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Mensagens

José Agostinho Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

O Centro Cultural de Ílhavo (CCI) vai viver o seu sexto trimestre 
de programação regular, numa aposta ambiciosa de quem 
quer continuar um percurso de crescimento e de afirmação na 
importante área da Cultura.
Estamos muito determinados na aposta de aprofundar o sucesso 
que esta nova Casa de Cultura do Município e da Região tem vindo 
a ter, pelo que apresentamos um diversificado leque de propostas 
com relevância de âmbito municipal, nacional e internacional.
Ana Moura, Peter Murphy, Donna Maria, Skye, Stacey Kent 
e Ângelo de Sousa, são algumas das principais estrelas da 
constelação do CCI em Outubro, Novembro e Dezembro, com 
muitas outras propostas que também integram apresentações 
de Associações do Município.
Com a indispensável e crescente presença do público, vamos 
seguramente prosseguir no bom caminho, que tem sido percorrido 
neste ano e meio, da rentabilização cultural e social deste 
equipamento que a Câmara Municipal de Ílhavo concretizou 
como o seu maior investimento financeiro de sempre. 
Essa é a aposta que consigo queremos continuar a ganhar.
Fica por isso e desde já convidado para dar vida às iniciativas 
que por esta via apresentamos.
Continuamos a Contar Consigo. Bem Haja.



José Pina
Director do Centro Cultural de Ílhavo

No último trimestre de 2009, elegemos a música como aposta 
estratégica, com a apresentação de grandes nomes do panorama 
musical internacional, paralelamente com nomes consagrados e jovens 
promissores do mercado de criação musical nacional. A presença 
entre nós de Peter Murphy, Skye (a voz dos Morcheeba), Stacey 
Kent, Ana Moura e Donna Maria afirmam o Centro Cultural de Ílhavo 
(CCI) como um dos mais importantes espaços de programação a 
nível nacional na área da música, neste final de 2009.
A inclusão de Ílhavo e do CCI na rota das principais cidades e salas 
de programação a nível internacional demonstra as potencialidades 
deste equipamento e a credibilidade que tem vindo a granjear junto 
do meio artístico a nível nacional e cujos principais beneficiários são 
todos aqueles que frequentemente utilizam o CCI, em especial os 
ilhavenses, destinatários últimos do nosso esforço e dedicação.
Fiel à sua missão e aos objectivos definidos para a sua acção, o 
CCI mantém, simultaneamente, a vontade e a tradição em contribuir 
para a promoção e valorização dos actores e das instituições 
culturais do Município, através da apresentação dos seus projectos 
e acções nas áreas da dança, exposições ou música e, em especial 
na valorização da dinâmica cultural do movimento associativo 
de Ílhavo.
Considerando a relevância atribuída à vertente expositiva, o CCI 
apresenta um programa diversificado ao nível das artes plásticas 
e encerra 2009 com um dos mais conceituados artistas plásticos 
contemporâneos a nível nacional, Ângelo de Sousa.
Neste trimestre reforce também a sua presença e desfrute de alguns 
dos momentos mais marcantes do CCI. Esperamos o seu apoio e 
a sua participação.



programa out » nov » dez’09

OUTUBRO
Até 11 de Outubro
EXPOSIÇÃO
“Canvas Parade”, 
pelo Agrupamento 
de Escolas de Ílhavo
Entrada gratuita

QUI 1 a QUA 14
EXPOSIÇÃO/VISITAS GUIADAS
OBJECTOS SONOROS Malcriados,
de João Ricardo de Barros Oliveira
Entrada Gratuita

SÁB 3 às 21h30
MÚSICA
Donna Maria

DOM 4 às 16h00
SERVIÇO EDUCATIVO/CINEMA/MÚSICA
Filme-concerto “Floresta Animada”

SEG 5 às 18h00
EXPOSIÇÃO
Renovação do espaço permanente de 
João Carlos Celestino Gomes
Entrada Gratuita

CINEMA às 21h30
Ciclo de Cinema
“Humor de Outono”
SEX 9 | A Ressaca
DOM 18 | ABC da Sedução
SÁB 31 | A Proposta

SEX 16 às 21h30
MÚSICA
Casino Royal

SÁB 24 às 21h30
MÚSICA
Sangue de Mar – Espectáculo de encerra-
mento das comemorações dos 25 anos do 
Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo

DOM 25 às 21h30
MÚSICA
Ana Moura

SEX 30 às 21h30
MÚSICA
PETER MURPHY
Secret Covers Tour

SÁB 31 às 18h00
EXPOSIÇÃO
“Ângelo de Sousa – 
Desenho, Escultura, Pintura”
Entrada Gratuita

NOVEMBRO
SEG 2 a SÁB 7
SERVIÇO EDUCATIVO
Ateliers de Expressão Artística
+ Vídeo-Instalação
“No Jogo do Desejo”

SÁB 7, 14 e 21
SERVIÇO EDUCATIVO
Oficinas de Expressão Artística –
Gente do Centro
Entrada Gratuita

SÁB 17 às 21h30 e DOM 18 às 17h00
DANÇA
... viagem à terra do nunca...
Escola de Bailado de Calvão



DEZEMBRO
SEX 4 às 21h30
MÚSICA
SKYE – The Keeping 
Secrets Tour

CINEMA às 21h30
Ciclo de Cinema
“Novembro em acção”
DOM 8 | Inimigos Públicos
SEX 20 | Assalto ao Metro 123
DOM 29 | Sacanas sem Lei

