 
e “Drunken Boat” foram escolhidas para fazer parte do 
“Acorda!”, primeira compilação de nova música portuguesa. 
Em 2009, o projecto foi representado nas colectâneas “Novos 
Talentos FNAC”, com o tema “My Falling House”, e no 
“3 Pistas Vol.2”, com “Tempest Girl” e um cover da “Dancing 
in the Dark”, de Bruce Springsteen, com a qual At Freddy’s 
House se apresentou ao público na gala comemorativa dos 
15 anos da Antena3 na Aula Magna. Também em 2009 
é editado “Lock”, o primeiro EP, que tem a sua versão 
completa “Lock Full Version” desde Maio de 2010. Segue-se 
“09 Roads”, apresentado neste concerto.

www.myspace.com/atfreddyshouse

Pack especial “Nova Música Portuguesa” € 14,00
(inclui entrada para Luísa Sobral, Linda Martini e At Freddy’s House)

entrada € 5,00 | auditório · M/3 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

Descontos não acumuláveis
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 » CC Gafanha da Nazaré · teatro de comédia

entrada € 15,00 (geral) € 12,00 (sénior + 65 anos)
€ 10,00 (sénior + 65 anos residente no Município de Ílhavo) |
auditório · M/12 anos
desc.: pack trimestre (25%); jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

SETEMBRO | SEX 16 às 22h00

A Casa da Fama
com Ana Brito e Cunha, João Baião e 
Mané Ribeiro
Semana da Maioridade 2011

O que têm em comum Luís de Camões, a Padeira de 
Aljubarrota e a Princesa Diana? Aparentemente, nada, mas 
no espectáculo A Casa da Fama são os três finalistas de 
um reality show televisivo que promete ficar para a História, 
não fossem os doze concorrentes, figuras incontornáveis 
da própria História.
A Casa da Fama começa a uma hora e meia de todo o 
Portugal saber quem vai ser o grande vencedor do concurso. 
Acompanhamos, assim, e em tempo real, os últimos 
momentos dos três finalistas na casa.
A Casa da Fama é uma paródia aos reality shows e aos 
seus concorrentes, fazendo um cruzamento entre a História 
e os tempos modernos. O resultado é muito humor, como 
seria de esperar numa casa partilhada por um poeta erudito, 
uma padeira violenta e uma princesa que leva a bondade 
aos extremos.



 » CC Ílhavo · música

SETEMBRO | SÁB 24 às 22h00

Sérgio Godinho 
40 anos de carreira

No ano em que se comemoram os 40 anos sobre a edição 
do primeiro registo discográfico – Os Sobreviventes – 
o momento será celebrado de forma única, com um novo disco 
em 2011, apresentado ao vivo. As novas e as outras...sempre 
actuais ou não fosse Sérgio Godinho o escritor de canções!

21h30 – Visita guiada à exposição 
“Cinema Ideal: Os filmes da nossa vida” (entrada gratuita)

entrada € 12,00 | auditório · M/4 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)



 » CC Ílhavo · stand up

SETEMBRO | SEX 30 às 22h00

Pedro Tochas
“Coisas”
Pedro Tochas brinda o Centro Cultural de Ílhavo com a 
primeira apresentação da tournée nacional do seu novo 
espectáculo de stand-up, “Coisas”.
A nossa vida não é mais do que uma sequência de 
coisas que nos acontecem. Coisas bonitas, feias, boas, 
más, românticas ou mesmo aborrecidas. Coisas que nos 
acontecem em grupo ou em privado, coisas que guardamos 
para nós ou que partilhamos com o mundo. São estas 
coisas que, quando encaradas com sentido de humor, são 
o ponto de partida para as histórias que tanto gostamos 
de contar aos amigos.
Neste espectáculo, Pedro Tochas quer partilhar as suas 
coisas. Nada como rir em conjunto com as pequenas coisas 
da vida. Porque rir das coisas, em grupo, é muito melhor!

