
QUI 20 21h30 
Sombras da Escuridão

QUI 27 21h30
MIB - Homens de Negro III

» setembro 2012

MARCAÇÕES centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

serviço educativo

Criar Construir Imaginar
crianças, jovens e adultos 

INFORMAÇÕES www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

espetáculo/oficina para bebés e crianças

Contapetes

DOM 23 SET 
10h00/11h30

€ 3,50 (0~5 anos)
€ 5,50 (acompanhantes)

auditório
Bebés 0~36 meses
Crianças 3~5 anos

CC Ílhavo

espetáculo de dança

O Lago dos Cisnes

Tem mais de 50 anos? Venha dançar O Lago dos Cisnes!

O Lago dos Cisnes é um projeto de dança que convoca pessoas com mais de 50 
anos a participar num workshop de movimento, que resultará na apresentação de 
um espetáculo no dia 22 de Setembro, no Centro Cultural de Ílhavo.

Ao longo de cinco dias de workshop, os participantes são convidados a partilhar as 
suas memórias, histórias e experiências de vida. O ponto de partida é a musica e 
narrativa do bailado Lago dos Cisnes, que se cruzará com as vivências de cada um.

Esta será uma experiência, que reúne profissionais e amadores, única e irrepetível 
para todas as pessoas com mais de 50 anos que tenham vontade de dançar! 

SÁB 22 SET 
21h30

€ 3,50 
auditório
M/ 3 anos

CC Ílhavo

Há tapetes que não são para limpar os pés, mas que contam histórias. Feitos de 
tecido, revelando cores, formas e volumes, os contapetes bebés  são um espaço 
de descoberta onde adulto e criança exploram sons, sílabas e palavras, dando os  
primeiros passos no território fantástico da narrativa.
E cada  contapete bebé  tem o seu livro correspondente, o que permite repetir 
as aventuras uma e outra vez. As pequeníssimas histórias, partilhadas entre 
todos os que estão à volta do tapete ou do livro, desafiam a brincar com sons e 
sentidos, propondo associações entre cor e espaço, forma e som, ritmo e textura, 
e incitando as primeiras articulações e construções frásicas. Ver, tocar e sentir 

organizam-se,  assim,  numa aventura 
partilhada  e expressam-se  finalmente sob a 

forma de palavra.

cinema

SETEMBRO
Ciclo “E depois do verão”

Realização Tim Burton
Intérpretes Johnny Depp, Michelle Pfei-
ffer, Helena Bonham Carter, Eva Green
133 min. | M/12

Nos finais do séc. XVIII, Barnabas 
Collings era um jovem aristocrata rico 
e atraente que julgava ter o mundo aos 
seus pés. Sem respeito nem compaixão 
pelos sentimentos alheios, habituou-se 
a ter todas as mulheres que desejava. 
Até conhecer Angelique e desprezar 
o seu amor. É então que os pode-
res ocultos da rapariga se revelarão 
fatais. Ela, que não é mais do que uma 
poderosa feiticeira negra, transforma-o 
num vampiro e enterra-o vivo. Duzentos 
anos volvidos, ele é inesperadamente 
libertado do seu túmulo, acordando na 
decrépita mansão familiar, no espantoso 
mundo do séc. XX. Agora, vai conhecer a 
sua excêntrica linhagem e reaprender a 
lidar com o génio de Angelique que, ao 
regressar com ele, fez ressuscitar o seu 
amor obsessivo.

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

Realização Barry Sonnenfeld
Intérpretes Will Smith, Tommy Lee 
Jones, Josh Brolin, Emma Thompson
106 min. | M/12

O agente K e o agente J pertencem 
aos serviços secretos de imigração 
norte-americanos para extraterrestres e 
conhecem todas as técnicas de captura 
de “aliens” fora-da-lei.
Porém, apesar de mais do que habituado 
a todo o género de bizarrias, nada po-
deria preparar o agente J para o que se 
seguiria: a estranhíssima constatação de 
que K, o parceiro de uma vida, não existe 
no ano de 2012 pois foi assassinado há 
mais de 40 anos. A sua morte alterou, 
em muito, o mundo tal como o conhe-
cemos e agora, para resolver a crise em 
que se encontra a Humanidade, J vai ter 
de viajar ao passado, salvar o seu colega 
e alterar o curso da História.

SEG 17 a SEX 21 SET
WORKSHOP DE MOVIMENTO “O Lago dos Cisnes”

Destinatários
Pessoas com mais de 50 anos, 
com ou sem experiência artística, que gostem de 
dançar.