SEX 13 às 15h00
SERVIÇO EDUCATIVO/
MULTIDISCIPLINAR
Noite ao Luar – Contadores de 
Contos e de Histórias
Entrada Gratuita

SÁB 14 às 21h30
TEATRO
O Prof. Darwin, pelo Teatro A Barraca

DOM 15 às 15h00
MUSICAL
Pinóquio

SÁB 21 às 18h00
EXPOSIÇÃO
“Fundos – Pintura de 
Joaquim Filipe”
Patente até 31 de Dezembro
Entrada Gratuita

TER 24 e QUA 25 
às 10h00 e 15h00
SERVIÇO EDUCATIVO
Atelier de Dança e 
Movimento Cénico

SEX 27 às 21h30
MÚSICA
Stacey Kent

SÁB 28 às 12h15
MÚSICA/SERVIÇO EDUCATIVO
Musinf – Concerto de Música para Bebés

SÁB 28 às 21h30
MÚSICA/MULTIDISCIPLINAR
Camões é um Poeta Rap
participação especial de grupos 
de dança Hip-hop e DJ’s de Ílhavo

SÁB 5 e DOM 6
FUNZONE/CINEMA
Ciclo de Cinema “Natal de Fantasia”
Dia 5 15h00-23h00
FUNZONE
15h30 | Ponyo à Beira-Mar
21h30 | 17 Anos, Outra Vez!

DOM 13 às 17h00
MÚSICA
Canta o Galo Gordo

SÁB 19 às 21h30
MÚSICA
Concerto de Natal
Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, com a participação 
especial do Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

SEG 30 às 21h30
MULTIDISCIPLINAR
Aniversário da Associação 
Aquém Renasce

OUT | TER 6, 13, 20 e 27 · NOV | TER 10, 17 e 24
SERVIÇO EDUCATIVO
Visita-atelier – À descoberta do CCI

Dia 6 10h00-18h00
FUNZONE
11h00 | A Idade do Gelo 3: 
Despertar dos Dinossauros
15h30 | Up – Altamente!



OUTUBRO | QUI 1 a QUA 14

EXPOSIÇÃO/VISITAS GUIADAS

OBJECTOS SONOROS 
Malcriados,
de João Ricardo de Barros Oliveira
Esta exposição é composta por 15 (instrumentos musicais) 
esculturas sonoras concebidas e executados pelo artista. 
Os materiais utilizados para a concepção desta exposição 
sonora são constituídos por elementos das mais diversas 
origens: pedaços de metal, bocados de madeira corroídos 
pelo tempo, objectos úteis usados e danificados, provenientes 
de contentores de lixo, da rua, da natureza, oferecidos e 
que transmitem a sua história incorporando-a no objecto de 
Arte Sonora.
O forte potencial lúdico, artístico e didáctico vai certamente 
motivar o público, com visitas guiadas pelo autor e 
“demonstrasons” ao vivo, permitindo assim uma exploração 
educativa do que é o som, como se gera um som, como se 
transmite, e como o sentimos ou percepcionamos.

Horário de visitas
· Segunda a sexta-feira: 10h00-15h30 ( 3º e 4º anos do 1º ciclo);
  15h30-18h00 (público em geral)
· Domingos e feriados: 10h00-13h00 | 14h00-18h00 (público em geral) 

www.lixoluxo.com

entrada gratuita | foyer · M/4 anos



entrada € 7,50 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

OUTUBRO | SÁB 3 às 21h30

MÚSICA

Donna Maria

Os Donna Maria são uma das maiores revelações dos 
últimos anos na música portuguesa. Com dois traba-
lhos editados (“Tudo é Para Sempre”/2004 e “Música 
Para Ser Humano”/2007) e a participação em cerca de 
15 compilações (entre as quais o “Tributo a Carlos Paião”, 
com uma versão de “Vinho do Porto”), aliam a música 
tradicional às influências urbanas da Pop e da Música 
Electrónica. Conseguiram a rara proeza de atingir o galardão 
de “Disco de Ouro” no seu trabalho de estreia e são uma 
das bandas pioneiras na comunicação com os seus fãs 
através da Internet ocupando o Top dos artistas mais 
visitados do myspace.
A não perder uma das melhores bandas da nova música 
portuguesa.

www.myspace.com/donnamariapt



OUTUBRO | DOM 4 às 16h00

SERVIÇO EDUCATIVO/CINEMA/MÚSICA

Filme-concerto 
“Floresta Animada”
Projecção de filmes com música ao vivo
Ideal para desfrutar em família, este filme-concerto é 
composto por curtas-metragens de animação que tratam 
de temas como a amizade, a cooperação, a ajuda e a 
capacidade para resolver problemas. Outras apresentam as 
histórias de dois insectos, Turilas & Jäärä, que vivem numa 
floresta e utilizam os objectos de uma forma surpreendente 
e pouco convencional, ensinando a apreciar a criatividade 
e a reciclagem, encorajando as crianças a usar mais a sua 
imaginação e a inventar os seus próprios brinquedos.
Estes filmes são acompanhados ao vivo por uma banda, 
que recria o ambiente do tempo do cinema mudo, com 
instrumentos pouco convencionais, em perfeita sintonia 
com os instrumentos clássicos ou populares.
Ao longo do espectáculo alguns destes instrumentos serão 
apresentados e no final as crianças são convidadas a subir 
ao palco para os experimentar.

