
» jan | fev | mar 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

baile

Karrossel
Num espírito de festa, os KARROSSEL 
propõem uma viagem pelo mundo da 
música tradicional, onde o público é 
convidado a participar, num rodopio de 
danças!

Atelier de dança “Karrossel” 
SÁB 4 FEV 16h30 | Público em Geral | € 5,50
Neste atelier Karrossel vai ensinar danças 
tradicionais desde o Vira do Minho, o Fado 
Batido, até à Troika da Rússia, passando 
pela Roménia e Lituânia, regressando 
sempre a Portugal num diálogo constante 
com o público...os KARROSSEL põem todos 
a andar à roda!

SEX 20 21h30 
Contágio
SÁB 28 21h30
As Aventuras de Tintim 
- O Segredo do Licorne

SÁB 11 21h30
Meia Noite em Paris
SEX 17 21h30
50/50

SEX 2 21h30
Sangue do meu sangue
SÁB 17 21h30
A Saga Twilight: 
Amanhecer Parte 1

JANEIRO 
“Cinememória”

Facebook.com/camaramunicipalilhavo

FEVEREIRO 
“Mês do Cinema”

MARÇO 
“4.º Aniversário”

CINEMA

Visitas guiadas 
à exposição antes de espetáculos
SÁB 21 JAN 21h30   |   SEX 27 JAN 21h30   |   SEX 3 FEV 21h30   |   SÁB 24 MAR 21h30

Visitas+Atelier 
“Cortadas e Coladas no Mundo Surrealista”
Neste atelier visitamos a exposição de depois realizamos jogos inventados pelos 
surrealistas Estes exercícios têm como regras principais o acaso e a imaginação.

SÁB 3 e 31 MAR 16h00 | Público Familiar

exposição

SURREALISMO
Colecção da Fundação Cupertino de Miranda

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

«» Marcelino Vespeira «»
«» Fernando Lemos «»

«» Paula Rego «»

teatro

Ovelhas Clandestinas
Espetáculo sobre amores e saudades, que 
viaja na linha dos comboios que partem e 
que chegam, num emaranhado de pelo de 
ovelha.

Encenação de: Madalena Victorino; 
Interpretação: Miguel Fragata e Tânia 
Cardoso.

Quando o TEMPO foge 
- Formação com Madalena Victorino
SÁB 11 FEV 14h30 | € 10,00 | 180 min.
Esta formação é dirigida a educadores, 
professores, bibliotecários, técnicos de 
serviço educativo e interessados na relação 
da educação com a arte.

música

GriGri
- Música para bebés e pais

Entre canções e melodias inspiradas na 
vida de dois grilos e de outros elementos 
onomatopaicos, constrói-se um ambiente 
divertido e diversificado musicalmente, 
proporcionando a vivência e a apreensão 
de mundos sonoros sempre relacionados 
com o imaginário infantil.

Equipa artística:  
Paulo Neto e Bruno Estima.

música

Crassh
Crassh é um projecto de música dirigido a 
todas as idades onde existe uma mistura 
de várias formas de arte que apela aos 
apaixonados pela percussão, música, 
comédia, dança e teatro. Este espetáculo 
conta com um momento de participação 
de todos os intervenientes nos ateliers 
dirigidos aos públicos escolar e sénior.

Atelier de Percussão
QUI 22 MAR 10h30 | Público sénior
Ateliers cheiros de boa disposição e 
ritmo que utilizam metodologias lúdicas 
e informais, através dos quais serão 
fornecidos aos participantes conceitos do 
mundo da música.

visita/jogo

“Descobrir os cantos à casa”
SÁB 28 JAN 16h00 | Público Familiar

música

Música na Escola 2012
Orquestra Filarmonia 
das Beiras

A Orquestra Filarmonia das Beiras regressa 
ao CCI com o projeto Música na Escola, 
que este ano tem como tema “Assobias 
Melodias e Bates Palmas nas Calmas”. O 
Concerto da OFB é o culminar dos ateliers 
realizados com as escolas do Município. 
Este projeto será dirigido pelo Maestro 
António Vassalo Lourenço.

SÁB 4 FEV
22h00

€ 5,50  
auditório
M/3 anos

CC Ílhavo

DOM 12 FEV
10h30

€ 3,50 
(dos 3 aos 5 anos)

€ 5,50 
(acompanhantes)

 auditório
M/3 anos

CC Ílhavo

DOM 18 MAR
10h00 e 11h00

€ 3,50 
(dos 0 aos 36 meses)

€ 5,50 
(acompanhantes)

 auditório
CC Ílhavo

DOM 4 MAR
17h30

entrada gratuita
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

serviço educativo

Criar Construir Imaginar
crianças, jovens e adultos 

INFORMAÇÕES www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

SEX 23 MAR
22h00

€ 5,50  
auditório
M/3 anos

CC Ílhavo

MARCAÇÕES centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

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%).