21h30 – Visita guiada à exposição
“Cinema Ideal: Os filmes da nossa vida” (entrada gratuita)

entrada € 15,00 | auditório · M/16 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)



»
Serviço Educativo

Criar, Construir, Imaginar



 » CC Ílhavo · serviço educativo

JULHO | QUA 6, 13, 20 
AGOSTO | QUA 3, QUI 4, SEX 19 e QUA 24

“Descobrir os cantos à casa!”
Visitas encenadas 
Criação de Leonor Barata 
Descobrir os cantos à casa ou ver 
afinal como tudo funciona por dentro.
Há um centro cultural’ um enorme 
edifício com muitas portas, janelas 
e caminhos secretos. 
Há espectáculos que acontecem: 
artistas que entram e saem dos 

camarins; público que chega, assiste, participa e vai embora... 
Nesta visita vamos percorrer este espaço, vamos descobrir 
o que nele acontece quando aparentemente nada acontece. 
Vamos tirar-lhe as medidas, explorar, experimentar e 
descobrir... os cantos da casa portanto!

Atelier de Cinema de animação 
“24 Imagens”

Porque que é que começaram a ser 
projectadas as primeiras imagens? 
Como é que as imagens ganham 
vida? O que são Br inquedos 
Ópticos?
Como surgiu o cinema? De que 
forma se faz cinema de animação? 
Pegando em objectos relacionados 
com o cinema faremos um breve 
percurso ao longo da sua história 

respondendo a estas e outras questões. 
Neste atelier iremos criar, construir e imaginar uma história 
que através de movimentos pacientes ganhará vida no ecrã. 

Inclui visita à exposição “Cinema Ideal: Os filmes da nossa vida” 

entrada gratuita 
(exclusivo para participantes no Programa Municipal de Férias Divertidas)



 » CC Ílhavo · serviço educativo

SETEMBRO e OUTUBRO

Projecto Passos de Tempo e 
Peça Portátil 
A menina dos meus olhos, 
associação cultural
A presença da menina dos meus olhos numa residência 
no Centro Cultural de Ílhavo terá uma forte componente 
prática, reflexiva e educativa, construída através de um 
atelier intergeracional de movimento, e outro direccionado 
a profissionais da área social que trabalham com o 
público sénior.
Haverá ainda espaço para a exibição do documentário 
Longe no Tempo de Beatriz Tomaz e para a exposição de 
fotografias Passos de Tempo de F. Ribeiro que acompanham 
o processo criativo destas propostas. Estas actividades 
culminarão na apresentação do espectáculo de dança 
Peça Portátil. 

Será que ao envelhecer ganhamos anos ou perdemos 
juventude?

Projecto apoiado pelo Ministério da Cultura/Direcção Geral das Artes 
co produção Fábrica das Artes/CCB ap
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entrada gratuita | foyer · patente até 2 de Outubro

 » CC Ílhavo · serviço educativo/exposição

SETEMBRO | SÁB 17 às 21h00

Passos de Tempo
de F. Ribeiro

Exposição relativa ao processo de criação do espectáculo e 
das oficinas do Projecto Peça Portátil e Passos de Tempo, 
com fotografias de F. Ribeiro.ap
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€ 5,00 (profissionais da área social)
entrada gratuita (profissionais a exercer no Município de Ílhavo) | 
sala de ensaios · duração: 3 horas · limitado a 25 participantes · 
marcação prévia

 » CC Ílhavo · serviço educativo

SETEMBRO | QUA 28 às 17h30

Construir o Passos de Tempo
com Inês Tarouca e Marina Nabais
Atelier de dança

Esta oficina é destinada a todos os profissionais da área 
social que trabalham com seniores. Durante de uma 
sessão de dança, será explorado o processo de trabalho 
de movimento e criatividade, permitindo aos participantes 
a aquisição de novos métodos de promoção da dança em 
público sénior.

Público-alvo: Profissionais da área social ap
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entrada gratuita | auditório

 » CC Ílhavo · serviço educativo/cinema

SETEMBRO | QUI 29 às 21h30

Longe no Tempo
de Beatriz Tomaz
Filme documentário (60 min)

Documentário sobre o envelhecimento, como este é pensado, 
vivido e em que é que pode ser transformado. Uma visão do 
envelhecimento enquanto processo, maturação e caminho, 
onde a dança surge como criatividade e criação artística. 