entrada € 3,00 | auditório · M/3 anos



entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades

OUTUBRO | SEG 5 às 18h00

EXPOSIÇÃO

Renovação do espaço 
permanente de João Carlos 
Celestino Gomes

· Anúncio dos premiados do Concurso de Trabalhos 
de  Alunos Finalistas em Artes Plásticas e Design

· Visita guiada à exposição OBJECTOS SONOROS 
Malcriados

João Carlos Celestino Gomes nasceu a 5 de Outubro de 
1899, em Ílhavo. Médico de profissão e higienista, deixou 
uma vasta obra artística dedicada ao desenho, à pintura e 
à ilustração, mas também à poesia, ao romance e à crítica 
de arte. No dia em que João Carlos comemoraria 110 
anos, a sala de exposições do Centro Cultural de Ílhavo 
renova a exposição permanente dedicada à vida e obra do 
médico-artista ilhavense. A exposição apresenta um conjunto 
de retratos de João Carlos, da autoria de artistas plásticos 
seus contemporâneos, e de auto-retratos reveladores de 
uma vida de criação mental. Deste núcleo expositivo, 
destacamos um estudo para O Cerco, recentemente 
integrado na colecção de pintura do Museu Marítimo 
de Ílhavo.



OUTUBRO | CINEMA às 21h30

CICLO DE CINEMA

“Humor de Outono” 
SEX 9 | A Ressaca
DOM 18 | ABC da Sedução
SÁB 31 | A Proposta

SEX 9 | A Ressaca, de Todd Phillips, com Bradley 
Cooper, Heather Graham e Ken Jeong 
(100’) · M/16 anos

Uma das comédias mais surpreendentes deste ano. Doug e três 
amigos rumam a Las Vegas para uma despedida de solteiro 
que nunca mais irão esquecer. Mas na verdade, quando os 
três padrinhos acordam na manhã seguinte, não conseguem 
lembrar-se de nada. Encontram um tigre na casa de banho e um 
bebé de 6 meses no guarda-roupa da suite, mas não há sinais 
de Doug. Sem qualquer pista sobre o que se passou, o trio tem 
agora que tentar reconstituir a noite passada para encontrar 
Doug e regressar a tempo do seu casamento.

DOM 18 | ABC da Sedução, de Robert Luketic, com 
Gerard Butler, Katherine Heigl e Cheryl Hines
(96’) · M/12 anos

Abby Richter é uma romântica produtora televisiva de um 
programa da manhã, cuja busca pelo “Sr. Perfeito” a tem 
deixado solteira. No entanto, as audiências do programa estão a 
decrescer cada vez mais e o seu patrão contrata Mike Chadway, 
uma personalidade forte da TV. Este promete mostrar de forma 
nua e crua como funcionam as relações entre os homens e as 
mulheres... Uma comédia romântica a não perder.

SÁB 31 | A Proposta, de Anne Fletcher, com Sandra 
Bullock, Ryan Reynolds e Mary Steenburgen
(108’) · M/12 anos

Quando a poderosa editora Margaret se vê na iminência de 
ser deportada para o Canadá, o seu país de origem, a hábil 
executiva decide... e declara que está noiva do seu insuspeito 
e explorado assistente Andrew. O improvável casal dirige-se 
para o Alasca para conhecer a excêntrica família de Andrew 
e a dominadora rapariga da cidade depara-se com sucessivas 
situações em que se sente como um “peixe fora de água”. 
Com um funcionário do controlo de imigração no seu encalço, 
Margaret e Andrew prometem cingir-se ao plano, apesar das 
desastrosas consequências.

entrada € 6,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | auditório



OUTUBRO | SEX 16 às 21h30

MÚSICA

Casino Royal
Os Casino Royal são um projecto inspirado no imaginário 
estético da Riviera Francesa (anos 60-70) e no glamour 
da “Dolce Vita” de Fellini, tudo misturado num cocktail 
que nos traz à memória o ambiente sonoro dos filmes do 
icónico 007, o agente James Bond.
Poderíamos, por exemplo, encontrá-los num átrio do 
hotel de luxo, a jogar Roleta Russa ou aos dados, num 
jogo de sensualidade cujas faces são a pin-up e o senhor 
misterioso que aguarda a chegada de um Vodka-Martini, 
iluminados por um amanhecer à beira-mar e a música 
viciante de John Barry.
É um projecto que não se esgota na componente musical, 
apresentando um pensamento gráfico e visual, inspirado 
nos ambientes vintage-chic e materializado através do 
guarda-roupa e dos próprios instrumentos utilizados.

www.myspace.com/casinoroyalept

entrada € 5,00 | auditório · M/12 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)



OUTUBRO | SÁB 17 às 21h30

DANÇA

… viagem à terra do nunca…
Escola de Bailado de Calvão

Dançar na terra do nunca…
… é o convite da Escola de Bailado de Calvão.
Assista a um espectáculo que nos leva ao mundo mágico 
do Peter Pan, onde as crianças nunca envelhecem!

