
cinema

Festa do Cinema Animado
extensões CINANIMA 2013

Indicado para um público adulto ou jovem adulto. Os filmes estão legendados em português.
A duração dos filmes varia entre os 4 e os 19 minutos, num total de 85 minutos.

oficina de dança para bebés

Truz Truz! Deixa-me entrar...
de Ana Beatriz Degues e Patrícia Vieira

Indicado para famílias com bebés dos 6 meses aos 2 anos
30 min. | limitado a 30 participantes (bebés e acompanhantes)

DOM 28 SET
10h00/11h00

€ 3,00  (crianças)
€ 4,00 (adulto)

 auditório
CC Ílhavo

INSCRIÇÕES centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

INFORMAÇÕES www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

“A cidade de cartão é a paisagem 

de fundo para explorarmos e 

descobrirmos de uma forma simples e 

divertida os espaços do nosso corpo. 

Envolvendo-nos numa dança genuína 

e curiosa, despertamos o corpo do 

bebé para o movimento. 

Passeamos por esta cidade de 

cartão…andamos de carro e de barco, 

passamos por baixo de pontes e pelo 

meio de torres. 

Descobrimos os ritmos e sons desta 

cidade até cair a noite na cidade de 

cartão.”

SEX 4 21h30 
Marretas Procuram-se

JULHO

Cinema

CC Ílhavo | entrada € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual)

SEX 5 21h30 
Maléfica

SETEMBRO

SEX 19 21h30 
Mil e uma maneiras de bater as botas

3 filmes     6 euros

 =especial cinema

107 min. | M/12

97 min. | M/12 116 min. | M/12

TER 22 21h30 
Má Vizinhança

96 min. | M/12

Criar Construir Imaginar
Serviço Educativo do Centro Cultural de Ílhavo

» jul | ago | set 2014

» Centro Cultural de Ílhavo
Av. 25 de Abril | 3830-044 ÍLHAVO
Tel.: 234 397 260 | Tel.: bilheteira: 234 397 262
GPS: 40º 36’02.01” N | 8º 40’01.68” W

bilheteira e atendimento
TERÇA a SEXTA-FEIRA - 11h00-18h00
SÁBADO - 14h00-19h00

» Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
Rua Prior Guerra | 3830-711 GAFANHA DA NAZARÉ
Tel.: 234 397 263
GPS: 40º 38’10.57” N | 8º 42’42.56” W

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

exposição | até 27 de setembro de 2014

Uma Cidade de Futebol

No ano em que o mundo celebra a festa do futebol, o CCI pretende associar-se a este 

momento com a apresentação da exposição “Uma Cidade de Futebol”, um exercício 

visual de enorme riqueza sobre um dos maiores fenómenos desportivos de massas. 

Composta por mais de 80 fotografias, a exposição cruza uma recolha de imagens 

históricas, pertencentes ao espólio do Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa, com 

uma encomenda a três fotógrafos contemporâneos: Paulo Catrica, Pedro Letria e 

António Júlio Duarte. O confronto entre as imagens de distintos fotógrafos como Joshua 

Benoliel, Ferreira da Cunha ou Amadeo Ferrari, e abordagens estéticas contemporâneas, 

oferecem-nos um retrato histórico, sociológico e artístico absolutamente único sobre 

um dos maiores espectáculos desportivos de massas, o futebol.

Exposição produzida pelo Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa desenvolvida a 

partir do projeto UMA CIDADE DE FUTEBOL (curadoria de Paulo Catrica) realizado no 

âmbito do EURO 2004.

exposição | até 27 de setembro de 2014

Vitral
residência artística de 
Madina Ziganshina

Será possível trazer o elemento surpresa para um 

moderno edifício público?

A sala de exposições do Centro Cultural de Gafanha 

da Nazaré tem características arquitetónicas que nos 

permitem explorar esta questão. O projeto”Vitral”, da 

autoria de Madina Ziganshina, é um “site specific” que 

propõe criar uma obra de arte inseparável do espaço. 

Com esta residência, a artista espera que o visitante 

se deixe envolver com o espaço numa experiência 

sensorial singular.

