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Mensagens

Terminado o programa inaugural do Centro Cultural de 
Ílhavo com enorme sucesso pela oferta à População de um 
variado conjunto de acontecimentos culturais, dando vida 
e tirando todos os proveitos das suas capacidades, agora 
é tempo de iniciar a programação regular do CCI.
O Centro Cultural de Ílhavo é uma nova capacidade do 
Município de Ílhavo e da região que vamos fazer crescer 
a cada dia com a oferta de uma programação cuidada, 
diversifi cada e complementar à oferta existente, dando 
contributo à valorização cultural de todos quantos a 
queiram utilizar.
Com esta publicação apresentamos a programação para 
o terceiro trimestre do ano 2008, constituindo também um 
convite à sua participação.
É um programa com múltiplos acontecimentos de 
interesse.
Uma nota especial de destaque para a exposição temporária 
de Cândido Teles e de João Carlos Celestino Gomes, que 
vai dar vida à sala de exposições do CCI. Trata-se de 
um tributo a estes dois ilustres Ilhavenses e um gesto 
que antecipa a apresentação do espaço permanente de 
Cândido Teles e João Carlos Celestino Gomes, que fi cará 
patente no CCI a partir de Outubro próximo. Cumprimos 
o compromisso assumido com uma elevada satisfação. 
Fica uma palavra de muito apreço às respectivas Famílias, 
com um Abraço muito especial à D. Maria Júlia Teles e seu 
Filho João, pela doação de obras de Cândido Teles que 
tiveram a opção e a amabilidade de entregar à Câmara 
Municipal de Ílhavo.
As comemorações dos 200 anos da abertura da barra, têm 
um momento especial no CCI em Setembro, marcando 
também a parceria da Câmara Municipal de Ílhavo neste 
importante acontecimento.
Continuamos a comemorar os 110 anos da Restauração 
do Município de Ílhavo e temos o maior gosto em receber 
a sua companhia nesta Festa e nesta sua Terra.
Contamos Consigo.

José Agostinho Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo



A programação do próximo trimestre caracteriza-se pela 
diversidade das áreas artísticas apresentadas. Do cinema ao 
teatro, da música às exposições, o Centro Cultural de Ílhavo 
(CCI) mantém a aposta na apresentação de projectos de 
grande qualidade ao mesmo tempo que continua a privilegiar 
a difusão, valorização, promoção e defesa da criação 
artística local e do movimento associativo ilhavense.
A realização de iniciativas em parceria com o meio 
associativo local e as oportunidades de contacto dos 
agentes culturais locais com alguns dos nomes mais 
sonantes do panorama artístico nacional são demonstrativos 
do empenho em concretizar os objectivos inicialmente 
traçados para a actividade do Centro Cultural de Ílhavo.
Neste trimestre dar-se-á continuidade na aposta de 
projectos direccionados para o público família, em especial 
através do teatro e do cinema, trabalho este que será 
também reforçado pela afi rmação de ciclos temáticos de 
programação com atenção especial ao público jovem, 
uma das prioridades da nossa actividade. A realização de 
actividades no exterior do CCI é uma opção de partilha 
entre a actividade cultural e a utilização do espaço público, 
valorizando uma das características únicas do CCI, a sua 
praça, que apela às suas múltiplas funções.

José Pina
Director do Centro Cultural de Ílhavo



programa
jul » set’08

JULHO
SEX 4 às 21h30
TEATRO
“Paranormal”
Joaquim Monchique

SÁB 5 às 18h00
EXPOSIÇÃO
Cândido Teles
João Carlos Celestino Gomes
patente até 28 de Setembro

SÁB 05
CINEMA
Ciclo de Cinema
“Heróis de Verão”
11h00
As Crónicas de Spiderwick
18h30
O Tesouro: Livro dos Segredos
22h00
O Homem de Ferro

SEG 7 a SEX 11 às 22h00
MÚSICA
Semana do Fado Amador do
Município de Ílhavo

SÁB 12 às 21h30
MÚSICA
Pedro Abrunhosa
apresenta “Canções”

SÁB 12, 19, 26 das 10h30-12h30
DANÇA
Ofi cina criativa
“Danças do Mundo”

SEX 18 às 18h00
EXPOSIÇÃO
VI Mostra Jovem D’Artes 
Semana Jovem 2008
patente até 26 de Julho

QUI 24 às 22h00
MÚSICA
Rita Redshoes
Semana Jovem 2008

DOM 27 às 11h00 e às 15h00
TEATRO e OFICINA
“Uma Grande Árvore”
pelo AGORA Teatro



SETEMBRO
QUI 04 às 21h30
EXPOSIÇÃO
Habitar Portugal 2003/2005
Ordem dos Arquitectos
patente até 12 de Outubro

AGOSTO
TER 5 a TER 26 às 22h00
CINEMA
Ciclo de Cinema
“Veja o Filme, Leia o Livro”
Dia 5 Este País não é para Velhos
Dia 12 A Bússola Dourada
Dia 19 Expiação
Dia 26 O Lado Selvagem

