
exposições permanentes

João Carlos Celestino Gomes
Cândido Teles
Renovação

SEX 7 DEZ
21h30

gratuito  
sala de exposições

CC Ílhavo

exposição

Virgílio Ferreira
Fotografia

SÁB 10 NOV
21h30

gratuito  
sala de exposições

CC Ílhavo

Virgílio Ferreira nasceu no Porto, em 1970. Vive 
atualmente no Reino Unido, onde recentemente 
concluiu um Mestrado de fotografia na Universidade 
de Brighton. 
O seu trabalho tem sido exposto na Europa, Médio 
Oriente, Estados Unidos e Sudeste Asiático. Destacam-
se as exposições que apresentou na Galeria Módulo, 
em Lisboa; no Centro Português de Fotografia, no 
Porto; no Museu da Imagem, em Braga; na Ofoto 
Gallery, em Xangai; na Empty Quarter Gallery, no 
Dubai; na Photo LA, em Los Angeles; no Royal College 
of Art, em Londres; e no Centro Cultural de Barcelona.
O trabalho de Virgílio Ferreira está representado em 
várias colecções públicas e privadas, em Portugal e no 
estrangeiro. Para além de outras distinções, o fotógrafo 
foi recentemente reconhecido com o 1000 Words Award, um prémio europeu 
promovido pelo Atelier de Visu, a 1000 Words e o Festival Voci di Foto, em parceria 
com a Magnum Photos e patrocínio da União Europeia. 

João Carlos e Cândido Teles foram dois artistas de grande relevo, embora com 
percursos diferentes e linguagens muito diversas entre si. Ambos naturais de 
Ílhavo, elaboraram representações em que os lugares e imaginários locais estão 
muito presentes. 
Revisitar a obra de cada um destes artistas, procurando novas leituras do trabalho 
que nos deixaram e compondo outros registos à volta da sua obra, significa 
oferecer ao público oportunidades de conhecer melhor os seus universos 
artísticos que, num ou noutro momento, se cruzaram.  

João Carlos Celestino Gomes nasceu em Ílhavo, em 1899. Médico, escritor, 
pintor, escultor e ilustrador. Os motivos de decoração e os usos e costumes 
representados na arte popular têm uma forte presença na sua obra, misturando-
se com a natureza mística e lírica do seu mundo interior. 

Cândido Teles nasceu em Ílhavo, em 1921. A sua obra é indissociável do seu 
trajeto e dos seus lugares. Pintor autodidacta, experimentou técnicas muito 
diversas e procurou representar universos distintos, numa atenção permanente à 
renovação das tendências e registos estéticos.

OUTUBRO
Ciclo “Outubro em Ação”

Cinema

QUI 11 21h30 
O Cavaleiro das Trevas Renasce

QUI 18 21h30 
Desafio Total

QUI 15 21h30 
A Idade do Rock

QUI 22 21h30 
Patrulha de Bairro

SÁB 1 21h30 
Brave - Indomável

NOVEMBRO
Ciclo “Humor de Outuno”

DEZEMBRO
 “Sessão de Natal”

» out | nov | dez 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 FERIADOS - 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 do espetáculo

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

PROGRAMAÇÃO DETALHADA EM

parcerias media partners

co-financiamento

» www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

facebook.com/camaramunicipalilhavo

serviço educativo

Criar Construir Imaginar
crianças, jovens e adultos 

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

Uma atriz e uma ilustradora 
partem do romance de Ítalo 
Calvino, O Barão Trepador, 
cruzando o teatro e a ilustração 
ao vivo para dar vida à história 
de um rapaz que decide 
subir para cima das árvores 
e nunca mais descer. Este é 
um espetáculo que envolve o 
público numa simbiose perfeita 
entre a voz e o desenho. 

Equipa artística: Sónia Barbosa e 
Catarina Fernandes

teatro para crianças

ArvoreSer
SÁB 8 DEZ
16h00

€ 3,50
 auditório

Crianças dos 3 aos 5 anos

CC Gafanha da Nazaré
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De uma escada que parece um escorrega 
surgem muitas propostas para descobrir o que 

acontece no Centro Cultural de Ílhavo (CCI) 
quando nada acontece!... 

