
performance comunitária

Migrar 
Percurso performativo pelo 
Centro Histórico de Ílhavo

Venha vestir a pele de um MIGRANTE 

– alguém que parte para outro local, 

empurrado pela falta de escolhas, pelo 

medo, pelo desânimo, mas também pela 

esperança de encontrar um futuro melhor.

Refletindo sobre as reais necessidades, 

sensações e desejos de quem parte, iremos 

calcorrear as ruas da Cidade, adivinhando 

histórias, inventando algumas e vivendo 

outras, como migrantes que somos, Aqui e 

Agora!

Criação: Magnólia Teatro 

Orientadores: Rafaela Santos e Fernando 

Giestas

marcação prévia | limitado a 15 participantes
mais informações contactar o Serviço Educativo do CCI - centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

SÁB 22 JUN
16h30

€ 1,00
 Centro Histórico de Ílhavo

M/16
CC Ílhavo

QUA 24 ABR
21h30

€ 3,00
 auditório

M/8 
CC Ílhavo

teatro/visita

A Verdadeira História do Teatro

“E se de repente o teatro 

passasse a ser uma casa onde 

moraram pessoas? E se se 

encontrassem pedaços de 

recordações dessas pessoas em 

lugares estranhos do

teatro? E se esses vestígios 

fossem provas claríssimas de que 

tu (sim, tu) és descendente de 

alguém que aqui viveu?

Uma investigadora percorre a 

cidade. Da sua investigação sairá 

uma enorme árvore genealógica 

dos habitantes do teatro.

Se não acreditas que tu (sim, 

tu) és da família de alguém que 

cá morou, então vem fazer uma 

visita ao teatro para conhecer os 

verdadeiros segredos de quem 

aqui viveu.”

indicado para crianças dos 8 aos 12 anos, acompanhadas por adulto(s) 
60 min. | limitado a 40 participantes

exposição | patente até 22 de junho

Máscara Ibérica

“A máscara está lá onde está o Homem”, esta 

simples frase atribuída a um sociólogo francês, 

pode ser bem demonstrativa da presença 

constante da máscara ao longo dos tempos 

na evolução do ser humano, fazendo parte 

das suas crenças, dos seus hábitos e dos seus 

rituais. Tendo já passado por Lisboa, Porto, 

Zamora, Coimbra, Faro, Gijón e outras grandes 

cidades da Península Ibérica,  esta exposição 

tem como principal temática as tradições  

festivas ibéricas como os Cardadores de 

Vale de Ílhavo, a Bugiada de Valongo, 

as Máscaras de Inverno do Nordeste 

Trasmontano, os Carnavais de 

Ourense e os Carnavais de Leão e 

os de Zamora, entre outros.

QUI 4 21h30 
Bestas do Sul Selvagem

ABRIL

» abr | mai | jun 2013

teatro de marionetas

Benilde bZZZoira

Festival de Teatro do 

Município de Ílhavo

Mas margens de um rio, 

um pescador bravio, ouve a 

princesa Moira a chorar,

e logo a quer salvar.

 

Em sol se vai transformar 

para as águas do rio secar,

Em chuva se vai transformar 

para as águas do rio inundar,

Em vento se vai transformar 

para as águas do rio 

empurrar,

Em terra se vai transformar 

para as águas do rio parar,

Em peixe se transformou e a 

Moira ele salvou, mas no rio 

ele ficou.

serviço educativo

Criar Construir Imaginar
MARCAÇÕES centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

INFORMAÇÕES www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

SÁB e DOM 27 e 28 ABR

gratuito
 auditório

CC Gafanha da Nazaré (27 ABR)
CC Ílhavo (28 ABR)

dança

Dança em 
Dia Aberto

» 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

parcerias media partner

co-financiamento

bilheteira online
» www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
» www.facebook.com/centroculturalilhavo
» ilhavo.bilheteiraonline.pt

bilheteira balcão
» Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré
» Estações CTT, FNAC, Fórum Aveiro

Nos dias 27 e 28 de abril, os Centros Culturais 

de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré abrem as 

suas portas para celebrar a dança.

27 de abril | 10h às 18h 

CC Gafanha da Nazaré

- workshop de danças tradicionais 

portuguesas e do mundo, hiphop, 

danças latinas, dança contem-

porânea e danças de carácter.

Gratuito | Inscrição prévia.

 

28 de abril | 15h às 18h - CC Ílhavo

Mostra de danças nos seus diversos estilos. 

Este dia dedicado à dança culminará com um Baile Folk, onde todas pessoas de 

todas as idades idades poderão participar de forma descontraída.