Este “vitral” é inspirado no romance “Scarlet Sails”, do 

escritor russo Aleksandr Grin, publicado em 1923. A 

composição foi construída através de um exercício de 

improvisação, com recurso a elementos ornamentais 

e à cor, utilizando ainda referências iconográficas ao 

território e aos seus elementos identitários

entrada gratuita
CC Gafanha da Nazaré

entrada gratuita
CC Ílhavo

uma exposição 

exposição | até 30 de setembro de 2014

Ílhavo Quinhentista

A exposição temporária “Ílhavo Quinhentista” é uma iniciativa promovida pela Câmara 

Municipal de Ílhavo no âmbito da comemoração dos 500 anos de Foral Manuelino de 

Ílhavo, que tem como objetivo representar a sociedade ilhavense no século XVI.

Podem encontrar-se informações relativas à etimologia, demografia, atividades 

económicas, organização territorial e administrativa, cartas de foral em geral e forais 

ilhavenses em particular.

Salientam-se como elementos expositivos alguns achados arqueológicos encontrados 

na Ria de Aveiro, do século XV, réplica de caravela quinhentista, moedas do século XVI, 

contemporâneas de D. Manuel I e o Foral Manuelino de Ílhavo.

Org: Centro de Documentação de Ílhavo

entrada gratuita
CC Ílhavo

CC Ílhavo | entrada € 3,50 CC Ílhavo | entrada gratuita

QUI 4 SET a
SÁB 6 SET

€ 1,00 (cada programa)
 auditório

CC Gafanha da Nazaré

Do CINANIMA, reconhecido festival internacional de 

cinema de animação, apresentamos a exibição dos filmes 

que mais se distinguiram na 37.ª edição, em 2013.  

Dia 4 - 21h30
Programa Premiados CINANIMA 2013

Dia 5 - 10h00 e 14h00
Programa para crianças
Workshop de cinema de animação

Dia 5 - 16h00
Programa para crianças
Workshop de cinema de animação

Programa Premiados 
CINANIMA 2013

Exibição de 10 filmes premiados incluíndo 

“Plug & Play” (Suíça), o vencedor do Grande Prémio

2013. Pequenos filmes de vários países europeus que 

refletem a enorme capacidade artística e criativa do cinema de animação.

QUI 4 SET 21h30

Indicado para famílias com crianças dos 4 aos 10 anos. A duração dos filmes varia entre os 4 e os 10 
minutos, num total de 42 minutos. A duração do workshop é de 60 miuntos.

Programa Crianças 
Workshop de cinema

Esta é uma compilação de 10 curtas-metragens, 

de vários países europeus, especialmente  selecionados 

a pensar nos mais novos. Os filmes são extremamente 

coloridos e apelativos, sendo assim muito ricos na sua componente mais plástica.

O programa é complementado com um workshop de cinema de animação.

SEX 5 SET 10h00/14h00

SÁB 6 SET 16h00



» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos (20%)

SÁB 26 JUL
22h00

€ 8,00
€6,00 (jovem até 35 anos)  

auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

The Legendary Tigerman é o alterego de Paulo Furtado. Inspirado no velho formato de 

one-man-band nascido nas margens do Delta do Mississipi, é um conceito adaptado 

e vivido no Século XXI, com uma estética muito particular – ao formato analógico 

tradicional (bombo, prato de choque, guitarra) juntam-se, sem pudor, soluções 

electrónicas. O resultado conhecido é explosivo. True é o mais recente.

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

SÁB 6 SET
22h00

€ 11,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

Composto por 13 novas canções, assinadas integralmente por Tó Trips e Pedro 

Gonçalves, A Bunch of Meninos foi gravado em Setembro de 2013, nos Atlantic Blue 

Studios. Produzido por Hélder Nelson e pelos Dead Combo, o álbum conta com as 

participações especiais de Alexandre Frazão (bateria e percussão) e António Sérginho 

(percussão). A Bunch of Meninos é a narração de uma aventura de perseguição e 

sobrevivência, misto de dura realidade e estranho sonho, passado numa qualquer 

cidade sinuosa e cinzenta. 

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

SEX 12 SET
22h00

€ 11,00  
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

teatro

Ode Marítima
de Álvaro Campos, 
por Diogo Infante e João Gil

Amanhece e um homem, observando um 

porto marítimo assume o comando de um 

paquete que não chegou a entrar no cais. 

Parte deste cais, mimese imperfeita do cais 

absoluto, numa viagem feita dentro de si 

mesmo, perpetrando imaginariamente todos 

os comportamentos humanos e procurando 

“sentir tudo de todas as maneiras.”