DOM 18 às 17h00

entrada € 10,00 | auditório · M/4 anos



OUTUBRO | SÁB 24 às 21h30

MÚSICA

Sangue de Mar
Espectáculo de encerramento das 
comemorações dos 25 anos 
do Rancho Regional da Casa do Povo 
de Ílhavo

Fundado a 6 de Janeiro de 1984, o Rancho Regional 
da Casa do Povo de Ílhavo nasceu para fazer reviver as 
danças, os cantares, os usos e costumes de Ílhavo. Este 
espectáculo é uma homenagem viva a dança e os cantares 
característicos de Ílhavo e encerrar as comemorações dos 
25 anos deste grupo.

O programa inicia com a apresentação do livro “Gafanha... 
O que ainda vi, ouvi e recordo”, de Maria Teresa Reigota.

Organização: Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo 
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

entrada gratuita | auditório · bilhetes disponíveis no CCI a partir de 
20 de Outubro · para todas as idades



OUTUBRO | DOM 25 às 21h30

entrada € 12,00 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

Ap
oi

o

MÚSICA

Ana Moura
apresenta “Leva-me aos Fados”

Ana Moura está de volta com um novo trabalho. “Leva-me 
aos Fados” é o quarto álbum da fadista, o sucessor do 
multi-galardoado “Para Além da Saudade” (2007).
Com 55 mil unidades vendidas, “Para Além da Saudade” foi 
o disco de consagração de Ana Moura. Há 120 semanas no 
top de vendas nacional, muito perto de atingir o Galardão 
de Tripla Platina, este era o disco que incluía os muito 
aclamados “Os Búzios”, “Fado da Procura” ou “E Viemos 
Nascidos do Mar”. 
Em 2008, Ana Moura recebeu o Prémio Amália de Melhor 
Intérprete. A última tournée levou-a a mais de 300 palcos, 
vários continentes e foi foco de todas as atenções quando 
cantou com Mick Jagger.
É por tudo isto que a apresentação deste novo trabalho 
e desta nova tournée de Ana Moura é um dos concertos 
mais aguardados deste final de ano.



OUTUBRO | SEX 30 às 21h30

entrada € 20,00 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

MÚSICA

PETER MURPHY
Secret Covers Tour
No âmbito da sua tournée mundial e do lançamento de um 
novo álbum de originais, Peter Murphy regressa a Portugal 
para três concertos: Ílhavo, Lisboa e Porto. Ex-vocalista da 
mítica banda Bauhaus, Peter Murphy estreia-se a solo em 
1986, com “Should the World Fail to Fall Apart”. Em 1990, 
e depois da edição do segundo álbum, Peter Murphy surge 
com o álbum mais conhecido da sua carreira, “Deep”.
O single “Cuts you Up” foi um dos grandes sucessos, 
tendo-se mantido sete semanas no top. Em 2002 surge 
“Dust”, álbum que recolhe influências da música oriental. 
Em 2005 edita “Unshattered”, um belo disco, recheado de 
canções pop melodiosas, mas sem abandonar por completo 
o registo alternativo e as suas habituais aproximações à 
world music, pontuados pela enorme personalidade da 
sua voz. Em 2009 apresenta o seu mais recente trabalho, 
“Secret Covers”, um registo mais intimista.
A não perder um dos momentos mais marcantes do Centro 
Cultural de Ílhavo.



OUTUBRO | SÁB 31 às 18h00

entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades
patente até 28 de Fevereiro de 2010

EXPOSIÇÃO

Ângelo de Sousa
Desenho, Escultura, Pintura

Ângelo de Sousa nasceu em 1938, em Moçambique. 
Chega ao Porto, cidade onde vive e trabalha, em 1955, 
para estudar pintura na Escola Superior de Belas Artes. 
Entre os anos de 1967 e 1968, enquanto bolseiro do 
British Council, frequentou a Saint Martin’s School of Fine 
Art em Londres. Ao longo da sua carreira, tem utilizado 
variadas técnicas e suportes, nomeadamente o desenho, 
a escultura, a pintura, a fotografia e o filme. Desde 
1959, expõe a sua obra, tanto de forma individual como 
colectiva, destacando-se as duas grandes retrospectivas em 
Serralves, em 1993 e 2001, e a grande retrospectiva 
de desenho no CAMJAP, em 2003. No estrangeiro, 
distinguem-se as suas participações na XIII Bienal de 
São Paulo, em 1975, onde foi premiado, e na Bienal de 
Veneza, em 1978 e 2008. No ano de 2007 recebeu o 
primeiro Prémio Gulbenkian na categoria “Arte”.



NOVEMBRO | SEG 2 a SÁB 7

entrada € 2,50 | sala de ensaios · entre os 14 e os 17 anos

SERVIÇO EDUCATIVO

Ateliers de Expressão 
Artística + Vídeo-Instalação
“No Jogo do Desejo”
Que forma tem o teu corpo?
Quantas personagens cabem em ti?
O que é um grito?
O silêncio é assustador?
O que é o som? O que é desejar?
A aventura de um grupo de jovens entre os 14 e os 17 
anos que se juntam num jogo, o Jogo do Desejo, para 
falarem ao mundo das suas visões e da experiência que 
é habitá-lo. À semelhança das histórias de cinema, elas 
vão construir uma história sobre a sua própria realidade. 
A partir da observação de imagens e representações 
artísticas do corpo humano e da pesquisa dos seus 
sons e ressonâncias, ao longo de quatro sessões terão a 
oportunidade de fotografar e filmar os colegas. No final, 
constroem uma instalação que recorre à imagem, ao som 
e ao vídeo e que lhes devolve um retrato/biografia, como 
forma de descoberta de si e dos outros.



entrada gratuita | praça CCI e foyer · para todas as idades

SERVIÇO EDUCATIVO

Gente do Centro – Oficinas 
de Expressão Artística
Caça Texturas
À procura de texturas e sinais, que um pouco por todo o 
lado, se encontram no chão e nas paredes da cidade.
Como se fizéssemos aparecer a imagem de uma moeda 
num papel, riscando com um lápis.
Munidos de grandes folhas de papel e barras de grafite, 
os participantes partem à procura de texturas pelas ruas, 
jardins e praças da sua cidade.