8, 15, 22 de abril | 21h às 23h - Workshop de danças tradicionais do mundo
Neste workshop todos os participantes terão oportunidade de aprender ou 
aperfeiçoar o seu conhecimento sobre algumas danças tradicionais do mundo.
Workshop orientado por Renata Silva da TradfolkAveiro.
CC Ílhavo | gratuito | inscrição prévia indicado para crianças dos 3 aos 6 anos, acompanhadas por adulto(s) 

30 min. | limitado a 120 participantes
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SÁB 4 MAI
16h00

€ 3,50  (crianças)
€ 5,00 (adulto)

 auditório
CC Gafanha da Nazaré

Cinema

Centro Cultural de Ílhavo | entrada € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual)

Visitas guiadas à exposição antes dos espetáculos
SÁB 20 ABR 21h00   |   SEX 31 MAI 21h30   |   SÁB 15 JUN 21h30

Visita+Atelier “Máscaras”
Qual a origem da Máscara? Quais os rituais e crenças que estão associados às Máscaras? 
Porque é que estas tradições se mantêm até aos dias de hoje?
Durante a visita/atelier à exposição “Máscara Ibérica” procuraremos a resposta a estas 
e outras questões, trilhando um percurso que nos levará ao encontro das tradições das 
Máscaras típicas de Portugal e Espanha.

SÁB 20 ABR 16h00 | Público Familiar - crianças dos 6 aos 10 anos | € 1,00

Projeto de Inês Barahona

Com Lucília Raimundo, 

Luís Godinho, Manuela 

Pedroso, Miguel Fragata e 

Vera Alvelos

DOM 28 18h00 
Os Miseráveis

SEX 10 21h30 
Hitchcock

MAIO

QUA 22 21h30 
Força Anti-Crime

QUI 6 21h30 
Jack - O Caçador de Gigantes

JUNHO

SEX 21 21h30 
Os Croods

teatro para bebés

Cou Cou

Cou Cou! Ah!

Cou Cou, não está,

Cou Cou, olha, está aqui!

Cou Cou, olha, já não está!

Uma primeira experiência teatral para bebés, num espetáculo de movimento e cor 

que surpreende os mais novos.

Criação: Isabelle Kessler, Thérèse Angebault 

Interpretação: Ana Cloe, Letícia Liesenfeld ou Mafalda Saloio

indicado para bebés dos 6 meses aos 3 anos, acompanhados por adulto(s) 
30 min. | limitado a 20 bebés mais acompanhantes

DOM 23 JUN
10h00/11h30

€ 3,50  (bebés)
€ 5,00 (adulto)

 auditório
CC Ílhavo



A Mostra de Robertos e Marionetas marca o 3.º Aniversário da Remodelação do 

Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, reunindo um conjunto de ações que vão 

desde os espetáculos aos workshops - Oficina de construção, pintura e manipulação 

de fantoches -, passando por uma exposição de Robertos e Marionetas e uma 

palestra dedicada à memória coletiva do Teatro D. Roberto.

Esta exposição de Robertos e Marionetas, que estará patente no Centro Cultural da 

Gafanha da Nazaré a partir de 20 de junho, contempla um trabalho de investigação 

sobre um artista popular, Armando Ferraz, que foi um dos últimos fantocheiros, ao 

jeito daqueles que andavam de feira em feira a exibir a sua arte.

QUI 20 JUN a
SÁB 29 JUN

CC Gafanha da Nazaré

Programa completo em www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

Seduzido pela força da poética 

de Jim Morrison, um dos ícones 

mais irreverentes da década de 

1960, e pelo seu  An American 

Prayer, disco póstumo, o 

coreógrafo Paulo Ribeiro deixou-

se conduzir pelas palavras e 

pela espiritualidade do músico 

para refletir sobre o lugar de 

cada indivíduo na relação com o 

mundo e sobre o lugar da dança.

 Cúmplice de Morrison, mas 

emancipado no jogo dos corpos, 

Paulo Ribeiro contraria o que 

chama de aniquilamento interior, 

provoca a apologia do coletivo 

e semeia alguns acidentes 

benévolos, bem ao jeito da sua 

dança orgânica e ativa.

SÁB 15 JUN
22h00

€ 5,50  
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

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

Festival de Teatro do Município de Ílhavo

No início desta história, encontramos André e Dorine, um singular casal de idosos 

numa pequena sala, cujas paredes estão repletas de memórias passadas, onde soam 

as teclas de uma máquina de escrever e as notas de um violoncelo. O diagnóstico 

da doença de Alzheimer vem alterar a indiferença criada por uma rotina de décadas 

de convivência. Perde-se a noção de tempo, da memória, da identidade. Em palco, 

motivados pela doença, André e Dorine iniciam um novo começo na sua relação. Com 

‘André y Dorine’, a companhia de teatro basca Kulunka faz uma viagem ao universo do 

processo de envelhecimento e do impacto do diagnóstico de Alzheimer na família. 

