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

D’ALVA não é um projeto, um grupo ou uma banda, é um coletivo em torno deste 

miúdo que por pouco não passou ao lado da atenção do público. D’ALVA assume o 

compromisso de fazer pop honesto, descomplicado, divertido, de forma independente 

e sempre o mais heterogéneo possível, mas acima de tudo de produzir boas canções 

livres de géneros, livres de expectativas, e agora mais que nunca com a perfeita noção 

do rumo que quer tomar.

música

D’ALVA

SEX 10 OUT
22h00

€ 5,00  
auditório
M/3 anos

CC Gafanha da Nazaré



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

Uma hilariante comédia 

de enganos sobre a 

trajetória de um casanova, 

Bernardo, um arquiteto que 

está noivo de três mulheres 

- Janete, Julietta e Judith -, 

três hospedeiras de bordo, 

de diferentes países com 

quem vive sem que saibam da 

existência umas das outras. 

Berta, a fiel empregada doméstica 

de Bernardo,  é cúmplice neste jogo 

amoroso, está à beira de um ataque 

de nervos!

Um dia a empresa Boeing lança o 

707, o primeiro avião comercial 

a jacto, muito mais rápido, e as 

noivas de Bernardo vão chegar a  

casa ao mesmo tempo.

O amigo de longa data Roberto 

Seguro veio visitá-lo nesse preciso 

dia e vê-se apanhado na maior 

trama amorosa que alguma viu e 

que terá um fim inesperado...

SÁB 11 OUT
22h00

€ 13,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

teatro

Boeing Boeing
com Patrícia Tavares, Melânia Gomes, Sofia Ribeiro, 
Elsa Galvão, João Didelet



Conversa com o público sobre a 

criação e construção do espectáculo 

“Pedro Tochas - Nariz Preto”.

Tudo vai ser abordado nesta 

conversa: as diferentes etapas, as 

ideias iniciais, as cenas cortadas, 

as dúvidas, as certezas e os 

problemas técnicos na elaboração 

do espectáculo “Pedro Tochas - Nariz 

Preto”. Diálogo descontraído e sem 

filtros entre o artista e o seu público, 

onde as perguntas são bem vindas.

Uma boa oportunidade 

para conhecer o 

processo criativo de 

Pedro Tochas.

SEX 17 OUT
18h30

gratuito  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

conversa

Pedro Tochas 
Making Of
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» Oferta de 2 convites para o espetáculo “Abril” (17 OUT)

foto: M
.J. Roque
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» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
» Oferta de 2 convites para o espetáculo “Rios do Sono” (25 OUT)

Um projeto de expressão plástica, 

com recurso a diversos materiais, 

com destaque para os aparelhos de 

circo (um mastro chinês, uma corda 

de escalada e um mastro suspenso). 

João Paulo Santos, acrobata de mastro 

chinês e o único português com 

diploma superior em Circo, mergulha 

na busca de uma expressão artística 

comum com Elsa Caillat, artista e 

acrobata. O resultado é uma criação 

em torno das misturas do encontro 

humano e artístico, para dar à luz uma 

criação sensível, íntima e poderosa. 

Uma dança ritual, embriagante que 

esquece as condições (mastro ou 

corda) para o reencontro franco e sem 

artefactos, corpo a corpo.

SEX 17 OUT
22h00

€ 5,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

novo circo - mastro chinês

Abril 
João Paulo Santos e Elsa Caillat

foto: M
.J. Roque



A insónia pode ser vista como uma tempestade da alma. E se nos encontrássemos nos 

sonhos? E se houvesse imagens e sentires comuns que nos unissem em pleno sonho? 

E se inventássemos um sonho comum para o colectivo? Durante o sono o coração está 

iluminado.

