
serviço educativo

Formação 
com Leonor Barata
Como experimentar dançar em contexto 
escolar? Que danças aparecem numa sala 
de aula e que danças se podem inventar 
entre mesas e cadeiras? Propomos refletir 
sobre a presença da dança no quotidiano 
das nossas escolas e ao mesmo tempo que 
ensaiaremos estratégias e metodologias 
para o desenvolvimento artístico a partir 
desta área!

Público-alvo: Professores, Educadores e todos 
os interessados em promover a dança nas 
crianças. Limitado a 25 participantes.

SÁB 5 MAI 
10h00-13h00

€ 5,00
sala de ensaios

CC Ílhavo

» abr | mai | jun 2012

» 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

» 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 espetáculos
Centros Culturais abrem 90 minutos antes do início
Fax: 234 397 261 | centrocultural@cm-ilhavo.pt

PROGRAMAÇÃO DETALHADA EM

parcerias media partners

co-financiamento

» www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

Facebook.com/camaramunicipalilhavo

visitas guiadas à exposição antes de espetáculos
SÁB 7 ABR 21h30   |   SÁB 28 ABR 21h30   |  gratuito

documentário Autografia e conversa com o autor 
Miguel Gonçalves Mendes, realizador de José & 
Pilar, filme pré-nomeado para os Óscares
Vencedor do Prémio de Melhor Documentário Português no DocLisboa 2004, o filme 
é um retrato, um mergulho na vida, no percurso e na obra do poeta e pintor Mário 
Cesariny. A partir de um dos seus poemas, “Autografia”, Cesariny desvenda-se na 
intimidade do seu quarto e em locais de eleição.
SÁB 14 ABR 21h30   |   103 min.   |   gratuito

atelier/jogo “Personagens Surreais”
Partimos em busca de inspiração nas esculturas, nos quadros e na poesia dos 
surrealistas. Pesquisamos, anotamos, desenhamos e escrevemos expressões, sensações 
e ambientes. De seguida precisamos de um encenador, um cenógrafo, personagens e 
muita criatividade.
Neste atelier-jogo os participantes tem oportunidade de criar uma pequena narrativa, 
construir o cenário e fazer uma breve apresentação no palco.
SÁB 21 ABR 16h00 | Público Familiar com crianças com mais de 6 anos | 60 min. | € 1

exposição | até 28 de abril de 2012 | entrada gratuita

SURREALISMO
Colecção da Fundação Cupertino de Miranda

«» Cruzeiro Seixas «» Mário Cesariny «»
«» André Breton «» Marcelino Vespeira «»

«» Fernando Lemos «» Paula Rego «»

serviço educativo

Criar Construir Imaginar
crianças, jovens e adultos 

INFORMAÇÕES www.centrocultural.cm-ilhavo.pt MARCAÇÕES centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

QUI 12 21h30 
Os Homens Que Odeiam 
As Mulheres

QUI 26 21h30
Warrior 
- Combate entre irmãos

ABRIL
“Os Óscares®”

MAIO  
“Contra Filmes não há 
argumentos”

JUNHO
“Em Família”

CINEMA

exposição | até 28 de abril de 2012 | entrada gratuita

conheça o percurso profissional e artístico 
de mulheres que trabalham em diversas áreas 

da criação artística

 «» Eunice Muñoz «»

 «» Fernanda Lapa «»

 «» Graça Castanheira «»

 «» Joana Carneiro «»

 «» Joana Vasconcelos «»

 «» Madalena Victorino «»

 «» Olga Roriz «»

 «» Wilma Moutinho «»

QUI 10 21h30
Os Descendentes

QUI 24 21h30
Moneyball 
- Jogada de Risco

DOM 17 17h00
Comprámos um ZOO

DOM 24 17h00
The Hunger Games 
- Os Jogos da Fome

Tudo o que existe há-de ter existido uma vez pela primeira vez. Os mitos são 
histórias do fundo dos tempos que nos levam até ao início das coisas, da noite, 
do sonho, do desenho, da perda... são histórias que trazemos em nós, mesmo que 

ainda não as saibamos.
No Mito-Móvel ouvimos uma história e a seguir um atelier que 

utiliza a escrita e as artes plásticas para a construção de uma 
pequeníssima história para um mito-móvel.