Realização Beatriz Tomaz | Produção Rita Borges
Montagem Beatriz Tomaz; Levi Martins 
Câmara André Dinis Carrilho; Beatriz Tomaz; Graça Castanheira
Som Levi Martins
Pós-produção imagem Graça Castanheira
Um projecto ©POP FILMES 2011ap
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entrada gratuita | exclusivo para alunos do 1.º ciclo e utentes das IPSS 
do Município de Ílhavo · limitado a 30 participantes 
(na inscrição neste atelier, oferta de um bilhete para o espectáculo “Peça Portátil”)

 » CC Ílhavo · serviço educativo/dança

SETEMBRO | QUI 29

“Ontem, Amanhã, Hoje”
com Inês Tarouca e Marina Nabais
Atelier intergeracional de movimento

Com esta oficina pretende-se juntar gerações, partilhando 
a experiências vividas por cada idade.
Se um miúdo é pura energia, um graúdo é pura sabedoria. 
E o que acontece se baralharmos tudo? 
Através destas oficinas faremos um percurso em 2 salas 
passando por várias experiências que no final se irão 
encontrar para ser partilhadas. 
As famílias misturam-se, arranjam-se avós e netos emprestados, 
numa metáfora de encontros de idades e de afectos. ap
re

se
nt

aç
ão

 in
se

rid
a 

nu
m

 p
ro

je
ct

o 
co

-fi
na

nc
ia

do
:

Fo
to

gr
afi

a:
 B

ea
tri

z 
To

m
az



OUTUBRO | SÁB 1 às 17h00

Espectáculo de dança 
Peça Portátil
de Inês Tarouca

Duas idades: a do corpo e a da mente. A tua e a minha.
Dois tempos: o Hoje (que já é quase Ontem) e o Amanhã 
(que não sabemos se chegará a ser Hoje).
E uma fragilidade que não tem idade: a de precisarmos uns 
dos outros para podermos ser nós.
Esta é uma peça inspirada no envelhecimento como parte 
do ciclo da vida, que nunca cessa. Inspirada também na 
população idosa e no que esta, hoje em dia, tem de mais 
forte: a sua incontornável e dominante presença.
Porque todos querem viver para sempre, mas ninguém quer 
ser chamado de velho.

No final da apresentação da peça, haverá um momento de partilha 
com as artistas.

 » CC Ílhavo · serviço educativo/dança

entrada ? 5,00 | foyer · M/8 anos · limitado a 60 pessoas 
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
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»
Exposições



 » CC Ílhavo · exposição

Entrada gratuita | foyer · p/ todas as idades · patente até 24 de Julho

JULHO | SEX 15 às 18h30

XIV Mostra Jovem D’Artes

Na sua 14ª edição, a Mostra Jovem d’Artes continua a 
surpreender com novos talentos em todas as áreas 
artísticas, nas mais diversas expressões como pintura, 
desenho, escultura, artesanato, fotografia, ilustração e design. 
É uma exposição de arte de referência no nosso Município 
e mesmo na Região. Integrada no programa da Semana 
Jovem constitui um dos momentos de maior destaque desta 
semana. O período de inscrições decorre até 9 de Julho.



 » CC Ílhavo · exposição

entrada gratuita | sala de exposições · p/ todas as idades | 
patente até 16 de Outubro

JULHO | QUI 21 às 21h30

Cinema Ideal: 
Os filmes da nossa vida
Um conjunto de cartazes de cinema, graficamente apelativos, 
são o mote para revisitar a história do cinema e os seus 
protagonistas desde os anos de 1930. A esta narrativa, 
associamos o aparecimento das primeiras salas de cinema 
em Ílhavo, enquanto lugares criadores de novas vivências 
socioculturais. 
Ao longo do percurso expositivo, o visitante é convidado 
a fazer uma viagem pela história do cinema e, ao mesmo 
tempo, a reconstruir a história dos antigos cineteatros 
ilhavenses e as memórias sobre o cinema que ainda 
habitam o imaginário da comunidade local. Este projecto 
expositivo apresenta uma cápsula de tempo interactiva em 
que se convida o visitante a partilhar as suas memórias 
cinematográficas. Venha descobrir a incrível magia do cinema. 