Nesta viagem imaginária em que símbolos 

e sensações se confundem sem o recurso 

da razão, este texto usa ainda o recurso do 

imaginário marítimo português sustentando 

nessa metáfora de fluxo e refluxo do 

movimento do mar, a contradição violenta 

de um homem que tenta reconectar e 

unir diferentes sensações de identidade, 

tranformando-se ele no cais e no destino, 

revelando a sua pluralidade de sentidos e 

tomando corpórea a viagem.

foto: Luís G
ouveia M

onteiro

apoiocoprodução

apoio

SÁB 27 SET
22h00

€ 8,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

música

Ricardo 
Ribeiro

Lugar da 
Memória

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

No fado desde muito novo, Ricardo Ribeiro vê o seu primeiro álbum editado em 2004.

Em 2010 edita “Porta no Coração”, projeto que alcança o Disco de Ouro em 2012. Em 

2011 recebe o prémio de melhor intérprete masculino atribuído pela Fundação Amália 

Rodrigues. Com Rabih Abou-Khalil editou “Em Português”, mas as parcerias não param por 

aqui, pois em 2011 colocou de pé, com Pedro Jóia, o projeto “Mourarias”.

“Largo da Memória”, editado em 2013, é o somar destas e de outras parcerias que Ricardo 

Ribeiro foi tendo ao longo da carreira e o confirmar da sua voz enorme e talento inegável.

foto: Rita C
arm

o

SEX 11 JUL e
SÁB 12 JUL

gratuito  
praça CCI

CC Ílhavo

atelier

Papagaios de papel

instalação de brincar

Jogos em Tamanho Gigante

O dominó, o tabuleiro de damas e o jogo do galo estão em tamanho 

gigante, espalhados pela Praça, desafiando quem passa para um jogo 

entre amigos, vizinhos, pais e filhos. 

Há muitos jogos para descobrir e experimentar num formato bem 

maior que o habitual.  Vem jogar.

CATAPULTAS armadas e bolas a voar, no alvo tens que acertar!

Brincar, jogar e divertir isso está garantido, mas quem vai acertar?

Coloca a bola, estica o elástico e.... FORÇA! 

Não foi desta? então cá vai mais uma vez e outra e mais outra ainda, se for preciso.

Desistir é que não vale!!!!

Uma mulher, palhaço, aconchega-se na sua casinha

Nos seus afazeres domésticos e sozinha… na sua pequena casinha

Procura…

… alegrias (?)

… um ovo (?)

… alguém (?)

costura os seus sonhos, inventa os seus amigos, enleia-se nas suas histórias

com a cadeira na cabeça está-se muito melhor

às vezes é a sua própria galinha

Nesse mundo em que qualquer vizinha tem uma galinha melhor que a sua… 

Criação e interpretação: Graça Ochoa | Produção: Cláudia Santos

teatro

A Galinha 
da Vizinha
Circolando

Espectáculo de rua onde com a ajuda do público Pedro Tochas cria um aventura épica.

Mímica, circo e o teatro físico em ambiente de cinema mudo, são os elementos que 

fazem parte deste espectáculo visual.

Uma história cheia de mistério e emoção, povoada por heróis e monstros, para 

encantar e fazer rir toda a família.

Concepção e Interpretação: Pedro Tochas | Sonoplastia e Fotografia: Raquel Viegas

espetáculo de rua

Pedro Tochas 
Nariz Preto

SÁB 12 JUL
19h00

Os dias de verão convidam 

a desfrutar dos lugares ao 

ar livre. Nos dias 11 e 12 de 

julho convidamos as famílias 

a encontrarem-se na praça do 

CCI para desfrutarem de jogos, 

atelier e espetáculos.

Encontro-te na Praça...

Dias 11 e 12 - 10h00 às 17h00
Atelier de papagaios de papel
Jogos em tamanho gigante
Catapultas

Dia 11 - 14h30
A Galinha da Vizinha

Dia 12
17h00
A Galinha da Vizinha 
19h00
Pedro Tochas - Nariz Preto

Os papagaios de papel vão encher de cores e formas os céus de Ílhavo. 

Vem com os teus pais e amigos aprender construir um papagaio de papel e coloca-o 

a voar na praça do CCI.

fo
to

: A
nt

ón
io

 J
úl

io

multidisciplinar

Encontro-te na Praça
SEX 11 JUL e SÁB 12 JUL
10h00-17h00

SEX 11 JUL e SÁB 12 JUL
10h00-17h00

SEX 11 JUL e SÁB 12 JUL
10h00-17h00

SEX 11 JUL
14h30

SÁB 12 JUL
17h00

instalação de brincar

Catapultas
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