teatro+atelier

Mito-Móvel Histórias de Princípios

SÁB 5, 19 MAI 
16h00

€ 2,50
sala de exposições

Público Familiar 
com crianças 

M/ 8 anos
CC Ílhavo

Uma bailarina dança e o 
seu corpo transforma-se em 
movimentos humanos e animais.
Após o espetáculo o público é 
convidado a fazer uma oficina onde 
experimenta e explora os sons  e  os movimentos 
realizados pela bailarina durante o espetáculo.

dança+oficina

A Cabra Bailarina

org.: Associação Comercial de Aveiro org.: Associação Comercial de Aveiro

DOM 6 MAI
10h00/10h45/11h30

€ 3,50
auditório

Bebés 0~36 meses
Crianças 3~5 anos

CC Ílhavo

O Teatro do Biombo apresenta um 
espetáculo multidisciplinar destinado a 

bebés que retrata de forma poética a 
importância das rotinas diárias para 
a conquista da autonomia afetiva. 

É a mão de mãe que acompanha 
os primeiros passos, as primeiras 

descobertas, que introduz os bebés no 
mundo exterior, nos passeios ao ar livre, 

nas rotinas e no prazer de experimentar 
a realidade sozinhos até conseguirem 

conquistar a liberdade de usar as 
próprias mãos de forma autónoma. 
Porque para crescer é preciso 
soltar a mão de mãe, mesmo que o 
sentimento de proteção maternal 
fique para sempre guardado na 
memória.

teatro para bebés

Mãe Mão

Conceção e coreografia: Sofia Silva
Intérprete: Isadora Ribeiro
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QUA 25 ABR
18h00

€ 3,50
(dos 3 aos 5 anos)

€ 5,50
(acompanhantes)

auditório
M/10 anos

CC Ílhavo

8 A 25 DE MAIO
marcações para escolas 
e seniores

Conceção do projeto: Vera Alvelos
Mito-móvel: João Mouro

Ideia original: 
Joana Pavão
Dramaturgia, encenação 
e interpretação: 
Joana Pavão 
e Ana Lázaro

org.: Associação Comercial de Aveiro



SÁB 28 ABR
22h00

€ 11,00
auditório
M/3 anos

CC Ílhavo

Dez personagens e um cão
Confusão, caos, troca de identidade, intriga, amor, luxúria, embriaguez, 
comportamento desenfreado, artimanha, demência, sedução e lascívia são 
conjurados por Leonor Keil na sua interpretação a solo, que dá vida à galeria dos 
personagens cómicos de uma Noite de Reis de Shakespeare.

teatro

Noite de Reis
Companhia Paulo Ribeiro

SEX 11 MAI 
22h00

€ 11,00
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

SEX 18 MAI
21h30

€ 5,50
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

Os Diabo na Cruz continuam a fazer história. 
Depois de um aclamado disco de estreia que fez a 
ponte perfeita entre Música Moderna Portuguesa 
e Música Popular Portuguesa, preparam-se agora 
para destilar em disco as muitas dezenas de 
concertos realizados um pouco por todo o país, 
conquistando fama como um grupo demolidor 
e arrebatador de audiências. Longe de esgotado 
o conceito, os Diabo na Cruz vão ainda mais 
longe neste segundo álbum, desvendando novos 
significados para uma música poderosa que 
junta rock, tradição, humor, letras contagiantes e 
inspiradoras, e uma vontade expressa de inovar, 
em português.

música

Diabo na Cruz

Fundados em 1999 por Paulo Furtado, os Wraygunn editaram três álbuns que 
marcaram a primeira década deste século.  2012 marca o regresso dos Wraygunn 
aos discos, depois de um intervalo maior do que o habitual, devido ao facto 
de Paulo Furtado ter estado a trabalhar na obra-prima de Legendary Tigerman: 
“Femina”.
Os Wraygunn regressam à estrada para apresentar o seu quarto trabalho de 
originais, “L’Art Brut”. “Don’t You Wanna Dance” é o primeiro single a ser extraído 
do álbum. Uma canção deliciosa de um grupo que nunca desistiu de deixar a sua 
marca na última década da mais moderna e esclarecida música feita em Portugal.

música

WRAYGUNN

QUA 25 ABR
14h30~17h30

gratuito
praça CCI
Famílias

CC Ílhavo

Nesta segunda edição do Mercadinho de Vendas e 
Trocas pretendemos juntar as famílias num espaço 
lúdico de celebração da Primavera.
Repetindo o sucesso da primeira edição, 
convidamos as crianças dos 4 aos 15 anos a trazer 
um objeto, bebida ou doce para trocar ou vender 
por um valor máximo de € 1,00. Podem, ainda, 
apresentar um talento especial como cantar, tocar 
um instrumento ou recitar poesia.