Local e Horários
Centro Cultural de Ílhavo
17 a 21 de setembro  - workshop das 15h às 18h
Inscrição gratuita

Inscrições e informações
Até 14 de Setembro, no Centro Cultural de Ílhavo.
234 397 260 | centrocultural.se@cm-ilhavo.pt



SÁB 29 SET
22h00

€ 11,00
auditório

M/16 anos
CC Ílhavo

O que ficamos a saber sobre os homens quando três trintões, amigos de longa 
data, se vêm forçados a passar cerca de uma hora, juntos, sozinhos, sem distracções 
e a falar uns com os outros? Serão os homens seres tão complexos como dão a 
entender quando... Bem, na verdade, nunca o dão a entender. Mas do que falam 
quando as mulheres não os ouvem? Sim, disso. Mas conversam acerca de quê? Sim, 
disso. Mas do que falam... Ok, basicamente, só falam disso. Mas já ouviu?

teatro

As Mulheres não Percebem

A  Conferência Internacional “Território, Criatividade e Regeneração Urbana”  
reflectirá sobre as questões que relacionam o planeamento cultural, a 
criatividade, a regeneração urbana e o desenvolvimento económico dos 
territórios. Com esta conferência pretende-se gerar espaços de debate, 
reflexão e conhecimento sobre o papel que a criatividade e a cultura têm 
tido no desenvolvimento económico e urbano das cidades e de que forma se 
relaciona a área da cultura com outros domínios das políticas públicas como o 
planeamento urbano, a educação, o turismo e o emprego.

conferência

Território, Criatividade 
e Regeneração Urbana
SEX 28 SET  |  CC Ílhavo

“Na Rota dos Ventos” é uma proposta de espetáculo influenciado pelo conceito 
criado na edição do CD com o mesmo nome, editado pela Orquestra Típica de 
Águeda em 2005.
O Rancho Regional da Casa do Povo de ílhavo integra este espectáculo 
apresentando algumas das danças mais características em conjunto com a 
Orquestra Típica.

música/dança

Na Rota dos Ventos

Exposição inaugurada no âmbito do Festival Rádio Faneca, conta a história 
desta mítica Rádio, desde o aparecimento da primeira cabine sonora, nos 
anos 40 do século XX, que animava o Jardim Henriqueta Maia durante 
os fins de semana. Ao longo da narrativa expositiva, recordamos os seus 
proprietários, locutores e as emissões preenchidas com música, notícias 
e publicidade. Mas, acima de tudo, convocamos as memórias, ainda 
bem presentes na comunidade, dos dias passados no Jardim, apelidado 
de “picadeiro”, a ouvir os discos, as dedicatórias oferecidas pelos mais 
apaixonados, enquanto se petiscavam tremoços e algumas pevides.
E, afinal, de onde surgiu o nome de Rádio Faneca?

exposição | até 13 de outubro

Rádio Faneca
Memória das Cabines de Som Ilhavenses

SEX 14 SET
21h30

€ 3,00
auditório
M/3 anos

CC Gafanha da Nazaré

Centro Cultural de Ílhavo | entrada gratuita
foto gentilmente cedida por António Vieira da Siva

Apresentação da responsabilidade: 
Orquestra Típica de Águeda e Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

MAIS INFORMAÇÕES  
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
centrocultural.conferencia@cm-ilhavo.pt
inscrição gratuita e obrigatória

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

PROGRAMAÇÃO DETALHADA EM

parcerias media partners

co-financiamento

» www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

Facebook.com/camaramunicipalilhavo

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

No decorrer do espetáculo, o público é 
levado numa viagem, não só pelas melodias 
interpretadas como também através da projeção 
de imagens que fazem o enquadramento das 
sonoridades nas paisagens das zonas retratadas, 
tornando este espetáculo num verdadeiro postal 
ilustrado da região de Aveiro, da sua cultura e 
das suas gentes.

10:00 SESSÃO DE ABERTURA
» José Ribau Esteves 
(Presidente Câmara Municipal de Ílhavo)
» Paulo Júlio
(Secretário de Estado da Administração 
Local e Reforma Administrativa)

10:30 Políticas Públicas para a 
             Cultura e para a Criatividade
» Samuel Rego (Diretor Geral das Artes)
» José Manuel Amaral Lopes (Perito 
nacional destacado Comissão Europeia)
: : Moderação: Artur Rosa Pires 
(Pro Reitor da Universidade de Aveiro)

11:45 Políticas Culturais na Cidade
» Miguel Lobo Antunes 
   (Administrador da Culturgest)
» Pedro Abrunhosa (Músico)
: : Moderação: David Pontes 
(Jornalista da LUSA) 

13:00 ~ 14:30 Almoço

14:30 Criatividade e Regeneração  
              Urbana 
» Tom Fleming (Consultor Criativo | 
Programador GMR 2012 - Reino Unido)
» Ana Carla Fonseca Reis (Garimpo de 
Soluções e Consultora Especial da ONU 
em Economia Criativa - Brasil)
: : Moderação: Carlos Martins 
(Diretor Executivo de Guimarães  Capital 
Europeia da Cultura 2012)

16:00 Criatividade, Inovação 
             e Desenvolvimento
» Paulo Varela 
   (Vista Alegre | Atlantis Portugal)
» Gonçalo Cruz (Jump Willy)
» José Vieira (Viarco)
: : Moderação: Joaquim Borges Gouveia 
(Professor na Universidade Aveiro)

18:00 SESSÃO DE ENCERRAMENTO
» Luís Braga da Cruz 
   (Fundação de Serralves)
» José Ribau Esteves 
(Presidente Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro)