Minha querida fotocopiadora
Duas fotocopiadoras no meio da rua...
Guardando as marcas de quem passa com a nossa 
fotocopiadora: Uma mão, um objecto de que se gosta, 
uma foto dos filhos, algo que transportamos e, para os 
mais corajosos o registo do rosto.

SÁB 7 10h30 Caça Texturas (exterior)
 14h30 Minha querida fotocopiadora (exterior)
SÁB 14 10h30 Minha querida fotocopiadora (exterior)
 14h30 Minha querida fotocopiadora (interior)
SÁB 21 10h30 Minha querida fotocopiadora (exterior)
 14h30 Caça Texturas (exterior)

NOVEMBRO | SÁB 7, 14 e 21



entrada € 6,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | auditório

NOVEMBRO | CINEMA às 21h30

DOM | Inimigos Públicos, de Michael Mann, com 
Christian Bale, Johnny Depp, Marion Cotillard, Billy 
Crudup, Giovanni Ribisi e Stephen Dorff 
(140’) · M/12 anos

Dillinger e o seu gang foram dos mais temíveis (e adorados) 
criminosos americanos. Ninguém conseguia manter Dillinger 
na prisão. O seu charme e as suas fugas audazes faziam com 
que o povo americano, sem qualquer afecto pelos bancos que 
colocaram o país numa depressão, o adorasse. Mas para o 
presidente Hoover, capturar Dillinger era a oportunidade de 
elevar o seu FBI numa força policial nacional. E para isso, 
enviou o seu melhor agente, Melvin Purvis.

SEX | Assalto ao Metro 123, de Tony Scott, com 
John Travolta, Denzel Washington, John Turturro e 
James Gandolfini (121’) · M/12 anos

Walter Garber é um funcionário do metro de Nova Iorque, que vê 
a sua rotina diária transformada em caos por um crime invulgar: 
o sequestro do metro. Ryder, o líder do gang fortemente armado, 
ameaça executar os passageiros a não ser que uma grande 
quantia de dinheiro seja paga numa hora. Uma história clássica 
de sequestro, com uma acção explosiva.

DOM | Sacanas sem Lei, de Quentin Tarantino, 
com Brad Pitt, Diane Kruger, Mélanie Laurent, 
Eli Roth, Samuel L. Jackson e Mike Myers
(153’) · M/16 anos

Shoshanna Dreyfus assiste à execução da sua família, 
directamente pelas mãos do Coronel nazi Hans Landa. 
No entanto, ela consegue fugir para Paris e começar de novo, 
com uma identidade falsa e dona de um cinema. Entretanto, 
o Tenente Aldo Raine organiza um grupo de soldados judeus, 
orientado para atacar alvos localizados: os Bastardos. 
Juntamente com uma actriz alemã e agente infiltrada, de 
seu nome Bridget von Hammersmark, eles planeiam derrubar 
o Terceiro Reich. Os destinos convergem todos para o cinema 
onde Shoshanna planeia a sua própria vingança.

“Novembro em acção”
DOM 8 | Inimigos Públicos
SEX 20 | Assalto ao Metro 123
DOM 29 | Sacanas sem Lei

CICLO DE CINEMA



entrada gratuita | praça do CCI · para todas as idades

NOVEMBRO | SEX 13 às 15h00

SERVIÇO EDUCATIVO

Noite ao Luar – Contadores 
de Contos e de Histórias
Esta Noite ao Luar vai recriar a velha tradição dos contos 
à volta da fogueira; com jovens e crianças, lembrando 
os segredos e o imaginário de Outonos de antigamente; 
o S. Martinho e as castanhas, as vindimas e a prova do 
vinho novo.
Contempla também uma Mostra de Danças do Mundo e 
Artesanato das Oficinas Criativas promovidas pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, bem como um espectáculo de música 
tradicional com A Mosca Tosca.

Programa
15h00 Feira de Artesanato Oficinas Criativas
 Fogueira e Magusto
18h00 Contos de Fim de Tarde
19h00 Mostra de Danças do Mundo
21h30 A Mosca Tosca (Grupo Trad/Folk Europeu)



NOVEMBRO | SÁB 14 às 21h30

TEATRO

O Prof. Darwin,
pelo Teatro A Barraca

Associado à celebração dos 200 anos do nascimento de 
DARWIN e dos 150 anos da publicação da sua Teoria da 
Evolução da Espécies, apresentamos a peça “O Professor 
de Darwin”. Com texto e encenação de Hélder Costa, a 
peça relata a influência que o professor John Henslow 
teve na formação do jovem Charles Darwin e a tertúlia 
que ele organizou na Universidade de Cambridge, berço 
de brilhantes Cientistas e Filósofos Ingleses e Irlandeses 
do século XIX.
Além da importância do trabalho pedagógico na formação 
dos alunos, a peça debruça-se sobre temas Universais 
como esclavagismo, racismo e nazismo. Aborda igualmente 
o debate actual entre Ciência e Criacionismo.
É um espectáculo que utiliza a poesia, a música e o 
humor para uma comunicação mais directa e lúdica com 
o público.