No âmbito desta exposição, o Centro Cultural de Ílhavo lança um 
concurso inédito, com participação gratuita, para a escolha do seu 
filme favorito e ter a oportunidade de o ver numa sessão de cinema ao 
ar livre, na praça do CCI, no dia 15 de Setembro; associa-se ao ciclo de 
Agosto, “Veja o Filme, Leia o Livro” com visitas guiadas à exposição; 
e desenvolve um atelier de Cinema de Animação.



Concurso 

O melhor filme dos últimos 100 anos

No âmbito da exposição Cinema Ideal: Os filmes da nossa vida, o Centro 
Cultural de Ílhavo desafia-o a escolher o seu filme favorito.
O filme que obtiver o maior número de votos será apresentado numa sessão de 
cinema ao ar livre, na praça do CCI, no próximo dia 15 de Setembro, às 22 horas.

Participe até 4 de Setembro e ganhe um bilhete de 
cinema grátis no CCI, nos ciclos de Setembro e Outubro

SETEMBRO
QUI 15 às 22h00

entrada gratuita | praça CCI

Filmes a concurso

Branca de Neve e os Sete Anões
E Tudo o Vento Levou
Casablanca
Sansão e Dalila
Os Dez Mandamentos
Ben-Hur
007 contra Goldfinger
Música no Coração
O Padrinho
Tubarão
O Império Contra-Ataca
E.T. - O Extra-Terrestre
O Dia de Independência
Titanic
O Senhor dos Anéis: O Regresso do Rei
Avatar

Instruções
   - assinale com uma cruz os dois filmes da sua preferência
   - destaque esta folha e entregue nos Centros Culturais de Ílhavo ou da Gafanha da Nazaré
   - se preferir pode enviar pelo correio para:
	 Centro Cultural de Ílhavo | Concurso "Cinema" | Av. 25 de Abril | 3830-044 Ílhavo
   - pode participar por e-mail, enviando as suas escolhas para centrocultural@cm-ilhavo.pt
  



projecto expositivo

CINEMA IDEAL
Os filmes da nossa vida

Centro Cultural de Ílhavo
21 de Julho a 16 de Outubro de 2011

apresentação	inserida	num	projecto	co-financiado:



 » CC Gafanha da Nazaré · exposição

entrada gratuita | sala de exposições · p/ todas as idades · 
patente até 30 de Setembro

Até 30 de Setembro

A BARRA E OS PORTOS DA 
RIA DE AVEIRO, 1808-1932
Arquivo da Administração do 
Porto de Aveiro

“A Barra e os Portos da Ria de Aveiro, 1808 – 1932” pretende 
ser uma breve mostra do vasto universo documental existente 
no Arquivo da Administração do Porto de Aveiro, no quadro 
das comemorações dos 200 Anos da Abertura da Barra 
de Aveiro (2008). Graças aos trabalhos de identificação, 
descrição e estudo desenvolvidos nos últimos anos em torno 
desse acervo, foi possível seleccionar um conjunto de meia 
centena de peças, entre documentos manuscritos e obras 
impressas, mapas e plantas, fotografias e instrumentos 
científicos, tendo em vista a sua divulgação junto do grande 
público. A diversidade de espécimes procura, por um lado, 
testemunhar a riqueza do arquivo e, por outro, as diversas 
facetas da instituição a que pertence, já que, a leitura histórica 
e geográfica do tema é feita apenas a partir deste único 
núcleo, e não com o contributo dos muitos outros, onde 
anda dispersa a memória de Aveiro.
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entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades

“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.