Rios do Sono é um espetáculo comunitário destinado a todas as pessoas entre os 8 

e os 70 anos, com ou sem experiência em teatro ou dança, com vontade em participar 

num projeto artístico e a fazer parte da apresentação deste espetáculo, no Centro 

Cultural de Ílhavo, no dia 25 de outubro.

espetáculo de arte comunitária

Rios do Sono
André Braga & Cláudia Figueiredo
Circolando 
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Inscrição gratuita mediante inscrição prévia, até 11 de outubro.
Centro Cultural de Ílhavo | 234 397 260 | centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

Ensaios: 16, 17, 22, 23 e 24 de outubro das 19h às 22h;  18 e 19 de outubro das 15h às 18h
Espetáculo: 25 de outubro às 22h

SÁB 25 OUT
22h00

€ 5,00  
auditório
M/8 anos

CC Ílhavo

» Oferta de 2 convites para o espetáculo “Abril” (17 OUT)
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DOM 26 OUT
16h00

€ 11,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

Org: Habuspletus



música

Frankie Chavez

A música de Frankie Chavez conjuga diferentes tipos de sonoridades, resultando num 

Blues/Folk composto por ambientes limpos e por outros mais crus e psicadélicos. 

Apesar de se identificarem diferentes influências musicais (Robert Johnson, Jimi 

Hendrix, Kelly Joe Phelps, Ry Cooder). É difícil encontrar um único termo para definir a 

sua música, o que lhe garante um estilo único e inconfundível. 

Quando canta, cria uma proximidade com o público pelo seu tom intimista e pela 

natureza pessoal das suas letras.

Org: Lisboagência

SEX 31 OUT
22h00

€ 11,00  
auditório
M/3 anos

CC Ílhavo



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

música

Simone de Oliveira
Verdadeiro ícone de várias gerações de 

artistas, Simone de Oliveira é um dos maiores 

nomes da história da música portuguesa dos 

últimos 50 anos.

Neste espectáculo intimo e de  “olhos nos 

olhos”, serão revisitados alguns dos momentos 

mais marcantes da sua magnifica carreira, 

canções intemporais e histórias de uma 

mulher fascinante.

Simone de Oliveira será 

acompanhada ao piano pelo 

maestro Nuno Feist, numa 

viagem onde a música será o fio 

condutor de uma noite entre 

amigos.

Org: Produtores Associados

SÁB 8 NOV
22h00

€ 13,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo



SEX 14 NOV
22h00

€ 5,00  
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

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

Vencedor do Prémio Autores SPA 2014, Yerma, é um projeto de teatro performativo com 

direção e encenação de João Garcia Miguel a partir da reescrita do poema dramático 

homónimo, datado de 1934, de Federico García Lorca, onde o tema específico da  

esterilidade  de  um  casal  é  descrito  segundo uma  perspectiva feminina – expondo um 

ambiente de mistério e poesia próprio da cultura da Europa do Sul.

Yerma  é o nome de uma mulher casada que deseja ter um filho e que descobre que o 

marido não lho consegue dar. Desesperada, não se resigna e resiste à ideia de ficar presa 

a uma esterilidade da qual não se considera culpada. Fazendo-se protagonista do seu 

destino, Yerma é inflexível, como Antígona, e, como Medeia, mata o seu próprio filho.

teatro

Yerma



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

Desde o seu início em 1996, as apresentações a solo de Kimmo Pohjonen cresceram 

e evoluíram até ao seu ponto atual. Kimmo modificou o seu acordeão personalizado, 

que lhe permite reproduzir e misturar qualquer som que deseje, através das teclas e 

botões do seu acordeão. A coreografia entre as luzes e o som surround é atualmente 

complementada com vídeo, um novo e excitante recurso. Kimmo e a sua equipa 

trabalham em conjunto o desenho de som, luz e vídeo, sincronizando o áudio e todos 

os elementos visuais com a performance e as poderosas composições ao acordeão, 

transformando o espetáculo numa experiência única e arrebatadora.

música

Kimmo Pohjonem
SÁB 15 NOV
22h00

€ 13,00  
auditório
M/6 anos

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

música

Mão Morta

Lento, pesado e militante. Em “Pelo Meu Relógio São Horas de Matar”, o novo álbum 

dos Mão Morta, editado no final de maio, convivem pelo menos duas vocações, 

omnipresentes ao longo da carreira, duradoura e influente, da banda de Braga: o 

realismo duro com que se pinta, a cores escuras, o Portugal contemporâneo, e a 

catarse a que canções de rock opressivo e selvagem invariavelmente convidam. 