entrada € 5,00 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
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NOVEMBRO | DOM 15 às 15h00

MUSICAL

Pinóquio

Com adaptação de Liliana Moreira e música e orquestração 
de Artur Guimarães, Cortina de Veludo apresenta o musical 
Pinóquio, num espectáculo cheio de magia e fantasia.
O velho Gepeto constrói Pinóquio, um boneco de madeira 
que deseja ser menino. Numa noite estrelada, uma Fada 
Azul dá vida a Pinóquio e começa então uma fantástica 
aventura que vai testar a coragem, lealdade e a honestidade 
do Boneco, virtudes que tem que aprender para se tornar 
num menino. Apesar dos avisos do seu esperto amigo Grilo 
Falante, Pinóquio envolve-se em sucessivas confusões, até 
que precisa de salvar Gepeto, que está preso dentro da 
barriga de uma Baleia.

Organização: Cortina de Veludo

entrada € 12,00 | auditório · M/4 anos



NOVEMBRO | SÁB 21 às 18h00

EXPOSIÇÃO

Fundos
Pintura de Joaquim Filipe
A Câmara Municipal de Ílhavo, na sua aposta de valoriza-
ção e promoção dos valores e dos agentes de cultura 
locais, apresenta a exposição de pintura “Fundos”, de 
Joaquim Filipe.
O autor nasceu em Ílhavo em 1958. É licenciado pela 
Escola Superior de Design, de Lisboa. A sua actividade 
tem passado pelo design, pela pintura e pelo ensino, que 
actualmente exerce na Escola Secundária José Estêvão, 
em Aveiro A sua Pintura pode ser vista em vários espaços 
públicos no Porto, Arouca e Ílhavo.
Participou em várias exposições colectivas e individuais 
desde 1980.

entrada gratuita | foyer · para todas as idades
patente até 31 de Dezembro



NOVEMBRO | TER 24 e QUA 25 

entrada € 2,50 | auditório ·M/65 anos 

às 10h00 e 15h00

SERVIÇO EDUCATIVO

Atelier de Dança e 
Movimento Cénico
Através de um conjunto de actividades lúdicas, os parti-
cipantes desenvolvem as suas capacidades individuais, 
sociais e criativas, que serão actividades muito aliciantes 
e uma ferramenta muito útil para ocupar o tempo livre que 
a nossa terceira idade dispõe.

Objectivos do Atelier
· CONSTRUÇÃO DE ADEREÇOS – Olhar, estudar as formas 

e as funções dos objectos banais e transformá-los em 
adereços originais.

· DANÇA E MOVIMENTO CÉNICO – Explorar todas as 
potencialidades do corpo, do seu ritmo interno à forma 
como ele se relaciona com os outros corpos e com o 
espaço.

· EXPRESSÃO DRAMÁTICA – A entrega total à fantasia e 
às situações imaginárias que os jogos oferecem permite a 
libertação e a revelação de “poderes” desconhecidos

· ORIGAMI – A ARTE DE DOBRAR PAPEL – Uma viagem 
ao mundo mágico do papel. A arte de transformar, com 
paciência, uma folha de papel num simples animal ou 
num sofisticado chapéu.



entrada € 12,00 | auditório · M/3 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

NOVEMBRO | SEX 27 às 21h30

MÚSICA

Stacey Kent
Stacey Kent está entre as mais importantes cantoras da 
actualidade a par de Dianne Krall e outras. O seu ultimo 
trabalho, “Breakfast on a morning tram”, valeu-lhe uma 
nomeação para o Grammy na categoria de Best Jazz Vocal, 
o que solidificou a sua já enorme reputação nos Estados 
Unidos e na Europa. Stacey kent é também conhecida pela 
sua preocupação em colaborar com grandes escritores 
para as suas letras. Tem no currículo vários prémios, 
nomeadamente o British Jazz Award em 2001 e o BBC 
Jazz Award em 2002. 
Encontramos na sua música muitas influências de Serge 
Gainsbourg a Baden Powel, de Vinicius de Moraes a 
Sérgio Mendes, o que faz das suas actuações momen-
tos únicos.
Depois da sua última tournée, com mais de 250 concertos, 
um dos quais no Carnegie Hall, em Nova Iorque, e um 
mês inteiro de espectáculos esgotados na famosa Oak 
Room, Stacey Kent regressa a Portugal e para encantar 
Ílhavo com a sua música.



MÚSICA/SERVIÇO EDUCATIVO

Musinf – Concerto de 
Música para Bebés
(Fórum Náutico do Município de Ílhavo)

Depois do sucesso da primeira edição deste Concerto de 
Música para Bebés, apresentamos o novo espectáculo 
Musinf, em que o recurso a diferentes instrumentos de 
cordas, sopro e percussão e a uma equipa pedagogica-
mente treinada, transforma o palco do CCI num espaço de 
cumplicidades que envolve os bebés, músicos e ouvintes, 
numa incursão pelo admirável mundo da música. 
Estes concertos desenvolvem-se em harmonia com o 
ambiente de partilha de instrumentos, músicos e agentes 
em palco, e têm por base um repertório popular, passando 
igualmente por interpretações instrumentais clássicas de 
renome, bem como por temas variados mas revestidos 
dos estilos blues e jazz.

