
SEX 24 21h30 
THOR: O Mundo das Trevas

JANEIRO

Cinema

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

SEX 21 21h30 
Capitão Philips

SÁB 8 21h30 
Frozen - O Reino do Gelo

FEVEREIRO

SEX 21 21h30 
Mandela - Longo Caminho Para a Liberdade

SÁB 8 21h30 
Gravidade

MARÇO

5 filmes     10 euros

 =especial cinema

112 min. | M/12

134 min. | M/12

108 min. | M/6 146 min. | M/12

 90 min. | M/12 

poesia para bebés

Afinal o Caracol

Espetáculo para bebés com a atriz Cristina Paiva,  

poesia de Fernando Pessoa, música de Joaquim 

Coelho e ilustrações de Mafalda Milhões.

Uma atriz e um livro contam a história de um 

caracol, das cócegas que ele fazia, de como virava 

e girava, e de como acabou por não cair. A partir de 

alguns poemas de Fernando Pessoa, um espetáculo 

que de uma forma simples, 

evidencia e partilha o prazer da 

leitura com os bebés.

Brincamos com as palavras, são 

o nosso brinquedo favorito. 

Brincamos com a música das 

palavras, com a leveza das palavras, 

com o tamanho das palavras, com 

a pressa e a lentidão das palavras e 

também... com o silêncio.

indicado para famílias com bebés dos 6 meses aos 3 anos
25 min. | limitado a 20 bebés

DOM 16 MAR
10h00/11h00

€ 3,00  (crianças)
€ 4,00 (adulto)

 auditório
CC Ílhavo

teatro para crianças

A Caminhada dos Elefantes
de Miguel Fragata e Inês Barahona

Este espetáculo conta a história de um homem e de uma manada de elefantes. 

Quando o homem morre, os elefantes fazem uma caminhada misteriosa a sua casa, 

para lhe prestar uma última homenagem: não era um homem qualquer, era um deles.

“A Caminhada dos Elefantes” é sobre a existência, a vida e a morte, o caminho que 

todos temos de fazer, um dia, para nos despedirmos de alguém. Um espetáculo que 

reflete sobre o fim, que é um mistério para todos nós, crianças ou adultos.

indicado para famílias com crianças dos 7 aos 11 anos
50 min. | limitado a 80 pessoas

SÁB 8 FEV
16h00

€ 3,00  (crianças)
€ 4,00 (adulto)

 auditório
CC Ílhavo

Criar Construir Imaginar
Serviço Educativo do Centro Cultural de Ílhavo

teatro e música para bebés 

A Preto e Branco, um Risco Amarelo
Teatro do Biombo

Partindo do preto e branco e 

culminando numa explosão 

de cores, este espetáculo 

explora o universo da cor 

na percepção do mundo e 

na resposta sensorial e 

simbólica que origina. 

Convide o seu bebé 

a vivenciar um 

crescendo colorido, 

teatral e musical num 

ambiente pensado e 

criado especialmente 

para ele.

exposição | até 25 de janeiro de 2014

A VANGUARDA ESTÁ EM TI
55 Anos do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra 
Fragmentos de uma Colecção

» jan | fev | mar 2014

INSCRIÇÕES centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

INFORMAÇÕES www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

» 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, Worten, Fórum Aveiro

Visitas guiadas à exposição antes dos espetáculos
SÁB 18 JAN 21h00   |   SÁB 25 JAN 21h30

Visita-Atelier
Durante a visita-atelier à exposição, vamos descobrir e experimentar um laboratório 
estético, no qual os artistas podiam experimentar novas linguagens artísticas, livres de 
quaisquer fronteiras.

SÁB 25 JAN 16h00 | Público Familiar - crianças dos 6 aos 10 anos | € 1,00 | 60 min.

A programação expositiva do Centro Cultural de Ílhavo tem dado especial relevância 

à obra de artistas modernos e contemporâneos incontornáveis na história da arte 

portuguesa. O Círculo de Artes Plásticas de Coimbra foi fundado, em finais dos anos 

50, por um grupo de estudantes da Universidade, inconformado com a falta de um 

ensino estruturado das artes plásticas. Afirma-se no panorama artístico português 

como um espaço de invulgar abertura às experiências vanguardistas. 

indicado para famílias com bebés dos 6 meses aos 3 anos
40 min. | limitado a 20 bebés