 » CC Ílhavo · permanente

Espaço de exposição permanente 
de Cândido Teles

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

entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades

 » CC Ílhavo · permanente



»
Cinema



entrada € 6,00 por ciclo e € 3,00 individual | auditório

SEX 01 | Sem Identidade, de Jaume Collet-Serra, 
com Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, 
Frank Langella, Aidan Quinn, Bruno Ganz | M/12 
(113’)

Após um acidente de carro em Berlim, Dr. Martin Harris acorda 
e descobre que a sua mulher, estranhamente, não o reconhece, 
e que outro homem assumiu a sua identidade. Ignorado pelas 
autoridades e perseguido por misteriosos assassinos, Martin 
encontra-se sozinho, cansado e em fuga, tentando desvendar 
o mistério da sua identidade.  

SEX 22 | Invasão Mundial: Batalha Los Angeles, 
de Jonathan Liebesman, com Aaron Eckhart, 
Michelle Rodriguez e Bridget Moynahan | M/12 (116’)

Durante anos, têm sido documentados vários casos de OVNI’s 
a pairar nos céus - Buenos Aires, Seoul, França, Alemanha, 
China. Mas em 2011, surge uma aterradora realidade, quando 
a Terra é invadida por forças desconhecidas. A população de 
todo o Mundo observa a queda das grandes cidades e Los 
Angeles torna-se a última esperança para a Humanidade.

SEX 29 | Rio, de Carlos Saldanha, com (vozes) 
Jorge Paupério, Luciano Amarelo, Nicolau Pais, 
Pedro Frias e Rui Oliveira | M/6 (96’)

BLU é uma arara domesticada, que nunca aprendeu a voar e 
que tem uma vida confortável com a sua dona e melhor amiga 
Linda, na pequena cidade de Moose Lake, no Minnesota. BLU 
e Linda pensam que ele é o último da sua espécie mas quando 
descobrem outra arara que vive no Rio de Janeiro, fazem-se 
ao caminho dessa terra longínqua e exótica a fim de encontrar 
Jewel, a sua equivalente feminina. Começa a aventura…

JULHO | TODO O MÊS às 21h30

“Heróis de Verão” 
SEX 01 | Sem Identidade
SEX 22 | Invasão Mundial: Batalha Los Angeles
SEX 29 | Rio

 » CC Ílhavo · ciclo de cinema



TER 02 | A Águia da Nona Legião, de Kevin 
Macdonald (livro de Rosemary Sutcliff), com 
Channing Tatum, István Göz, Bence Gerö, Donald 
Sutherland, Jamie Bell e Mark Strong | M/12 (114’) 

No Reino Unido do Século II, dois homens - dono e escravo – 
aventuram-se para além do limite do mundo conhecido numa 
perigosa e obsessiva busca que os obrigará a transpor limites 
de lealdade e traição, amizade e ódio, decepção e heroísmo. Um 
filme que recupera as paisagens e vivências do Império Romano.

entrada € 9,00 por ciclo e € 3,00 individual | auditório

AGOSTO | TODO O MÊS às 21h30

“Veja o filme, Leia o livro”
TER 02 | A Águia da Nona Legião
TER 09 | Água aos Elefantes
TER 16 | Jane Eyre
TER 23 | X-Men: O Início

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 livros e os DVD’s a preços 
especiais destes quatro filmes e de outras obras literárias 
e cinematográficas.

Este ano, o projecto “Veja o Filme, Leia o Livro” associa-se também 
à exposição “Cinema Ideal: Os filmes da nossa vida” e ao Concurso 
“O melhor filme dos últimos 100 anos”, incluindo visitas guiadas à 
exposição, participação no concurso e ganhar bilhetes de cinema grátis 
para os ciclos de Setembro e Outubro.

 » CC Ílhavo · ciclo de cinema
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TER 09 | Água aos Elefantes, de Francis 
Lawrence, com Reese Witherspoon, Robert 
Pattinson, Christoph Waltz | M/12 (120’)

Jacob, um estudante de medicina veterinária oriundo 
de famílias pobres, conhece e apaixona-se por Marlena, 
a estrela de um circo de tempos passados. Juntos 
descobrem a beleza dentro de um mundo confinado à 
tenda de circo e aproximam-se devido à compaixão que 
ambos sentem por um elefante especial. Contra todas as 
probabilidades - incluindo a ira do marido de Marlena – 
Jacob salva-a da sua vida infeliz e juntos descobrem 
o amor.