SEG 11 às 22h00
TEATRO
Dia do Pai
Almeno Gonçalves, 
André Nunes, 
Fernando Ferrão
Pedro Teixeira

SÁB 30 às 22h00
TEATRO de RUA
Escola de Mulheres, de Moliére
Companhia Teatro ao Largo

SEX 05 às 21h30
STAND UP
Aldo Lima

TODO O MÊS
CINEMA
Ciclo de Cinema “Clássicos”
Semana da Maioridade do Município de Ílhavo
Dia 6 21h30 | Nunca é tarde demais
Dia 9 15h30 | Gigi
Dia 11 15h30 | Amália – O musical de Filipe La Féria
Dia 15 15h30 | Aconteceu no Oeste
Dia 22 15h30 | Dias do Paraíso
Dia 29 15h30 | Cinema Paraíso

SEX 12 às 21h30
MÚSICA
Paulo Furtado
“The Legendary Tiger 
Man – Masquerade”

SÁB 20 às 21h30
MÚSICA
Concerto dos 200 anos da
Abertura da Barra
Filarmonia das Beiras e Coro da
Casa do Pessoal do Porto de Aveiro

SÁB 27 às 21h30
MÚSICA
Ala dos Namorados 
com os convidados 
Rão Kyao e
Nancy Vieira

DOM 28 às 11h00
TEATRO e OFICINA
“Mãos Grandes”
Teatro do Montemuro



entrada € 7,50 | auditório · M/16 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)

JULHO | SEX 4 às 21h30

TEATRO

“Paranormal”
com Joaquim Monchique

O monólogo mais visto da história do teatro português. 
Um ano em cena, 50.000 espectadores,
170 representações.
Joaquim Monchique põe em cena um texto original do 
brasileiro Miguel Falabella, em que sozinho interpreta
16 personagens. “Paranormal” passa-se num tipo de 
sessão espírita colectiva em que as energias do público 
passam para o Professor Adamastor e pessoas com quem 
não têm contacto e que há muito procuram, encarnam 
nele. Devido a uma explosão cósmica o Paranormal perde 
o controlo das ligações e várias personagens entram em 
contacto umas com as outras como se de linhas cruzadas 
se tratasse criando situações hilariantes…
Estreado em Maio de 2007 e após um ano de lotações 
esgotadas, espectadores e crítica são unânimes em 
considerar Paranormal a comédia do ano e Joaquim 
Monchique “um dos melhores comediantes de todos os 
tempos”, “brilhante”, “notável e surpreendente”.



JULHO | SÁB 5 às 18h00

EXPOSIÇÃO

Cândido Teles e João Carlos 
Celestino Gomes
patente até 28 de Setembro

O Centro Cultural de Ílhavo acolhe na sua sala de exposições 
o espólio de dois conceituados artistas ilhavenses, Cândido 
Teles e João Carlos Celestino Gomes. Na memória dos 
ilhavenses estava o compromisso de criar um espaço 
onde se pudessem exibir permanentemente os magnífi cos 
trabalhos destes artistas singulares da nossa terra, boa 
parte pertencente à colecção do Museu Marítimo de Ílhavo, 
cujo restauro tem sido assumido pela Câmara Municipal 
de Ílhavo nos últimos anos. 
O Centro Cultural de Ílhavo inaugura a exposição, com obras 
de pintura, desenho e gravura de João Carlos Celestino 
Gomes e Cândido Teles, perpetuando a vida, a memória 
e a obra destes artífi ces ímpares de Ílhavo. Destaca-se 
ainda nesta exposição, um conjunto signifi cativo de obras 
recentemente doadas pela família de Cândido Teles.

entrada gratuita | sala de exposições · p/ todas as idades



JULHO | SÁB 05

11h00 | As Crónicas de Spiderwick
De Mark Waters, com Freddie Highmore, 
Sarah Bolger, Mary-Louise Parker, David 
Strathairn, Nick Nolte e Seth Rogen
(97’) · M/12 anos

Após a separação dos pais, dois gémeos, Jared 
e Simon e sua irmã Mallory mudam-se com a 
mãe para uma casa misteriosa em ruínas. Sem 
conseguir explicar os estranhos desaparecimentos 
e incidentes que ocorrem diariamente na casa, 
os irmãos investigam o que realmente se passa e 
descobrem a fantástica magia de Spiderwick...

entrada € 5,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | auditório

CINEMA

Ciclo de Cinema
“Heróis de Verão”

11h00 As Crónicas de Spiderwick
18h30 O Tesouro: Livro dos Segredos
22h00 O Homem de Ferro



18h30 | O Tesouro: Livro dos Segredos
De Jon Turteltaub, com Nicolas Cage, 
Diane Kruger, Jon Voight, Helen Mirren, Ed 
Harris, Harvey Keitel e Bruce Greenwood 
(124’) · M/12 anos

Quando uma página perdida do diário de John 
Wilkes Booth reaparece, o trisavô de Ben é 
subitamente implicado na morte de Abraham 
Lincoln. Determinado a provar a inocência do seu 
antepassado, Ben segue uma cadeia de pistas 
cheias de revelações surpreendentes, conduzindo 
Ben e a sua equipa no rasto de um dos mais 
secretos tesouros do mundo.