SEX 31 MAI
22h00

€ 5,50  
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

QUA 3 ABR
21h30

€ 3,50  
auditório
M/6 anos

CC Gafanha da Nazaré

Receitas revertem a favor do Património dos Pobres/Lar de S. José (Ílhavo)

música

Maria João & 
Mário Laginha
IRIDESCENTE

SÁB 20 ABR
21h30

€ 15,00  
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

SÁB 25 MAI
21h30

€ 2,00  
auditório
M/6 anos

CC Gafanha da Nazaré

música

Concurso de Bandas 
de Garagem 
Município de Ílhavo 2013

teatro

André y Dorine
36.º FITEI – Festival Internacional 
de Teatro de Expressão Ibérica

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

SEX 28 JUN
22h00

€ 10,00  
auditório
M/6 anos

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

música

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

informações de participação
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt | www.cm-ilhavo.pt

A música é uma linguagem que quebra barreiras, cria laços e estimula a imaginação... 

e atualmente, assume um papel fundamental no percurso dos jovens, sendo o grande 

transmissor de expressão da liberdade, espírito crítico e um espelho de identificação 

social. A segunda edição do Concurso de Bandas de Garagem, lançado pela Câmara 

Municipal de Ílhavo, é um desafio que tem como objetivo principal proporcionar 

oportunidades aos jovens com talento nesta área. Pretende estimular a formação e o 

trabalho desenvolvido pelas Bandas de Garagem, potenciando a sua criatividade artística 

e musical, proporcionando ao público diferentes estilos musicais e novas produções, 

oferecendo aos jovens a oportunidade de mostrarem o seu trabalho.

O Dia do Porto de Aveiro é este ano comemorado com 

um concerto de um dos mais fascinantes duos da música 

portuguesa.

Quatro anos após o último trabalho em estúdio, “Chocolate”, 

Maria João e Mário Laginha regressam com um novo trabalho 

inédito. Tudo nasceu, confessa a dupla, com o convite da 

Fundação Gulbenkian para integrar o programa Músicas do 

Mundo: “Surgiu-nos a ideia de compor originais e conjugar 

instrumentos que gostamos numa formação invulgar: voz, piano, 

acordeão, harpa e percussão.”

teatro

Lar Doce Lar
Maria Rueff e
Joaquim Monchique

Dois dos mais brilhantes 

comediantes nacionais 

protagonizam esta comédia, 

dando a conhecer o (inconfessável) 

dia-a-dia da residência Antúrios 

Dourados para Séniores de 

Qualidade. Em palco, diversas 

personagens partilham memórias 

e confidências e, sobretudo, 

hilariantes atribulações.

Juntos pela primeira vez em 

palco, Maria Rueff e Joaquim 

Monchique dão corpo às diferentes 

personagens desta surpreendente 

comédia!

E a história começa com uma 

corrida por um quarto particular...

Não vai querer perder, pois não?

Texto: A partir de “ O Que Importa É 

Que Sejam Felizes!” de Luísa Costa 

Gomes; Encenação: António Pires

30 ABR, 3-5 MAI
21h30/17h (dia 5) | sessões

11 MAI 
21h30 | final

8 JUN 
21h30 | gala

€ 3,00  
auditório

CC Ílhavo

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.

org.: ESCOLÍADAS – Associação Recreativo-Cultural

dança

JIM
de Paulo Ribeiro

A voz de Cristina Branco é uma 

voz nómada. Assim que se 

sente demasiado confortável, 

parte à procura de um novo 

poiso, uma nova pele. Quem 

diz pele diz novos contextos, 

novos significados musicais, 

novos desafios. Em Alegria, 

Cristina Branco quis vestir a 

pele de doze personagens, 

ajustando o seu ser individual 

ao social, usando a música 

como escudo e como arma, 

procurando respostas para 

os tempos conturbados que 

cruzamos. Essas personagens 

são os vizinhos do lado, os que 

moram mesmo dentro da nossa 

casa, os que habitam o nosso 

pensamento. Somos nós; doze 

personagens onde nos podemos 

rever continuamente...

Workshop de dança contemporânea
Kinetic Awareness, orientado por Avelino Chantre
SÁB 15 JUN | 10h00-13h00
entrada € 10 | M/16 

SÁB 13 ABR
22h00

€ 10,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

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

Para a criação da peça Drácula, além de se inspirarem na obra literária de Bram 

Stoker, os coreógrafos Cláudia Martins e Rafael Carriço beberam noutras fontes. 

Novas personagens, atuais ou não, como a Baronesa Bathory, outras lendas, mitos 

e medos, que ainda hoje nos perseguem, serviram de mote à criação. Todos estes 

elementos têm em comum o facto de pertencerem a um fabuloso e enigmático 

universo de horror.

A peça começa vinculando-se e desvinculando-se da linha de ação do romance, 

invocando as suas personagens, e, por novas linguagens, transmite uma ambiência 

mística de dor, alucinação, fúria e perda.

Org: Vortice Dance Company

Vortice Dance Company