SÁB 29 NOV
22h00

€ 11,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

Os Mão Morta regressam à estrada onde a 

intensidade feroz do seu repertório – recente e 

clássico – promete deixar marcas. 

Amadurecidos pelos anos – foi há precisamente três 

décadas que se juntaram – mas nunca domesticados 

pela convenção, os Mão Morta levarão as suas 

crónicas de desespero e resistência ao país que, para 

o bem e para o mal, as inspirou. 

Pelo relógio deles, são horas de matar.

fo
to

:  
Pa

ul
o 

Cu
nh

a 
M

ar
ti

ns

Org: Chave do Som



fo
to

:  
Pa

ul
o 

Cu
nh

a 
M

ar
ti

ns bailado

Lago dos Cisnes
Russian Classical Ballet

Considerado o mais espectacular dos bailados clássicos, Lago dos Cisnes está repleto 

de romantismo e beleza, é epítome dos bailados clássicos; a coreografia exige dos 

bailarinos destreza e aptidão técnica na representação das personagens da história. 

A sua popularidade é por outro lado motivada pela música inspirada de Tchaikovsky, 

mas também a coreografia inventiva e expressiva de Petipa que, relacionando o corpo 

humano com os movimentos de um cisne, revela a sua genialidade, o seu potencial 

coreográfico e criatividade artística.

Org: Classic Stage

SEG 8 DEZ (feriado)
17h00

€ 22,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

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



Com o estrondoso sucesso de “Quinto”, o seu disco de 2012, com mais de cem 

semanas de permanência no top nacional de vendas. Este extraordinário registo 

garantiu a António Zambujo um Disco de Platina. Internacionalmente, António 

Zambujo viu os últimos anos trazerem-lhe o estatuto de uma das maiores 

referências da cultura portuguesa, com espetáculos realizados em todos os 

Continentes, nas mais importantes salas. 

música

António Zambujo

SEX 12 DEZ
22h00

€ 16,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

Neste seu regresso a Ílhavo, a apresentação ao vivo 

do aguardado novo disco de originais de António 

Zambujo, que chega às lojas em novembro.

Org: Sons em Trânsito
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exposição | até 13 de dezembro de 2014

Uma Cidade de Futebol

No ano em que o mundo celebra a festa do futebol, o CCI associa-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.

entrada gratuita
CC Ílhavo

uma exposição 



» out | nov | dez 2014

Criar Construir Imaginar
Serviço Educativo do Centro Cultural de Ílhavo



No seguimento da apresentação do 

espetáculo de novo circo/mastro chinês, 

“Abril”, no dia 17 de outubro, João Paulo 

Santos, diplomado pela conceituada 

Escola Superior de Circo de Chalôns-

en-Champagne em França, orienta este 

workshop em mastro chinês.

workshop

Mastro Chinês
João Paulo Santos

QUA 15 OUT
19h00-22h00

€ 5,00  
auditório

M/18 anos
CC Ílhavo

Oferta de 2 convites para 
o espetáculo “Abril” (17 OUT)



A insónia pode ser vista como uma tempestade da alma. E se nos encontrássemos nos 

sonhos? E se houvesse imagens e sentires comuns que nos unissem em pleno sonho? 

E se inventássemos um sonho comum para o colectivo? Durante o sono o coração está 

iluminado.

Rios do Sono é um espetáculo comunitário destinado a todas as pessoas entre 

os 8 e os 70 anos, com ou sem experiência em teatro ou dança, com vontade em 

participar num projeto artístico e a fazer parte da apresentação deste espetáculo, 

no Centro Cultural de Ílhavo, no dia 25 de outubro.

espetáculo de arte comunitária

Rios do Sono
André Braga & Cláudia Figueiredo/Circolando 
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INSCRIçãO gratuita 
até 11 de outubro.
234 397 260 
centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

ENSAIOS 16, 17, 22, 23 e 24 de 
outubro das 19h às 22h;  18 e 19 
de outubro das 15h às 18h
ESPETáCULO 25 de outubro às 22h

» Oferta de 2 convites para o espetáculo “Abril” (17 OUT)
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poesia/música para crianças