22h00 | O Homem de Ferro
De Jon Favreau, com Robert Downey Jr., 
Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth 
Paltrow e Leslie Bibb
(126’) · M/12 anos

Tony Stark, um industrial bilionário e inventor 
genial, é raptado e forçado a construir uma arma 
de poderes devastadores. Através do seu engenho, 
Tony cria uma armadura de alta tecnologia e escapa 
do seu cativeiro. Quando descobre que está em 
marcha uma conspiração com implicações a nível 
mundial, Stark jura proteger o mundo como o 
Homem de Ferro.



JULHO | SEG 7 a SEX 11 às 22h00

entrada gratuita | auditório · p/ todas as idades
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MÚSICA

Semana do Fado Amador do 
Município de Ílhavo

A Semana de Fado Amador começou por meia dúzia de 
carolas com uma grande paixão, O Fado, música popular 
portuguesa das mais diversas origens…
Como carolas que eram, acharam por bem que, quem 
nela participasse o fi zesse por prazer de compartilhar essa 
grande paixão, tocando, cantando e aplaudindo,..
Local era a grande difi culdade, solução? Ar livre.
Primeiro no Jardim Henriqueta Maia com poucos, mas 
voluntariosos que de noite para noite (com chuva, frio e 
vento, …) foram trazendo amigos com o mesmo objectivo. 
Cantar, tocar e aplaudir o mais genuíno género musical 
português.
Mais tarde fomos para o Largo Amália Rodrigues, Largo 
esse, com o nome do expoente máximo deste género 
musical, a saudosa Amália Rodrigues.
Este ano as expectativas são enormes, pois Ílhavo já tem 
um magnifi co equipamento para acolher os cerca de 80 
fadistas e músicos, mais as centenas de pessoas que 
assistem durante 5 noites consecutivas nesta XVIII grande 
festa do Fado do Município de Ílhavo. Apresenta-se também 
a III Bienal dos Artistas Ilhavenses.



MÚSICA

Pedro Abrunhosa
apresenta “Canções”

Pedro Abrunhosa regressa a Ílhavo, ao palco do Centro 
Cultural, para apresentar “Canções”, um espectáculo 
intimista em que o compositor/cantor se faz acompanhar 
de Cláudio Souto ao piano e Marco Nunes na guitarra. 
Ligado à música desde sempre, Abrunhosa deu-se a 
conhecer ao grande público em 1994 com “Viagens”, 
um disco de rock cheio de jazz e ritmo. Desde então tem 
editado vários álbuns, todos eles com grande sucesso, 
participado em bandas sonoras de fi lmes como “A Carta”, 
de Manoel de Oliveira, onde foi igualmente co-protagonista, 
editado livros, realizou ciclos de conferências, trabalhou 
com músicos de vários géneros e geografi as. Um artista 
único da música portuguesa.
“Um espectáculo despido, próximo do silêncio, essa casa 
onde habitam os sons e o pensamento. A cor e o mundo 
que os meus olhos vêem, com a cumplicidade de um piano 
e uma guitarra. Um momento irrepetível, longe dos artifícios 
das grandes arenas, onde serão visitadas canções que 
contam estórias e segredam encanto. Momentos simples, 
à fl or da pele. Perto do sonho”.

entrada € 12,00 | auditório · M/12 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)

JULHO | SÁB 12 às 21h30
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JULHO | SÁB 12, 19, 26 das 10h30-12h30

DANÇA

Ofi cina criativa
“Danças do Mundo”
Formadores
Tânia Moreira e Pedro Bastos
Nº mínimo de participantes – 15
Nº máximo de participantes – 20

Destinatários

Preferencialmente destinada a todos os participantes do 
primeiro módulo, público jovem/adolescente de idades 
compreendidas entre os 12 e os 35 anos

Objectivos
Sensibilizar os jovens para as danças tradicionais europeias;
As danças tradicionais europeias e o fenómeno do novo-folk, 
música baseada nos seus ritmos, apresentam-se como um 
movimento cultural de destaque nos dias de hoje. Alguns 
princípios destas danças sociais, como a união colectiva e 
a confraternização permitem às pessoas sentirem a música 
de outra forma. Através da expressão do movimento, do 
ritual colectivo, estas danças não se restringem às suas 
formas e códigos de origem, fomentando a criatividade 
dos intervenientes.

Conteúdo programático
» Aperfeiçoamento das danças tradicionais de roda

e cadeia; 
» Aperfeiçoamento das danças tradicionais de pares; 
» Aperfeiçoamento das danças tradicionais portuguesas; 
» Exercícios práticos das respectivas coreografi as;
» Montagem de um espectáculo fi nal.