DOM 19 JAN
10h00/11h00

€ 3,00  (crianças)
€ 4,00 (adulto)

 auditório
CC Gafanha da Nazaré

serviço educativo

Mercadinho de Vendas e Trocas 

mais informações
 contactar o Serviço Educativo do CCI 

centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

DOM 23 MAR
14h30-17h00

gratuito
 foyer/praça CCI

Famílias
CC Ílhavo

teatro de marionetas

Estória do Tamanho das Palavras 

DOM 23 MAR
17h00

€ 3,00  (crianças)
€ 4,00 (adulto)

 auditório
CC Ílhavoindicado para famílias com crianças maiores de 4 anos

35 min. 

foto: Susana N
eves

Se tens entre 4 e 15 anos vem com a tua família e amigos celebrar o 6.º Aniversario 

do CCI participando no Mercadinho de Vendas e Trocas. Taz contigo os livros, jogos, 

roupas e todos os objetos que já usas e vem trocá-los ou vendê-los.

Não te esqueças de trazer contigo o teu instrumento musical, o livro de poemas ou 

qualquer outro talento especial para apresentar no palco que temos à tua espera.

Após o Mercadinho todos os participantes terão oportunidade de assistir ao teatro 

de marionetas “Estória do Tamanho das Palavras”.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até dia 21 de março, no CCI. 

Valor máximo por objeto - 1€

Numa Biblioteca onde os livros são as casas das palavras, vive uma família: a mãe 

Palavra, a filha Palavrinha e o pai Palavrão. Eles moram num livro antigo, que por ser já 

muito velho, está a cair de podre e necessita de obras. Mas os autores só fazem obras 

para livros novos. A novidade é que existe nessa Biblioteca um Papão, o Bicho-da-

Prata, mais conhecido como o Papa-livros, que se alimenta de palavras e devora todos 

os livros, fazendo a vida negra às palavras que lá vivem. 

Mas um dia, a bibliotecária 

recebe um telefonema de um 

autor muito famoso que anda a 

procura de palavras para o seu 

novo livro. É a oportunidade 

para a família de palavras 

mudar de vida. Só que o famoso 

autor, armado em vedeta, 

escolhe a Palavra, a Palavrinha, 

mas exclui o Palavrão do seu 

novo livro. Será que mãe e filha 

abandonarão o marido e pai 

Palavrão em troca da casa nova?



» jan | fev | mar 2014

MULTIPLEX

+ PELE

€ 8

SEG 24 MAR
21h30

gratuito  
sala de exposições

todas as idades
CC Ílhavo

exposição

“Vamos ao Jazz!”
História das Jazzs Bands de Ílhavo

SÁB 15 MAR
22h00

€ 5,50  
auditório

M/16 anos
CC Ílhavo

dança contemporânea

MULTIPLEX 
de Rui Horta

Multiplex é uma reflexão sobre a complexidade 

e a perda. É sobre construções, vitórias, derrotas, 

pertença, e tudo aquilo que nos faz ser o que somos: 

a necessidade de estarmos onde estamos. É também 

sobre a perda de tudo isso. Sobre a memória do 

branco e a enevitabilidade do negro. 

Asombra. fo
to

: M
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na
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» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

SÁB 22 FEV
22h00

€ 13,00  
auditório
M/3 anos

CC Ílhavo

música

Mafalda Veiga
Todas as Palavras Tocam 

Mafalda Veiga apresenta um 

espetáculo acústico em que as 

palavras de cada canção ficam mais 

à superfície, mais visíveis, como se 

fossem pele, capazes de ser tocadas 

e de tocar, nesse caminho único, 

tão misteriosamente evocativo e 

extraordinário, que é a música.

Haverá seguramente, como em 

tudo o que tem esse imenso e frágil 

poder da intimidade, momentos 

surpreendentes, únicos e irrepetíveis.

Org: Produtores Associados

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 
anos e cartão jovem municipal (20%)

SEX 28 FEV
22h00

€ 8,00  
auditório
M/3 anos

CC Ílhavo

música

Noiserv
Criado em meados de 2005 pelo 

músico David Santos, noiserv tem 

vindo a afirmar-se como um dos mais 

criativos e estimulantes projetos 

musicais surgidos em Portugal 

na última década. O seu percurso 

tem sido marcado pela criação 

de canções capazes de atingir 

cada individuo na sua intimidade, 

relembrando-lhe vivências, 

momentos e memórias intrincadas 

entre a realidade e o sonho.