TER 16 | Jane Eyre, de Cary Fukunaga, com Mia 
Wasikowska, Jamie Bell, Su Elliot, Judi Dench 
| M/12 (120’)

Jane Eyre deixa Thornfield House, onde trabalha como 
governanta do abastado Edward Rochester. À medida que 
reflecte sobre as pessoas e emoções que a definiram, fica 
claro que essa vivência isolada e imposta - e a frieza de 
Mr. Rochester - foram um incrível teste à sua capacidade 
de recuperação, forjada anos antes quando ficou órfã. 
Terá agora de actuar decisivamente a fim de assegurar 
o seu próprio futuro e pacificar-se com o passado que a 
persegue - e o terrível segredo que Mr. Rochester esconde 
e que ela desvendou... Um clássico da literatura inglesa.

TER 23 | X-Men: O Início, de Matthew Vaughn, 
com James McAvoy, Michael Fassbender, 
Jennifer Lawrence, Rose Byrne, Kevin Bacon, 
Oliver Platt, Ray Wise | M/12 (131’)

Antes de se tornarem Professor X e Magneto, Charles 
Xavier e Erik Lensherr eram dois jovens que acabavam 
de descobrir os seus poderes pela primeira vez. Eram, na 
altura, amigos e companheiros de luta que trabalhavam 
juntos com outros Mutantes, tentando evitar a maior 
ameaça que o mundo já enfrentara. É da divergência entre 
ambos que se dá a cisão que origina a eterna guerra entre 
Magneto e seus seguidores, e os X-Men do Professor X.

entrada € 9,00 por ciclo e € 3,00 individual | auditório



SEX 09 | Harry Potter e os Talismãs da Morte: 
Parte 2, de David Yates, com Daniel Radcliffe, Emma 
Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Ralph 
Fiennes e Alan Rickman | M/12 (144’) 

É o principio do fim! Harry, Ron e Hermione regressam a 
Hogwarts para procurarem e acabarem com Lord Voldemort 
e a sua Horcrux. Mas Voldemort apercebe-se da missão dos 
heróis e inicia-se a maior de todas as batalhas, a batalha do 
Bem contra o Mal, uma batalha que promete não deixar ficar 
pedra sobre pedra.

DOM 18 | A Rapariga do Capuz Vermelho, de 
Catherine Hardwicke, com Amanda Seyfried, Gary 
Oldman, Billy Burke, Lukas Haas, Virginia Madsen, 
Julie Christie | M/12 (100’)

Recriação moderna do conto do “Capuchinho Vermelho”, este 
filme conta a história de Valerie, uma bela mulher dividida 
entre dois homens. Apesar de apaixonada pelo melancólico 
forasteiro Peter, Valerie está prometida em casamento ao 
abastado Henry. Inconformados, Valerie e Peter planeiam fugir, 
mas a irmã mais velha de Valerie é morta pelo lobisomem que 
vagueia pela escura floresta em noites de lua cheia. É então que 
descobrem que Valerie tem uma estranha ligação com o lobo... 

SEX 23 | A Ressaca: Parte 2, de Todd Phillips, 
com Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, 
Paul Giamatti | M/16 (102’)

Phil, Stu, Alan e Doug viajam para a exótica Tailândia, para o 
casamento de Stu. Com a desastrosa despedida de solteiro 
de Doug bem presente na sua memória, Stu não quer correr 
riscos. Assim sendo, optou por uma reunião com os amigos com 
muito sossego, panquecas, café e sem... álcool. No entanto, 
as coisas não correm como planeado. Duas noites antes do 
casamento, os amigos vão beber uma cerveja, em garrafas 
fechadas. O que poderia correr mal? 