Para mais informações contactar os Fóruns da Juventude.

inscrição € 20,00 | sala de ensaios · M/12 anos
descontos não aplicáveis



entrada gratuita | foyer · p/ todas as idades

JULHO | SEX 18 às 18h00

EXPOSIÇÃO

XI Mostra
Jovem D’Artes
Semana Jovem 2008

Para motivar o surgimento de jovens talentos, ou para 
contribuir para a sua consolidação, nas áreas da pintura, 
escultura, fotografi a, artesanato ou outras formas de arte, 
a Câmara Municipal de Ílhavo realizou em 1998 a primeira 
edição da Mostra Jovem d’Artes, que é já hoje uma exposição 
de arte de referência no nosso Concelho e mesmo na região.
Desde sempre integrada na Semana Jovem, a Mostra 
constitui igualmente um dos pontos mais altos desta 
Semana, também ela uma iniciativa de referência para os 
jovens. A XI edição será este ano apresentada no Centro 
Cultural de Ílhavo.

Patente até 26 de Julho



entrada € 5,00 | auditório · M/12 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)

JULHO | QUI 24 às 22h00

MÚSICA

Rita Redshoes
Semana Jovem 2008

Depois do projecto Atomic Bees, Rita Redshoes revela-nos 
o renascimento do seu imaginário musical, que desperta um 
mundo de sonhos onde a realidade da sua voz nos embala 
e nos transporta através dum caminho mais maduro, 
sólido e surpreendente. “Dream on Girl” é a sua primeira 
afi rmação: apresentado pelo projecto “Novos Talentos –
FNAC 2007”, uma música que rapidamente se tornou 
no destaque desta colectânea, com difusão em algumas 
rádios nacionais e várias referências com uma das canções 
do ano.
Tudo começa em 1996 com a participação como baterista 
no grupo de Teatro ITA VERO. Em 1997, um grupo de 
amigos junta-se e, com Rita Redshoes como vocalista, 
formam os Atomic Bees, gravando, em 2000, o disco: 
“Love.noises.and.kisses”. Foi uma das fi nalistas do concurso 
Jovens Criadores em 1999, com o projecto Rebel Red 
Dog, onde tocava baixo. Nesse mesmo ano começa a 
desenvolver o seu talento para tocar piano, no seu projecto 
a solo: Photographs. Desde 2003 que integra a banda de 
David Fonseca, tendo mais recentemente partilhado o tema 
“Hold Still” incluído em “Our Hearts Will Beat As One”.

“Dream On Girl” e o álbum “Golden Era” marcam o arranque 
de uma carreira... 
A new star is born! Rita Redshoes!



JULHO | DOM 27 às 11h00 e às 15h00

entrada € 3,00 | auditório · M/6 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)

TEATRO e OFICINA

“Uma Grande Árvore”
pelo AGORA Teatro

Era uma vez o campo, onde havia pássaros, ovelhas, vacas, 
meninos e fl autas. No campo, reinam as árvores.
Neste campo, reinava uma só árvore. Uma árvore muito 
alta. Uma grande árvore. Uma árvore tão alta e tão grande 
que dela saíam braços que tocavam todos os recantos 
do mundo. 
Braços tão longos como estradas, caminhos e pontes.
Quando ela desaparece, os seus amigos fi cam confusos
É então que decidem ir investigar…

Espectáculo e ofi cina plástica onde as crianças constroem 
alguns objectos desta história para a poder contar mais 
tarde. E assim, levar um pouco do teatro para casa… 
Para mais informações e reservas para as ofi cinas plásticas 
contacte o Centro Cultural de Ílhavo.

Limitado a 100 pessoas



AGOSTO | TER 5 a TER 26 às 22h00

CINEMA

Ciclo de Cinema
“Veja o Filme, Leia o Livro”

Dia 5 Este País não é para Velhos
Dia 12 A Bússola Dourada
Dia 19 Expiação
Dia 26 O Lado Selvagem

“Veja o Filme, Leia o Livro” regressa este ano, agora no 
Centro Cultural de Ílhavo. O conceito deste projecto, iniciado 
no ano de 2002, pretende projectar quatro fi lmes, todos 
eles adaptados de obras literárias, de sucesso junto do 
público neste último ano. Assim, teremos a oportunidade de 
conhecer as duas versões, a cinematográfi ca e a literária. 
Para tal, nos dias da projecção dos fi lmes, o público terá 
oportunidade também de adquirir os livros e os DVD’s a 
preços especiais.