Em outubro de 2013 noiserv editou 

o seu novo disco, “Almost Visible 

Orchestra”. Este é o disco em que 

noiserv deixa o preto e branco e nos 

apresenta o seu mundo a cores. Um 

disco mais denso e complexo que 

os anteriores mas nunca perdendo a 

sua identidade.

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e 
cartão jovem municipal (20%)

SÁB 15 FEV
22h00

€ 5,50  
auditório

M/16 anos
CC Gafanha da Nazaré

dança contemporânea

Pele 
Útero

A companhia Útero realizou, em outubro de 2013, uma residência artística no 

Centro Cultural da Gafanha da Nazaré para a produção desta peça, que circulará 

pelas principais salas de espetáculo do país e também pelo estrangeiro.

A  pele  é  a  parte  do  corpo  que  transporta  todas  as  emoções.  Como  se  fosse  o 

abrigo  emocional  daquilo  que  somos.  A  partir  de  textos  disruptivos  de  autores 

como Jaime Rocha, Sade, Genet, Pasolini ou Elfriede Jelinek, o Útero, aqui dirigido 

por  Miguel  Moreira,  constrói  um  espetáculo  na  fronteira  entre  o  teatro  e  a 

dança,  uma  espécie  de  acontecimento  feito  do  confronto  entre  um  corpo 

primário, instintivo, e uma paisagem construída, plena de referências visuais. 

» associados Montepio Geral 
e acompanhante (20%)

SÁB 25 JAN
22h00

€ 13,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

música

Camané apresenta “O Melhor” 

Com uma carreira iniciada há mais 

de década e meia, Camané 

conquistou rapidamente 

um lugar muito próprio no 

clube restrito dos grandes 

intérpretes portugueses 

e, em particular, no 

difícil, exigente e 

concorrido mundo 

da chamada “canção 

nacional”. É tempo 

agora para uma reflexão 

musical, com grandes 

clássicos da sua carreira, 

mas também alguns 

temas novos, inéditos e 

surpreendentes.

Org: ONC - produções 

culturais

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

SÁB 29 MAR
22h00

€ 5,50  
auditório
M/3 anos

CC Gafanha da Nazaré

Admirador da cultura jamaicana, mergulha em territórios próximos do reggae, do 

rock e da música soul. É um dos raros músicos em Portugal a tocar de forma exímia a 

“slide guitar”, instrumento que lhe foi oferecido por Ben Harper. As suas composições 

são marcadas por palavras de esperança e amor por todos os seres, onde se 

destacam a preocupação pela Natureza ou a observação das transformações sociais.

Org: SoundsGood | media partner:
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» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e 
cartão jovem municipal (20%)

SÁB 1 FEV
22h00

€ 5,50  
auditório
M/3 anos

CC Gafanha da Nazaré

música

PEIXE : AVIÃO

foto: A
ugusto Brázio

Nascidos no verão de 2007 na cidade de Braga, 

os PEIXE : AVIÃO rapidamente conquistaram a 

atenção da imprensa nacional através de um 

EP promissor. Desde então a sua carreira tem 

sido pautada por um crescimento constante 

suportado pelos álbuns “40.02” (rastilho records, 

2008), “Madrugada” (PAD, 2010) e pelo recente 

“peixe : avião” (PAD, 2013). Concertos nos melhores palcos nacionais, louvor da 

crítica e culto entre os fãs fazem dos PEIXE : AVIÃO um dos valores firmes da nova 

música portuguesa.

PEIXE : AVIÃO

+ NOISERV

€ 10
NOISERV +

PEIXE : AVIÃO

€ 10
PELE +

MULTIPLEX

€ 8

A  música  original  de  Pedro  Carneiro  surge  como  elemento  

perturbador  desse confronto,  em  tempo  real.

Centro Cultural de Ílhavo - Teatro Associado

A exposição que assinala o 6.º Aniversário do Centro 

Cultural de Ílhavo narra que nas primeiras décadas 

do século XX surgem em Ílhavo as primeiros Jazzs 

Bands. Adotando um formato inspirado nas big bands, 

estes grupos musicais eram bem mais pequenos e 

começaram por acompanhar as sessões de cinema 

mudo dos primeiros cinemas ilhavenses. 

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 
anos, jovem até 17 anos e cartão 
jovem municipal (20%)

A exposição recupera e recria a memória das Jazzs Bands e da sua música que animava 

Ílhavo no início do século XX. A energia dos seus músicos contagiava de alegria os 

cafés, os bailes e tantos outros locais de encontro e de sociabilidade ilhavenses.

Centro Cultural de Ílhavo
Comemoração do 6.º Aniversário