Limitado a 20 bebés (cada bebé poderá ser acompanhado 
por um ou dois adultos, sendo que um será participante 
e outro apenas poderá assistir).

entrada gratuita | sala de ensaios · para bebés até 26 meses de idade
frequentadores das classes de natação para bebés das piscinas municipais de Ílhavo e da 
Gafanha da Nazaré

NOVEMBRO | SÁB 28 às 12h15



entrada € 2,50 | foyer · M/12 anos

MÚSICA

Camões é um Poeta Rap
Participação especial de grupos de dança Hip-hop 
e DJ’s de Ílhavo

Camões é, por unanimidade, reconhecido como um nome 
maior das letras e cultura portuguesas, cujas asserções 
poéticas, linguísticas e filosóficas continuam pertinentes 
na actualidade. 
Este evento performativo e musical, com a qualidade literária 
do génio de Camões, assenta num conceito inovador 
que aproxima a Lírica do grande poeta à nossa vivência 
contemporânea, através dos ritmos rap e Hip-Hop, con-
ciliando o público com a mestria da Língua Portuguesa.

NOVEMBRO | SÁB 28 às 21h30



NOVEMBRO | SEG 30 às 21h30

MULTIDISCIPLINAR

Aniversário da Associação 
Aquém Renasce
A Associação Aquém Renasce celebra o seu terceiro 
aniversário, com um espectáculo de solidariedade. Aproveite 
para se divertir e ajudar o projecto de construção do Lar 
e Centro de Dia na Gafanha de Aquém.

entrada € 10,00 | auditório · para todas as idades



entrada € 15,00 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

MÚSICA

SKYE
The Keeping Secrets Tour
Skye nasceu em Londres, em Maio de 74. Entre 1995 e 
2003 foi a voz dos Morcheeba.
Três anos depois, iniciou a sua aventura a solo com o 
álbum “Mind How You Go”. O single de avanço “Love 
show” rodou com insistência nas rádios de todo o Mundo. 
Mas a aventura de Skye não se ficou pela edição deste 
álbum. No ano passado, colaborou com Marc Collin dos 
Nouvelle Vague em “Hollywood, Mon Amour”, um álbum de 
músicas de filmes da década de 80, onde Skye interpreta 
temas como “Call me” dos Blondie e “A view to a kill” dos 
Duran Duran. 

O CCI acolhe um dos concertos da tournée europeia de 
lançamento do novo álbum. Não perca...

A voz dos 
Morcheeba
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DEZEMBRO | SEX 4 às 21h30



DEZEMBRO | SÁB 5 e DOM 6

Dia 5 | Ponyo à Beira-Mar, de Hayao Miyazaki, com 
(vozes) Anaide Gutkin, Tiago Monteiro, Filipe Duarte, 
Patrícia Bull, Carmen Santos, Luís Esparteiro 
(103’) · M/4 anos

Certa manhã, quando brinca na praia, o pequeno Sosuke 
encontra um peixe vermelho preso num frasco de doce... 
Sosuke liberta-o, dá-lhe o nome de Ponyo e promete protegê-lo 
para sempre. Mas, o pai de Ponyo, um feiticeiro do mar, força-o 
a regressar. Decidido em tornar-se humano, Ponyo foge para 
reencontrar Sosuke e espalha acidentalmente uma poção 
mágica pelo oceano, transformando as suas irmãs em ondas 
gigantes que ameaçam inundar a aldeia de Sosuke...

Ciclo de Cinema 
“Natal de Fantasia”
Dia 5 15h00-23h00 | FUNZONE
 15h30 | Ponyo à Beira-Mar
 21h30 | 17 Anos, Outra Vez!
Dia 6 10h00-18h00 | FUNZONE
 11h00 | A Idade do Gelo 3: Despertar dos
  | Dinossauros
 15h30 | Up – Altamente!

No Sábado, entre as 15 e as 23 horas e no Domingo, entre 
as 10 e as 18 horas o Centro Cultural de Ílhavo é invadido 
por muita diversão, com actividades lúdicas, insufláveis, 
jogos, cinema e muita animação. Vem visitar a funzone 
mais divertida deste Natal.

FUNZONE/CINEMA



entrada € 6,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | foyer e auditório
A aquisição do bilhete inclui a participação nas actividades do Funzone

Dia 5 | 17 Anos, Outra Vez!, de Burr Steers, com 
Zac Efron, Leslie Mann, Thomas Lennon, Matthew 
Perry, Michelle Trachtenberg (102’) · M/12 anos

No final do liceu, Mike O’Donnell tinha um futuro promissor à 
sua frente. Contudo, ele escolheu outra vida, ao casar com a 
sua namorada. Vinte anos depois, Mike O’Donnell acha que 
a sua vida não é exactamente o que sonhou ser. Com um 
casamento em risco, uma carreira que não evolui e filhos 
que o vêem como um falhado, Mike só deseja uma segunda 
oportunidade de seguir os seus sonhos. Um dia, acorda e tem 
novamente 17 anos…

Dia 6 | A Idade do Gelo 3: Despertar dos Dinos-
sauros, de Carlos Saldanha, com (vozes) Peter 
Michael, Luis Rizo, Alfredo Brito, Claudia Cadima, 
Victor Emanuel e Heitor Lourenço
(94’) · M/4 anos

Scrat continua a tentar apanhar a sempre escorregadia; Manny 
e Ellie esperam ansiosamente o nascimento do seu mini 
mamute; Diego, o tigre dentes de sabre, questiona-se se não 
estará a ficar demasiado “bonzinho” com os seus companheiros 
e Sid, a preguiça, mete-se em sarilhos quando resolve constituir 
uma família, “desviando” alguns ovos de dinossauro. Numa 
missão para resgatar Sid, o grupo aventura-se num misterioso 
e estranho mundo, onde tem encontros com dinossauros e 
Buck, a caçadora mais temível.