Dia 5 | Este País não é para Velhos
De Ethan Coen e Joel Coen (livro de 
Cormac McCarthy), com Tommy Lee 
Jones, Javier Bardem, Josh Brolin e 
Woody Harrelson
(122’) · M/18 anos

Texas, década de 80. Num cenário de destruição 
entre trafi cantes de droga rivais, Llewelyn Moss, 
um caçador incauto, pega numa mala cheia de 
dinheiro mesmo sabendo que em breve alguém irá 
procurá-lo. Anton Chigurh, um assassino psicótico, 
é enviado à sua procura. Porém, o xerife local, Ed 
Tom Bell, investiga os passos de Anton e Moss. 
Vencedor do Óscar de Melhor Filme de 2007.

entrada € 5,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | auditório



Dia 12 | A Bússola Dourada
De Chris Weitz (livro de Philip Pullman)
Com Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva 
Green e Ian McShane
(113’) · M/12 anos

Imaginem um fantástico mundo onde as almas das 
pessoas se manifestam como pequenos animais, 
ursos falantes travam batalhas e as crianças 
desaparecem misteriosamente. No centro da história 
está uma jovem rapariga, Lyra, que parte numa 
viagem para encontrar e salvar o seu melhor amigo, 
Roger, e termina numa extraordinária cruzada para 
salvar não só o seu próprio mundo, mas também 
o nosso...

Dia 19 | Expiação, de Joe Wright
(livro de Ian McEwan)
Com Keira Knightley, James McAvoy, 
Romola Garai, Brenda Blethyn e Vanessa 
Redgrave
(130’) · M/12 anos

No dia mais quente do ano, gera-se uma atmosfera 
asfi xiante, por culpa da ágil imaginação de Briony, 
uma escritora de 13 anos, fi lha de uma família 
abastada. Robbie Turner, o fi lho do mordomo, vive 
apaixonado pela irmã de Briony, Cecilia. Quando 
o encontro acontece, Briony sente-se no direito 
de interferir, acusando Robbie de um crime que 
não cometeu. O rumo destas três vidas é alterado 
para sempre. 

Dia 26 | O Lado Selvagem,
de Sean Penn (livro de Jon Krakauer)
Com Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, 
William Hurt, Jena Malone, Catherine 
Keener, Vince Vaughn e Kristen Stewart 
(148’) · M/12 anos

Baseado numa história verídica e no best-seller 
literário de Jon Krakauer. Depois de se graduar 
na Universidade de Emory em 1992, Christopher 
McCandless, estudante de topo e atleta, abandona 
as suas posses, oferecendo as suas poupanças 
de 24 mil dólares à caridade, para ir viver para 
o Alasca. Ao longo do seu caminho, Christopher 
encontra uma série de personagens que dão forma 
e sentido à sua vida.



AGOSTO | SEG 11 às 22h00

entrada € 5,00 | auditório · M/12 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)

TEATRO

Dia do Pai
com Almeno Gonçalves, André Nunes, 
Fernando Ferrão e Pedro Teixeira

Na primeira apresentação fora de Lisboa, o Centro 
Cultural de Ílhavo apresenta a peça de teatro O Dia o 
Pai. A história centra-se em três homens completamente 
distintos que são intimados a comparecer numa clínica 
de reprodução assistida. Desconhecendo por completo o 
motivo desta intimação, suspeitam tratar-se de um teste 
de paternidade.
Já na clínica, pensando que nada têm em comum, os 
três homens acabam por perceber, com a ajuda do 
funcionário, que mantiveram uma relação com a mesma 
mulher, Manuela, e que ela lhes preparou um grande 
“teste à paternidade”! Manuela decidiu ser mãe solteira e 
elege-os como possíveis pais, pedindo-lhes que entre os 
três decidam qual o dador que irá realizar o seu sonho.
As diferentes personalidades, profi ssões e valores (amor, 
dinheiro e saúde) originam uma hilariante discussão 
sobre a paternidade, uma verdadeira e caricata luta de 
espermatozóides à conquista de um óvulo! 
Uma comédia de autoria de Ana Graciani e Gabriel Olivares, 
com adaptação Marta Mendonça, encenação de Almeno 
Gonçalves, com Almeno Gonçalves, André Nunes, Fernando 
Ferrão e Pedro Teixeira. Produção Sola do Sapato.



entrada gratuita | praça do CCI · p/ todas as idades

AGOSTO | SÁB 30 às 22h00

TEATRO de RUA

Escola de Mulheres,
de Moliére
Companhia Teatro ao Largo

Uma das mais encantadoras comédias de Molière, ‘Escola 
de Mulheres’ (L’École des Femmes), numa nova tradução 
de Pureza Pinto Leite, é a história de um libertino teimoso 
de meia idade, Arnolfo, que ao fi m de muitos anos a zombar 
de maridos que são enganados pelas suas mulheres 
astutas, anuncia que ele mesmo se vai casar com uma 
jovem donzela, Inês, a qual ele próprio educou para tal fi m, 
em total ignorância e isolamento desde a sua infância.
Inútil será dizer que os seus planos rapidamente se 
desenredam. Um jovem seu amigo, Horácio, confi dencia-lhe 
que está a ter um caso secreto com a angélica mas 
caprichosa Inês, ignorando que Arnolfo é o seu suposto 
noivo. Arnolfo, usando esta informação como arma, faz 
tudo o que pode para acabar com este caso ilícito, mas 
tudo corre mal a cada passo, até que é forçado a retirar-se 
em confusão e humilhação.