“Descobrir os cantos à casa” ou ver 
como tudo funciona por dentro, é 
o objetivo desta visita/jogo que 
apela à exploração e descoberta 
do espaço. Nesta visita com ajuda 
de um mapa percorremos os 
espaços do CCI e descobrimos: 
o que acontece no palco? Para 
que servem os camarins? Vamos 
aprender uma dança na sala de 
ensaios?

Uma criação: Leonor Barata 
Orientação: Vanessa Magalhães

Centro Cultural de Ílhavo
entrada € 6,00 por ciclo
entrada € 3,50 individual

SÁB 17 NOV
16h00

€ 1,00
Crianças dos 4 aos 10 anos 
acompanhadas por adulto

CC Ílhavo

visita/jogo

Descobrir os cantos à casa
serviço educativo

Mercadinho de Vendas e Trocas 

DOM 25 NOV
14h30-17h30

gratuito
 foyer

Famílias
CC Ílhavo

Nesta edição do Mercadinho de vendas e 
trocas de outono, convidamos as crianças 
dos 4 aos 15 anos a trazer os objetos 
dos quais se querem desfazer para trocar 
ou vender por um valor máximo de 
1,00€. Contamos ainda com os vossos 
talentos especiais, como cantar, tocar um 
instrumento ou recitar poesia.

O Mercadinho de outono terá o ambiente 
mágico das Marionetas. As famílias terão 
oportunidade de participar num workshop 
de construção de Marionetas e de assistir a 
dois espetáculos de teatro de Marionetas.

Cada participante terá direito a um espaço 
de venda.

As inscrições são gratuitas e devem ser 
realizadas até dia 23 de novembro, no CCI. 

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

marcação prévia



magia

Fora do Baralho
com Mário Daniel

SÁB 10 NOV
22h00

€ 11,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

Mário Daniel, autor e mágico de “Minutos Mágicos” (SIC) apresenta “Fora do 
Baralho”, um espetáculo de magia, mas não só, para toda a família.
Numa viagem entre o seu ateliê e o seu espaço de ensaio, Mário Daniel convida o 
público a partilhar o seu processo de criação, desde a ideia, presa na imaginação, 
até à sua concretização em palco.
“Fora do Baralho” é uma nova proposta de 
espectáculo e uma nova forma de encarar a 
magia. Para aquele que não gosta de truques este 
é o espetáculo que não pode perder!

música

SEX 2 NOV
21h30

€ 15,00  
auditório
M/4 anos

CC Ílhavo

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

Dois homens,
Meia dúzia de instrumentos,
Uma mão cheia de canções,
E um excelente vinho alentejano…

O resto, já se sabe, vem por acréscimo.
O conceito é simples… O palco será a sala de estar do duo alentejano e nela, 
Jorge Benvinda e Nuno Figueiredo pretendem mostrar como é que as suas 
canções nascem e tomam forma. O inesperado é um condimento inultrapassável 
do espírito Suta. O concerto será composto por temas do novo álbum de originais 
– DOCE LAR – como “Maria Alice” ou “Beija-me na boca”, e por temas do álbum 
de estreia do duo, como os já bem conhecidos, “Linhas cruzadas”, “Dança de 
balcão”, “Tomo conta desta tua casa” ou “Vovó Joaquina”. 

música

Virgem Suta
apresentam “Doce Lar”

SÁB 17 NOV 
22h00

€ 5,50  
auditório
M/3 anos

CC Gafanha da Nazaré

Baseado no conto “O Quebra-Nozes e o 
Rei dos Ratos”, de E. T. A. HOFFMAN, este 
bailado conta a história de uma menina 
que sonha com um Príncipe Quebra-Nozes.
Numa feroz batalha contra um Rei 
dos Ratos, Quebra-
Nozes encontra-se 
em grave perigo. 
Clarinha, vencendo os seus 
próprios medos, entra nesta batalha e 
lançando os seus sapatinhos acaba 
por aniquilar o Rei dos Ratos.
Transformado agora num príncipe, 
Quebra-Nozes conduz Clarinha ao 
Reino das Neves e a um Reino 
Maravilhoso. Uma história que 
estimula o imaginário de cada 
um de nós, remetendo-nos 
para o reino da fantasia e do 
imaginário.

bailado

Quebra-Nozes
Russian Classical Ballet

SEX 30 NOV 
21h30

€ 22,00  
auditório
M/3 anos

CC Ílhavo

Passada uma década sobre 
“Sexo, Drogas e Rock & Roll”, 
Diogo Infante regressa a Eric 
Bogosian.
Diogo Infante vai-se 
metamorfoseando em 8 personagens 
distintas, que podemos encontrar 
atualmente em muitas cidades ocidentais, 
apresentadas de forma caleidoscópica num confronto 
direto com o público, onde tabus e o absurdo de uma certa 
modernidade são expostos.