Poemas para bocas pequenas
A partir das temáticas que fazem parte do nosso mundo e de questões importantes 

da vivência nesta faixa etária, como a fantasia, os amigos, a casa e o corpo, este 

espetáculo explora as potencialidades musicais da linguagem e propõe o ato de 

pensar e sentir a poesia e orintando-nos por simples formas sonoras, espaciais 

e visuais, que ora enquadram, ora escondem, ora revelam as palavras faladas, 

entoadas ou cantadas.

indicado para famílias com crianças dos 3 aos 6 anos 
50 min. | limitado a 75 participantes

SÁB 1 NOV
16H00

€ 3,00  (crianças)
€ 4,00 (adulto)

 auditório
CC Ílhavo



workshow de música para bebés

CRASSH Babies
CRASSH Babies é um workshow com uma 

estética muito própria que pretende estimular os 

sentidos dos mais pequenos e proporcionar momentos 

únicos entre pais e filhos. Propomos uma viagem pelo mundo 

CRASSH com a sua linguagem vocal muito própria, o Crasshonês, 

entendida por todos até pelos bebés. Duas personagens de caráter 

forte e musicalidade extrema, são capazes de surpreender na sua 

interação e pela forma como comunicam 

através do som. Com esta relação entre 

sons, crianças e os seus pais, a diversão 

está garantida.

indicado para famílias com bebés dos 6 meses aos 3 anos  
50 min. | limitado a 20 bebés, com dois acompanhantes

DOM 9 NOV
10H00/11h15

€ 3,00  (crianças)
€ 4,00 (adulto)

 auditório
CC Ílhavo



workshop de teatro e performance 

As múltiplas narrativas do “eu”
João Garcia Miguel

QUA e QUI
12 e 13 NOV
19h00-23h00

€ 5,00  
M/18 anos

CC Ílhavo

Propomos a realização de um atelier experimental 

aberto, onde a discussão e a partilha serão 

parte integrante do crescimento interior e do 

desenvolvimento técnico das individualidades 

participantes. Partindo de fontes diversificadas: 

textos, imagens, excertos de filmes, contextos 

sociais ou biográficos, aliando metodologias 

e exercícios que conjuguem técnicas clássicas 

e contemporâneas propõe-se trabalhar de 

forma intensiva a construção de situações 

teatrais e performativas. Tendo como 

finalidade a construção de exercícios 

de performance individual e ou 

coletiva serão disponibilizadas 

formas de abordagem física 

e teórica. Serão exploradas 

e abordadas técnicas e 

processos que cruzem 

as artes performativas 

com as artes visuais.

Oferta de 2 convites para a peça “Yerma” (14 OUT)



serviço educativo

Mercadinho de Vendas e Trocas 

DOM 23 NOV
14h30-17h30

gratuito
foyer

CC Ílhavo

O Mercadinho de vendas e trocas volta ao foyer do Centro Cultural de Ílhavo 

para acolher todos os jovens mercadores que pretenderem vender ou trocar os 

brinquedos, livros, jogos ou roupas que já não usam.

Traz contigo a guitarra, o livro de poemas ou as bolas de malabarismo e vem 

apresentar o teu talento especial no palco do Mercadinho. 

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

“À Espera que Volte”.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até dia 21 de novembro, no 

Centro Cultural de Ílhavo. Valor máximo por objeto - 1€



DOM 23 NOV
17h30

€ 3,00  (crianças)
€ 4,00 (adulto)

 auditório
CC Ílhavo

teatro

À espera que volte
de Madalena Victorino

indicado para famílias com crianças e jovens dos 4 aos 15 anos  
50 min. | limitado a 60 participantes

O homem forte e bom que vem ao nosso encontro é Piotor. Piotor não é português. 

Caiu de um avião de carga numa noite de temporal. Piotor trouxe consigo uma 

história sobre a água...sobre uma gota de água que ao cair do céu da Rússia, 

transforma as crianças que a querem ouvir, em pequenos russos que em vez de 

mãos, têm o poder de trazer a chuva e o dilúvio para dentro de casa. Quando 

a história termina, as crianças só esperam que a gota de água volte a cair para 

refrescar os seus dedos... 



» 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