entrada gratuita | foyer · p/ todas as idades

SETEMBRO | QUI 04 às 21h30

EXPOSIÇÃO

Habitar Portugal 2003/2005
Ordem dos Arquitectos
patente até 12 de Outubro

Esta exposição apresenta 77 obras de 60 autores e 
representou Portugal na Bienal de Veneza de Arquitectura. 
É considerada a síntese da melhor produção arquitectónica 
do início deste século em Portugal.
A exposição é constituída por um conjunto de painéis que 
apresentam as 77 obras seleccionadas, organizadas pelas 
seis regiões em que se estruturou a sua escolha – Norte, 
Área Metropolitana do Porto, Centro, Área Metropolitana de 
Lisboa, Sul e Ilhas – e um sétimo núcleo dedicado às obras 
de “fora de Portugal” todas projectadas por arquitectos 
portugueses. Do Centro, destaca-se a Biblioteca Municipal 
de Ílhavo, do Gabinete ARX Portugal.
A complementar os painéis expositivos – em que cada obra 
é ilustrada por fotografi as, desenhos e os dados essenciais 
para a sua caracterização – são apresentadas maquetas 
e suportes de imagem, diaporamas e vídeos. O
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SETEMBRO | SEX 05 às 21h30

entrada € 5,00 | auditório · M/12 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)

STAND UP

Aldo Lima

Aldo Lima, um dos valores de Ílhavo, é um dos pioneiros 
do stand-up em Portugal. No início da década, antes da 
sua cara se tornar conhecida através de várias campanhas 
de uma operadora de comunicações móveis, já ele tentava 
explicar a gerentes de espaços nocturnos que lhe era 
possível subir ao palco sozinho e, sem contar anedotas, 
divertir qualquer plateia. A temática é transversal, o humor é 
mordaz e desconcertante, a expressividade física é única.
O disparate mistura-se com os assuntos sérios e somos 
convidados a pensar de forma crítica.
Uma hora de bom-humor com um dos grandes talentos 
da nova comédia em Portugal.



SETEMBRO | TODO O MÊS

CINEMA

Ciclo de Cinema “Clássicos”
Semana da Maioridade do
Município de Ílhavo

Dia 6 21h30 | Nunca é tarde demais
Dia 9 15h30 | Gigi
Dia 11 15h30 | Amália – O musical de Filipe La Féria
Dia 15 15h30 | Aconteceu no Oeste
Dia 22 15h30 | Dias do Paraíso
Dia 29 15h30 | Cinema Paraíso

Dia 6 · 21h30 | Nunca é tarde demais
De Rob Reiner, com Jack Nicholson, 
Morgan Freeman e Sean Hayes
(97’) · M/12 anos

O executivo milionário Edward Cole e o mecânico da 
classe operária Carter Chambers vivem em mundos 
muito diferentes. Numa reviravolta do destino, as 
suas vidas cruzam-se num quarto de hospital e 
descobrem que têm em comum o desejo de gastar 
o tempo que lhes resta a fazer tudo aquilo que 
sempre desejaram.

Dia 9 · 15h30 | Gigi
De Vincente Minnelli, com Leslie Caron, 
Maurice Chevalier e Louis Jourdan
(116’) · M/12 anos

Uma casa, um automóvel, várias criadas, as últimas 
modas: o solteirão mais selecto e desejado de Paris 
oferece tudo isto a Gigi. Mas Gigi, que se transforma 
rapidamente de menina pateta numa encantadora 
e culta senhora, anseia pelas maravilhas que o 
dinheiro não pode comprar.

entrada € 5,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | auditório



Dia 11 · 15h30 | Amália
O Musical de Filipe La Féria, com o elenco 
original do Teatro Politeama
(156’) · M/6 anos

O musical “Amália”, baseado na biografi a de Amália 
Rodrigues, escrita por Vítor Pavão dos Santos e 
encenada por Filipe La Féria. Este espectáculo sobre 
a vida da fadista reúne em palco uma orquestra ao 
vivo e um elenco de luxo, com Alexandra no papel 
principal. A vida real da Diva mostrada da maneira 
que mais condiz com seu espírito artístico.

Dia 15 · 15h30 | Aconteceu no Oeste
De Sergio Leone, com Henry Fonda, 
Claudia Cardinale, Jason Robards e Charles 
Bronson
(165’) · M/12 anos

Sérgio Leone descreve que o ritmo desta sua 
obra-prima “pretende criar a sensação dos últimos 
suspiros que uma pessoa dá antes de morrer.
É, do princípio ao fi m, uma dança de morte. Todas 
as personagens do fi lme, excepto a de Claudia, têm 
consciência do facto de que não vão chegar ao fi m 
vivas.” Um western com todos os ingredientes de 
um grande clássico.