SEX 26 OUT
22h00

€ 11,00  
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

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

Já em tempo das celebrações natalícias, apetece ainda mais ouvir a grande música, 
neste caso, de três representantes maiores da tradição romântica. 
Felix Mendelssohn encontrou num conto tradicional que era contado às crianças 
a matéria de que é feita a sua conhecida abertura A Bela Melusina. Max Bruch 
foi um apreciado compositor que escreveu algumas das peças mais importantes 
do reportório para violino, entre as quais o seu concerto nº 1. E a encerrar este 
programa, a Sinfonia nº 3 de Schubert, que, tal como a vida do seu autor, se enche 
de dimensões emotivas tão diversas como extremas, entre a alegria e o drama. 
Um desafio para a Orquestra Académica Metropolitana / Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, projeto musical único no país, com direção 
musical  de Jean-Marc Burfin.

música

Orquestra Metropolitana de Lisboa
Concerto de Natal

SÁB 15 DEZ
22h00

€ 11,00  
auditório
M/3 anos

CC Ílhavo

Integrado nas comemorações dos 75 anos do 
Museu Marítimo de Ílhavo convidámos o encenador 

Graeme Pulleyn a elaborar um novo projeto teatral, a 
partir do texto de Alfredo Cortez, Tá Mar, estreado a 11 

de janeiro de 1936, em Lisboa.
O jornalista Norberto Lopes afirmou, no Diário de 

Lisboa no dia seguinte à estreia, que Tá Mar era 
«uma pintura de tipos e de costumes, pintura 

admirável, dum realismo perfeito».

Tá Mar 2012 conta com a participação 
da comunidade de Ílhavo numa nova e 

contemporânea interpretação deste texto 
clássico. É um espetáculo no qual os temas 
do mar e do amor andam de mãos dadas 
numa “tempestade” que intercala cenas 
do melodrama dos anos 30 com reflexões, 
depoimentos do mar em pleno século XXI.

O que é o Mar? O Mar de 2012 é o mesmo 
de 1936? O que é uma Comunidade? Quais 
são as diferenças entre a Comunidade de 
1936 e a de 2012? O que é o Amor? Será o 
Amor intemporal, ou também muda com os 
tempos e os temporais?

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

música

XIV FESTILHA
Festival de Tunas de Ílhavo

teatro

Tá Mar 2012

Texto Alfredo Cortez
Adaptação e encenação Graeme Pulleyn
Produção Centro Cultural de Ílhavo

Museu Marítimo de Ílhavo

Texto Eric Bogosian
Tradução Diogo Infante
Direção cénica Natália Luiza

Este espetáculo compila a nova aventura musical de David Fonseca, revelando-
nos um artista no seu auge criativo aprofundando sonoridades que havia já 
abordado nos seus últimos discos ainda que nunca de uma forma tão marcante. 
Se “What Life Is For”, o primeiro single de “Seasons – Rising:” reforçava esta ideia 
ao integrar no seu eclectismo musical a electrónica e o rock, já em “Seasons – 
Falling”, David explora, como nunca, a essência do songwriting, proporcionando-
nos canções de invulgar emotividade. Uma sensibilidade e energia contagiante 
protagonizada por um artista de raro talento.

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

SÁB 24 NOV 
21h30

€ 5,00  
auditório
M/3 anos

CC Gafanha da Nazaré

Festilha é um dos maiores e melhores festivais de Tunas do país organizado 
por uma Câmara Municipal. Estabelecido como um dos mais relevantes eventos 
culturais do Município de Ílhavo e com o apoio da Tuna Universitária de Aveiro é 
com enorme satisfação que este ano se irá realizar a XIV Edição do Festilha. 
Uma noite memorável onde a irreverência, a jovialidade e a alegria contagiante 
do espírito académico serão os ingredientes principais.

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

SEX e SÁB 7 e 8 DEZ
22h00

€ 3,00
auditório
M/3 anos

CC Ílhavobilhetes disponíveis a partir de 20 de novembro org.: Classic Stage