SETEMBRO | TODO O MÊS

“E depois do Verão” 
SEX 09 | 18h30 | Harry Potter e os Talismãs da Morte: 

Parte 2
DOM 18 | 17h00 | A Rapariga do Capuz Vermelho
SEX 23 | 21h30 | A Ressaca: Parte 2

 » CC Ílhavo · ciclo de cinema

entrada € 6,00 por ciclo e € 3,00 individual | auditório



»
Outra Acções



entrada € 5,00 | auditório · M/3 anos · a receita deste espectáculo 
reverte para o Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

 » CC Ílhavo · música

JULHO | DOM 3 às 15h30

Orfeão da Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo
“Concerto de Coros”

Concerto de aniversário da Santa Casa da Misericórdia e do 
seu Orfeão com a presença do Coro Polifónico de Alter do 
Chão e da Associação 1º. de Dezembro do Montijo, além 
do Orfeão da Santa Casa da Misericórdia.

Apresentação da responsabilidade de: Orfeão da Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



 » CC Gafanha da Nazaré · música

JULHO | TER 12 às 18h00

25.º Aniversário da 
Rádio Terra Nova
Sessão Comemorativa dos 25 anos da Rádio Terra Nova
Lançamento do Meu Selo 25 anos Terra Nova
Mostra de Rádios Antigos

A 12 de Julho de 1986 nascia a Rádio Terra Nova, aquela 
que é hoje considerada a frequência de toda a Região de 
Aveiro.
Partilhamos, todos os dias, conteúdos informativos de capital 
importância para todos aqueles que mantém um vínculo 
com esta Região.
Em qualquer parte do Mundo, qualquer um pode ter acesso 
à Informação Regional, actualizada a todo o instante em 
www.terranova.pt. Pode também seguir a emissão Terra 
Nova online.
Ligados a si 24 horas por dia, 365 dias por ano. Somos a 
frequência que o liga à Região de Aveiro.

Apresentação da responsabilidade de: Rádio Terra Nova
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



entrada € 2,00 | auditório

 » CC Ílhavo · multidisciplinar

JULHO | DOM 17 às 15h00

Sarau da Associação de Pais 
e Amigos das Crianças da 
Gafanha da Encarnação

Com este espectáculo, procuramos dar a conhecer uma 
parte do trabalho que esta instituição sem fins lucrativos, 
realizou ao longo deste ano lectivo. Trabalhamos com e 
para as crianças e jovens e é com pequenos gestos que 
queremos dar a conhecer a nossa instituição.

Apresentação da responsabilidade de: Associação de Pais e Amigos das 
Crianças da Gafanha da Encarnação

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



 » CC Gafanha da Nazaré · multidisciplinar

entrada € 3,00 (até 12 anos € 2,00 ) | auditório · para todas as idades

JULHO | SÁB 30 às 21h00

Schoenstatt tem talento!
pela Juventude Apostólica de 
Schoenstatt de Aveiro

Com o intuito de angariar fundos para estarem presentes 
nas Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid em Agosto 
deste ano, a Juventude Apostólica de Schoenstatt de Aveiro 
leva a palco, pela segunda vez, um espectáculo idealizado 
por eles.
Girando em torno da chegada do Verão e do que ainda 
lhes resta fazer até irem para Madrid, serão apresentados 
diversos momentos musicais, de humor e ainda danças. 
Um espectáculo que aposta na diversidade e talento de 
cada jovem onde apresentam a sua essência e onde vão 
contando o porque de estarem ali. 
É um espectáculo preparado para agradar a toda a família 
e com que todos se identificarão.

Apresentação da responsabilidade de: Juventude Apostólica de Schoenstatt 
de Aveiro

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



 » CC Ílhavo · multidisciplinar

SETEMBRO | SÁB 17 às 21h30

Sarau da Maioridade
Semana da Maioridade 2011

Incorporado na programação da Semana da Maior Idade/Viver 
Solidário, o Sarau da Maior Idade constitui o resultado de um 
repto lançado às Instituições Particulares de Solidariedade 
Social ou outras entidades, vocacionadas para as questões 
da terceira iadde, para participação nesta mostra cultural e 
musical, que começa a fazer parte integrante do calendário 
de acções do Município de Ílhavo.
Esperamos uma grande riqueza de números artísticos 
de música, teatro e dança que, com toda a certeza, 
irão proporcionar um serão muito aprazível e agradavel- 
mente passado.
Esperamos por si!



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.

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 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

Parcerias Media Partners

Patrocínios



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