Dia 22 · 15h30 | Dias do Paraíso
De Terrence Malick, com Richard Gere, Brooke 
Adams, Sam Shepard e Linda Manz
(94’) · M/12 anos

Um dos fi lmes mais aclamados de todos os tempos. 
Dias do Paraíso é uma história comovente de dois 
homens que amam a mesma mulher. Bill, um fugitivo 
das catacumbas de Chicago, enfrenta um tímido e 
rico agricultor Texano, pelo amor de Abby. Escrito 
e realizado por Terrence Malick, destaque para a 
banda sonora de Ennio Morricone e a extraordinária 
cinematografi a de Néstor Almendros.

Dia 29 · 15h30 | Cinema Paraíso
De Giuseppe Tornatore, com Philippe Noiret, 
Salvatore Cascio e Marco Leonardi
(123’) · M/12 anos

Esta obra-prima do realizador italiano Giuseppe 
Tornatore é um olhar nostálgico sobre a vida de 
um jovem na Itália do pós-guerra e o seu fascínio 
pelo cinema. Vencedor do Óscar para o Melhor 
Filme Estrangeiro e o Grande Prémio do Júri de 
Cannes, é um fi lme inesquecível e um maravilhoso 
tributo ao cinema que marcou uma geração inteira 
de espectadores.



SETEMBRO | SEX 12 às 21h30

entrada € 7,50 | auditório · M/12 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)

MÚSICA

The Legendary Tiger Man
“Masquerade”

Paulo Furtado é um dos rostos da actual vaga musical 
nacional. É a face visível dos Wraygunn e é ainda o 
one-man band, The Legendary Tigerman. Após o êxito 
dos já extintos Tédio Boys, Paulo Furtado é actualmente 
um dos músicos mais interessantes e mais requisitados 
do panorama musical português.
The Legendary Tiger Man confi rma-se como um dos mais 
singulares espectáculos de Paulo Furtado em que a luz, a 
música e a imagem se complementam de forma ímpar.



SETEMBRO | SÁB 20 às 21h30

entrada gratuita | auditório

MÚSICA

Concerto dos 200 anos da 
Abertura da Barra
Filarmonia das Beiras e Coro da
Casa do Pessoal do Porto de Aveiro

Com direcção do Maestro Artur Pinho apresenta-se no 
auditório do Centro Cultural de Ílhavo um espectáculo de 
música e canto coral, inserido no programa da Celebração 
dos 200 anos da Abertura da Barra de Aveiro. Serão 
apresentadas as obras: Aver-a-Ria, com música de 
Eurico Carrapatoso e textos de Raul Brandão, Mário 
de Sá Carneiro, Almada Negreiros e Miguel Torga; e a 
cantata Mar da Alma Pitis Sophia, com música de Rui
Paulo Teixeira.

Executantes
» Maestro Artur Pinho (Direcção)
» Filarmonia das Beiras
» Ângela Alves (Soprano)
» Coral de Santa Joana
» Coral Infantil de Santa Joana
» Coral de Salreu
» Grupo Coral do Porto de AveiroO
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SETEMBRO | SÁB 27 às 21h30

MÚSICA

Ala dos Namorados com 
os convidados Rão Kyao e 
Nancy Vieira

Ala dos Namorados apresenta o seu último trabalho, 
Mentiroso Normal, com canções de Manuel Paulo e João 
Monge, uma participação especial de Carlos Tê e um 
tema de José Mário Branco. Entre as canções deste 
novo disco e as grandes canções do percurso da Ala 
dos Namorados, com novos arranjos, o grupo criou um 
espectáculo com uma dinâmica surpreendente, com a 
presença de Nancy Vieira e Rão Kyao, que nos leva às 
várias paisagens musicais a que este grupo nos habituou. 
Com uma portugalidade bem patente no seu som, a banda 
funde uma atmosfera jazz ou de câmara, com ambientes 
africanos ou de cabaret, criando uma sonoridade híbrida ou 
pop, que é uma característica da banda, mais amadurecida 
agora como nunca. 
Criado propositadamente para a última edição do Rock in 
Rio Lisboa, agora no Centro Cultural de Ílhavo, uma das 
primeiras salas do país a acolher este espectáculo único.

entrada € 12,00 | auditório · M/6 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)



SETEMBRO | DOM 28 às 11h00

entrada € 3,00 | auditório · limitado a 80 pessoas · M/6 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)