SEX 17 FEV 
22h00

€ 5,50  
auditório
M/6 anos

CC Gafanha da Nazaré

Na data que assinala o 4.º aniversário do Centro Cultural de Ílhavo apresentamos 
Carlos do Carmo e Bernardo Sassetti juntos em palco, apenas voz e piano. Um 
encontro inédito e especial na música portuguesa, com um reportório elegante 
traçado entre clássicos da música portuguesa e temas eternos do cancioneiro 
internacional.
Dois dos músicos mais conceituados no panorama da música portuguesa, do 
fado e do jazz, respectivamente, juntaram-se para uma produção musical inédita. 
A obra conseguida parte de uma fusão e harmonia entre as personalidades de 
Carlos do Carmo, um dos mestres do fado e Bernardo Sassetti, o prodígio do jazz 
em Portugal.

música

Carlos do Carmo 
& Bernardo Sassetti

SEX 16 MAR 
22h00

€ 8,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

SÁB 24 MAR 
22h00

€ 16,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo
Um ano depois de terem apresentado o primeiro álbum num concerto 

lotado na Gafanha da Nazaré, os Orelha Negra regressam a Ílhavo para 
apresentarem o segundo trabalho de originais.
O impulso para combinar e partilhar experiências – num 
estúdio ou num palco – esteve sempre na base dos 
maiores avanços criativos da música popular. 
Quando as experiências acumuladas 
individualmente se combinam num 
determinado ponto o resultado é quase 
sempre maior do que a mera soma das partes. Precisamente o que acontece 
com Orelha Negra: Cruz (DJ/Scratches), Ferrano (Bateria), Gomes Prodigy 
(Teclados, Sintetizadores, composições), Mira Professional (Sampler de Voz/MPC, 
composição, sintetizador) e Rebelo Jazz Bass (Baixo, Guitarra).

música

Frankie Chavez é um dos mais 
promissores talentos da nova 
música portuguesa, tendo 
vindo a ser referido 
como a mais recente 
revelação blues do Sul 
da Europa.
A sua música, 
conjuga diferentes 
tipos de 
sonoridades, 
resultando num 
Blues/Folk 
composto por 
ambientes 
limpos e 
por outros 
mais crus e 
psicadélicos. 
Apesar de se identificarem diferentes influências musicais (Robert Johnson, Jimi 
Hendrix, Kelly Joe Phelps, Ry Cooder), é difícil encontrar um único termo para 
definir a sua música, o que lhe garante um estilo único e inconfundível.

música

FRANKIE CHAVEZ

SEX 3 FEV 
22h00

€ 11,00  
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

Esta divertida comédia conta com as grandes 
atrizes, Eunice Muñoz e Maria José Paschoal. Esta 
peça conta-nos a história de duas mulheres que 
vivem encerradas num velho teatro na cidade 
e que lutam contra a sua anunciada demolição. 
Uma obra em que ambas as personagens são 
testemunhas de um tempo que já não existe 
mas que alerta a nossa sociedade atual para os 
perigosos tempos que atravessamos.
Eunice Muñoz comemora assim os seus 70 anos 
de carreira, numa obra que é ao mesmo tempo 
uma homenagem a todos os profissionais de 
teatro.

teatro

O cerco a Leningrado 
com Eunice Muñoz, Maria José Paschoal

Autor José Sanchis Sinisterra
Direção Celso Cleto
Tradução Marta Mendonça

A melhor peça de teatro de comédia dos últimos 
anos, com um excelente elenco, apresenta um 
texto original de Jórdi Galcerán. Um ministro 
demite-se na sequência de um escândalo de 
corrupção que lhe destrói a carreira política. A 
sua mulher foge com o jornalista que revelou o 
caso. O caos instalou-se na vida de Vicente, mas 
quando uma vendedora ambulante lhe bate à 
porta, o seu encanto conquista-o, levando-o à 
esperança por dias melhores e à paixão. Mas, 
nem tudo o que parece, é nesta comédia que 
apenas pode terminar de forma... surpreendente!

teatro

Fuga
com Maria Rueff, José Pedro Gomes, Jorge Mourato, 
João Maria Pinto, Sónia Aragão

“Um dos mais 
inspirados 
compositores do 
mundo!”, afirma o 
realizador espanhol 
Pedro Almodóvar. 
Rodrigo Leão é um 
dos mais importantes 
compositores do 
nosso país e «A 
Montanha Mágica» 
é o seu novo disco, 
editado em novembro 
de 2011, que entrou 
diretamente para o 
1.º Lugar no top de 
vendas nacional. Música poderosamente 
evocativa, canções para as palavras que 
se trazem no pensamento e que só cada 
um de nós ouve, esta é a proposta de 
Rodrigo Leão para um concerto que se 
adivinha a todos os títulos extraordinário. 
Nova música, novo álbum, mas a magia e 
a sofisticação de sempre garantida pelo 
génio particular de Rodrigo Leão, com a 
ajuda de Viviena Toupikova, Bruno Silva, 
Carlos Tony Gomes e Rui Vinagre (cordas) 
e Celina da Piedade (acordeão).

música

Rodrigo Leão
apresentação do novo disco 
“A Montanha Mágica”

SÁB 21 JAN 
22h00

€ 22,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

SEX 27 JAN 
22h00

€ 16,00  
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

Autor Jórdi Galcerán
Encenação Fernando Gomes
Tradução Joaquim Monchique
Música Alexandre Manaia 

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%). 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%).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%).
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