Dia 6 | UP – Altamente!, de Pete Docter e Bob 
Peterson, com (vozes) Paulo B., Carlos Vieira 
de Almeida, Rui Paulo, Jasmim Castro, António 
Marques e Carlos Paulo (96’) · M/4 anos

Carl Fredricksen, um vendedor de balões de 78 anos, vai, 
finalmente, realizar o sonho da sua vida. Uma grande aventura, 
quando prende milhares de balões à sua casa e consegue voar 
à descoberta da América do Sul. Mas o que ele vai descobrir é 
que o seu maior pesadelo também embarcou nesta viagem... 
Um explorador da natureza de 8 anos, chamado Russel. Mais 
uma grande aventura Disney/Pixar.



entrada € 5,00 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

MÚSICA

Canta o Galo Gordo

O espectáculo Canta o Galo Gordo surge na sequência 
do livro de Inês Pupo e Gonçalo Pratas, recentemente 
publicado pela Editorial Caminho.
“O espectáculo surgiu naturalmente, por sentirmos uma 
vontade enorme de partilhar o conteúdo deste livro ao vivo, 
numa relação directa com as crianças, com os professores, 
com os pais e com os avós”.
Ao longo de 50 minutos as crianças, os pais, os professores 
e os educadores são convidados a participar num 
espectáculo criado a partir do imaginário do livro, em 
que as canções são apresentadas ao vivo, sob a forma 
de jogos cénicos e sonoros interactivos que ajudam a 
sensibilizar para a poesia e para a música.
As canções que compõem o espectáculo falam do que 
se aprende na escola, dos momentos e das festas que 
fazem o nosso calendário, dos dias que pontuam a vida 
das crianças e de todos nós.
Destaque para a apresentação de três músicas 
criadas pelos agrupamentos escolares do Município 
de Ílhavo.

DEZEMBRO | DOM 13 às 17h00



MÚSICA

Concerto de Natal
Banda dos Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo, com a participação especial do 
Orfeão da Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo
Ancorado no espírito natalício, a Câmara Municipal de Ílhavo 
e o Centro Cultural de Ílhavo associam-se à celebração 
desta época festiva, com a realização do tradicional 
concerto de Natal da Banda dos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo (Música Nova), com a participação especial do 
Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, sob a 
direcção simultânea do Maestro Jorge Ferreira.
O espectáculo decorrerá com a actuação da Música Nova 
na I parte e com o desempenho simultâneo dos dois 
agrupamentos na II parte, numa demonstração do bom 
relacionamento e amizade existente entre os elementos 
que constituem ambas as Associações.
A receita deste espectáculo destina-se à aquisição de novos 
instrumentos para a Banda dos Bombeiros Voluntários 
de Ílhavo.

entrada € 3,00 | auditório · para todas as idades

DEZEMBRO | SÁB 19 às 21h30



entrada gratuita | marcação prévia · Escolas do 2º ano do 1º Ciclo do 
Munícipio de Ílhavo

SERVIÇO EDUCATIVO

Visita-atelier 
À descoberta do CCI
Uma visita especial ao Centro Cultural de Ílhavo, onde 
descobrirá os segredos dos bastidores e viver a experiência 
do backstage, da sala de ensaio, dos camarins, da régie... 
Seja invadido por sons misteriosos, participe numa peça 
de teatro, surpreenda-se com a magia e a ilusão de ser 
um artista. Mas mais não podemos revelar, pois o CCI tem 
segredos que só podem ser desvendados por cada um.

OUTUBRO | TER 6, 13, 20 e 27
NOVEMBRO | TER 10, 17 e 24



VISITAS GUIADAS
O CCI tem disponível um serviço de visitas acompanhadas 
com marcação prévia. A partir da sua Arquitectura e suas 
potencialidades, as visitas procuram mostrar e explicar 
os diferentes espaços, as suas finalidades, bem como 
os diferentes equipamentos de forma a partilhar com o 
visitante os objectivos e desafios do CCI.

VISITAS GUIADAS TEMÁTICAS
Estas visitas têm como objectivo dar a conhecer as 
exposições patentes no CCI, através de uma visita guiada 
do artista-especialista à exposição, privilegiando uma 
abordagem pessoal, e única à obra. Serão abordadas 
questões técnicas, contextos culturais, e outros elementos 
relevantes para o autor e o visitante.

NORMAS
» 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 fins 
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 e quinta-feira
10h00-12h00 | gratuito
Público em Geral: Terça e quinta-feira
14h30-17h00 | €1,00



ESPAÇOS CCI
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.



» 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 final 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 deficiência, 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



Auditório





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