Participação do grupo PédeXumbo 
com a oficina de dança 
“Zampandanças”.

Cada participante terá direito a 
um espaço e entrada gratuita no 
espetáculo “A Cabra Bailarina”.

As inscrições são gratuitas e deverão ser 
realizadas até dia 20 de abril, no CCI.

serviço educativo

Mercadinho de Vendas e Trocas

Música, dança, teatro, poesia, pintura... nas 
Escolíadas incentiva-se a arte em todos os 
sentidos. É um palco de emoções para alunos, 
professores, claques, familiares, amigos e 
para todos os que aplaudem a criatividade e 
a superação. É esse o espírito das Escolíadas: 
partilhar o gosto pela arte e inspirar novos 
talentos.

multidisciplinar

Escolíadas Glicínias Plaza 2012

Apresentação do quarto álbum 
de originais, intitulado “não se deitam 

comigo corações obedientes”. O projeto 
nasceu em 2004 pela mão de João Aguardela 

e Luis Varatojo, músicos associados à pop 
portuguesa dos anos 80 e 90, aos quais se juntou 

na voz, Maria Antónia Mendes.
O repertório totalmente original  resulta de letras 

de novos poetas portugueses e temas com base 
em referências da música de raiz portuguesa. 

Com uma nova formação, A NAIFA regressa 
mais afiada que nunca!

música

A Naifa SÁB 7 ABR 
22h00

€ 11,00
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo
20, 21, 24 ABR
21h30 | sessões

SEX 27 ABR
21h30 | final

QUA 6 JUN
21h30 | gala

€ 2,50
auditório

CC Ílhavo

desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%). org.: ESCOLÍADAS – Associação Recreativo-Cultural org.: Associação Comercial de Aveiro desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%).org.: Lisboagência desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%).
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“Contos de Fados” é um disco conceptual, 
uma ideia de Aldina Duarte; o pedido de 
novas letras aos autores Manuela de Freitas, 
Maria do Rosário Pedreira, José Mário Branco, 
José Luís Gordo, e uma delas da autoria da 
própria fadista, foi acompanhado de uma 
ideia central: teriam de ser escritas a partir de 
obras literárias à escolha dos autores, e teriam 
de obedecer à métrica e à rima das estruturas 
poética das melodias do fado tradicional; depois 
das letras feitas, Aldina Duarte é que seleccionou 
as melodias mais adequadas ao ambiente da 
história.

música

Aldina Duarte
“Contos de Fados”

SÁB 19 MAI
22h00

€ 15,00
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

SEX 1 JUN
22h00

€ 5,50
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

Júlio de Matos é um homem 
desempregado que sofre uma crise 
de comunicação com o mundo e 
passa a falar sozinho. Absolutamente 
só, decide “procurar-se” para pedir 
a si mesmo que interceda por ele 
- que, entretanto, já se dividiu em 
duas pessoas. A partir de então, a sua 

personalidade divide-se em milhares 
dele mesmo. A aventura passa a ser a 
tentativa de organizar “todos” numa nova 
unidade de si mesmo...

Interpretado por Joaquim Monchique, Júlio 
de Matos é um monólogo extraordinário... 
para rir e pensar!

teatro

Júlio de Matos
      com Joaquim Monchique

desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%). desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%).

Criação John Mowat/Leonor Keil
a partir de “Noite de Reis” de William Shakespeare
Encenação John Mowat
Interpretação Leonor Keil

Texto Pedro Cardoso
Encenação e cenário Joaquim Monchique
Música e sonoplastia Hugo Franco
Direção de ator Carlos Paulo

mais informações contactar 
o Serviço Educativo do CCI:
centrocultural.se@cm-ilhavo.pt