TEATRO e OFICINA

“Mãos Grandes”
pelo Teatro do Montemuro

O Teatro do Montemuro apresenta Mãos Grandes, com 
personagens divertidas e coloridas de palmo e meio, que 
dão vida a um espectáculo divertido e acessível, com 
uma forte vertente pedagógica, dirigido essencialmente 
para as crianças. 
A história centra-se no primeiro dia de férias de Paulo e 
Queta, dois irmãos que vivem numa pequena aldeia da 
Beira Alta. Paulo procura a aventura e o perigo e tenta 
descobrir o segredo do velhote que vive no cume da 
aldeia. Existe no fundo da aldeia um casebre velho que 
se encontra durante todo o dia fechado, mas à noite, da 
janela, vê-se luz e o fumo a sair da chaminé. Lá vive uma 
fi gura envelhecida, pouco sorridente, rude, sinistra e com 
umas mãos grandes. Esta é a história de um padeiro, um 
padeiro que conta a estas e a todas as crianças a história 
do pão desde a Antiguidade e como aprendeu a fazer pão, 
como a sua mãe o ensinou.
Há espectáculos que têm o dom de fazer pequenos 
milagres, mais que não seja, bem à barriga!



Auditório



» Não é permitida a entrada nas salas após o início das sessões, 
nos espectáculos de declamação, ópera, bailado e nos concertos 
de música clássica (de acordo com o disposto no Decreto de Lei 
nº 315/95 de 28 Novembro), salvo indicação dos assistentes de 
sala, não havendo lugar ao reembolso do preço do bilhete.
» Os espectáculos começam impreterivelmente à hora marcada.
» Se por motivos de força maior a data do espectáculo for alterada, 
o bilhete será válido para a nova data.
» O bilhete deverá ser conservado até ao fi nal do espectáculo.
» Será restituída aos espectadores a importância das respectivas 
entradas sempre que não puder efectuar-se o espectáculo no 
local, data ou hora marcada, ou, se existir substituição de artistas 
principais/ou se o mesmo for interrompido.
» Não se aceitam trocas ou devoluções de bilhetes.
» Á entrada, os espectadores deverão desligar todos os sinais 
sonoros dos aparelhos com que se façam acompanhar (telemóveis, 
pda, pagers, relógios, etc.).
» Por motivos de segurança e conforto do público não é permitida 
a entrada no auditório de guarda-chuvas, sacos e mochilas 
volumosos.
» É proibida a recolha de imagem ou som, salvo se previamente 
autorizadas pela Direcção do Centro Cultural. Nas salas não é 
permitido fumar ou consumir alimentos e bebidas.
» Nos dias de espectáculo as portas do auditório abrem meia 
hora antes do seu início.
» O Centro Cultural de Ílhavo é um espaço que se encontra prepa-
rado para acesso a pessoas com defi ciência, existindo rampas de 
acesso e elevadores ao auditório, WC, sala de exposições, área 
técnica e de palco e área administrativa. O auditório está preparado 
com espaços para cadeiras de rodas.
» O pagamento dos bilhetes pode ser feito por dinheiro, Multibanco 
ou cheque à ordem do Município de Ílhavo.
» As reservas de bilhetes podem ser efectuadas via telefone, mail 
e fax e são válidas até 48 horas antes do espectáculo.

condições de acesso



Visitas Guiadas
O Centro Cultural de Ílhavo tem disponível um serviço de 
visitas acompanhadas com marcação prévia. 
» As visitas são realizadas com técnicos devidamente 
credenciados.
» As visitas são realizadas em grupo nunca inferior a 10 
pessoas.
» Não é permitido fotografar e registar em vídeo para fi ns 
que não sejam exclusivamente escolares/formação.
» Não é permitido comer, beber ou fumar durante as 
visitas.
» Por motivos de segurança e de conforto, o transporte de 
sacos volumosos, mochilas e guarda-chuvas são proibidos. 
O CCI dispõe de serviço de bengaleiro.

horário
Público escolar: Terça a quinta-feira
10h00-12h00
Público em Geral: Terça a quinta-feira
14h30-17h00

Centro Cultural de Ílhavo



AUDITÓRIO
Local privilegiado para as produções artísticas de teatro, 
música, dança, ópera, cinema e conferências com 500 
lugares.

SALA DE EXPOSIÇÕES
Espaço para exposições de conceituados artistas nacionais 
e internacionais com área de 800 m2.

PARQUE DE ESTACIONAMENTO
220 lugares

FOYER/CAFETARIA
Espaço privilegiado para animação, em especial, 
espectáculos de música, vídeo, teatro, conferência, 
exposições com serviço de cafetaria durante a realização 
das manifestações artísticas.
Acesso wireless à internet

OUTRAS VALÊNCIAS
Reuniões; congressos, conferências, acções de formação, 
lançamento de produtos, etc.



Av. 25 de Abril
3830-044 ÍLHAVO

Tel.: 234 397 260
Tel. bilheteira: 234 397 262
Fax: 234 397 261
centrocultural@cm-ilhavo.pt

BILHETEIRA
TERÇA-FEIRA a DOMINGO
10h00-13h00 | 14h00-18h00
DIAS DE ESPECTÁCULOS 
02h00 antes e 30 minutos 
após o início dos espectáculos

centrocultural.cm-ilhavo.pt


