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Mensagens

José Agostinho Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

A viver os primeiros dias do seu terceiro ano de existência, 
o Centro Cultural de Ílhavo disponibiliza neste segundo 
trimestre de 2010, um conjunto de propostas culturais 
com grande riqueza e diversidade.
Dos Artistas de dimensão nacional e internacional à 
presença intensa de Associações do Nosso Município, 
da fotografia de Eduardo Gageiro ao humor de Aldo Lima, 
Nicolau Breyner e Pedro Tochas, dos sons da Música Nova 
e dos Deolinda, ao Cinema e às artes de Teatro que dão 
Vida ao Festival Municipal de 2010,…, misturam-se muitas 
outras ofertas nesta sua Casa de Cultura.
Numa aposta de crescimento contínuo e com todos, numa 
lógica Municipal devidamente apostada em ser parte do 
crescimento Regional e Nacional, o CCI prossegue o seu 
caminho de serviço e de afirmação.
Numa acção CMI/GRAL fazemos um convite especial para 
darmos uma mão aos nossos compatriotas Madeirenses 
no dia 10 de Abril. 
Entregamos o convite a todos, para que possam ser 
parte da vida de cada um dos momentos que por esta 
via apresentamos.

Continuamos a Contar Consigo. Bem Haja.



José Pina
Director do Centro Cultural de Ílhavo

No seguimento da orientação estratégica definida para o Centro 
Cultural de Ílhavo (CCI) e cumprindo com a sua missão, o 
presente trimestre caracteriza-se pelo acolhimento de um 
conjunto significativo de projectos importantes para a dinamização 
cultural do Município de Ílhavo e da sua região envolvente.
Através de linguagens artísticas e realidades de produção 
significativamente diferentes, estes projectos cruzam e criam 
pontes de comunicação e de troca de experiências entre os 
diferentes agentes culturais envolvidos, constituindo-se a acção 
do CCI como um contributo activo na valorização da criação 
artística local e regional, nomeadamente do meio associativo.
Com uma programação diversificada, abrangendo as diferentes 
áreas de criação e susceptível de cativar a atenção dos 
diferentes públicos, o CCI orgulha-se de proporcionar um 
conjunto de acções relevantes no panorama artístico nacional 
e apresenta a sua segunda co-produção.
A aposta na música, em particular nos jovens valores 
nacionais, o teatro, as artes plásticas e as acções para o 
público juvenil, numa interligação e gestão integrada com os 
diferentes projectos de índole municipal, materializam a acção 
do CCI como equipamento âncora da nova dinâmica cultural 
municipal. O presente trimestre antecede uma nova etapa de 
crescimento e de consolidação da nossa acção, facto que 
nos responsabiliza, estimula e orgulha. 
Estamos certos que podemos contar com a sua colaboração 
e apoio neste processo de consolidação da acção cultural 
municipal que faz de Ílhavo uma referência e modelo a seguir.



programa abr » mai » jun’10
ABRIL
Até 6 de Junho
EXPOSIÇÃO
“Silêncios”, fotografia 
de Eduardo Gageiro

MAIO
SÁB 1 às 21h30 e 
DOM 2 às 17h00
DANÇA
… Viagem à Terra 
do Nunca…
Escola de Bailado de Calvão

TER 4 a QUI 6
TEATRO
Quando a Stella era 
muito pequenina
pela Gato Que Ladra 
Associação Cultural

CINEMA
CICLO DE CINEMA
“Contra Filmes não há Argumentos”
SÁB 08 21h30 | Shutter Island
DOM 16 21h30 | O Livro de Eli
DOM 30 21h30 | Fora de Controlo

TER 6 a SEX 9 das 
14h00 às 16h00
MULTIDSICIPLINAR
Férias divertidas 
no CCI

SÁB 10 às 21h30
TEATRO
O “Nazareno” – Obra Musical 
de Frei Hermano da Câmara
GRAL – Grupo Recreativo Amigos da Légua

SÁB 17 às 15h30
MÚSICA
110.º Aniversário da Banda 
dos BVI – Música Nova

TER 20
SERVIÇO EDUCATIVO
Visita temática – 
À descoberta do CCI

CINEMA às 21h30
CICLO DE CINEMA
“Os Óscares®”
SÁB 03 | Estado de Guerra
DOM 18 | Invictus
DOM 25 | Um Homem Sério

SEX 9 às 22h00
MÚSICA
Anaquim

DOM 11 às 17h00
MÚSICA
Concerto de música para famílias
Amigos do Peito

SÁB 24 às 21h30
MÚSICA
Orfeão da Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo

TER 27
SERVIÇO EDUCATIVO
Visita temática – Os “silêncios” 
de Eduardo Gageiro

QUI 29 das 18h00 às 21h00
DANÇA
Dança em dia aberto

SEX 7 às 22h00
MÚSICA
Deolinda

TER 11 e TER 18
SERVIÇO EDUCATIVO
Visita temática – 
À descoberta do CCI



SEX 14 às 22h00
TEATRO
“Vila Cacimba”, pelo Trigo Limpo/ACERT
15h00 – Sessão exclusiva para escolas

QUI 20 às 10h00 e 15h00
DOM 23 às 21h30 TEATRO
Odisseia, de Homero… e não só!
pelo Grupo de Teatro MarAlegre 
(E.B. José Ferreira Pinto Basto – Ílhavo)

TER 18 e QUA 19 às 21h30
WORKSHOP
Um Serão Interactivo, 
com Pedro Tochas

TER 25
SERVIÇO EDUCATIVO
Visita temática – 
Os “silêncios” de 
Eduardo Gageiro

JUNHO
TER 1 Todo o dia
MULTIDISCIPLINAR
Comemorações do 
Dia Mundial 
da Criança

SEX 4 às 21h30
MULTIDISCIPLINAR
Escolíadas (Gala)
Sessões – Dia 16, 17, 23 e 
30 de Abril

SÁB 5 às 22h00
MÚSICA
Johnwaynes + 
DJ Set

CINEMA
CICLO DE CINEMA “Em Família”
DOM 06 18h30 | Alice no País das Maravilhas
DOM 20 21h30 | A Bela e o Paparazzo
SEX 25 21h30 | Um Sonho Possível

QUA 9 às 22h00
MÚSICA
Virgem Suta

SÁB 12 às 21h30
EXPOSIÇÃO
Finalistas 2010 – Exposição em 
Artes Plásticas e Design

SEX 28 às 22h00
STAND UP
Vai-se Andando, com 
José Pedro Gomes

SÁB 29 às 22h00
TEATRO
Sangue de Mar
pelo Rancho Regional da Casa 
do Povo de Ílhavo

SÁB 5 às 14h00
SERVIÇO EDUCATIVO
Atelier/Dança para 
crianças – Histórias 
do meu lixo

SÁB 12 às 22h00
STAND UP
Clube de Comédia
Aldo Lima, Bruno Nogueira, Eduardo Madeira, 
Francisco Menezes, Nilton e Óscar Branco

SEX 18 às 22h00
STAND UP
“Nicolau”, com 
Nicolau Breyner

SÁB 15, SEX 21 e 
SÁB 22 às 21h30
MÚSICA
A Minha Sinfonia

SÁB 19 às 17h00
DANÇA
Dançarte, pelo Associação “Os Ílhavos”



Até 6 de JUNHO
“Silêncios”, fotografia de
Eduardo Gageiro
Exposição temporária de Eduardo Gageiro, o 
mais premiado fotojornalista português.
· 1.º Prémio da 11.ª Exposição Artística da China (2005)
· Prémio Autores SPA/RTP “Melhor Trabalho de 

Fotografia” (2010)

Visitas guiadas à exposição nas 
actividades assinaladas.

entrada gratuita | sala de exposições · 
para todas as idades

JUNHO | SÁB 12 às 21h30
Finalistas 2010 – 
Exposição e Prémios em 
Artes Plásticas e Design
Segunda edição da Exposição e atribuição de 
Prémios de Trabalho de Alunos Finalistas de 
Escolas de Artes Plásticas e Design.

entrada gratuita | sala de exposições · 
patente até 26 de Setembro · para todas as idades

EXPOSIÇÕES



ABRIL | CINEMA ÀS 21H30

CICLO DE CINEMA

“Os Óscares®”
SÁB 03 | Estado de Guerra
DOM 18 | Invictus
DOM 25 | Um Homem Sério

SÁB 03 | Estado de Guerra, de Kathryn Bigelow, 
com Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty, 
Guy Pearce, Ralph Fiennes, David Morse e Evangeline 
Lilly (131 min.) | M/16 anos

Retrato de uma elite de soldados responsável pelo desarmamento 
de bombas no Iraque. Quando um novo sargento, James, assume 
o comando de uma dessas equipas, ele surpreende pela sua 
indiferença à morte. À medida que os homens lutam para 
controlar o seu novo líder, a cidade explode num absoluto caos e 
James revela a sua verdadeira personalidade de uma forma que 
irá para sempre mudar estes homens. Vencedor de 6 Oscar®, 
incluindo Melhor Filme e Melhor Realizador.

DOM 18 | Invictus, de Clint Eastwood, com Matt 
Damon, Morgan Freeman e Scott Eastwood
(133’) | M/12 anos

Baseado em factos verídicos, esta história conta o esforço de 
Nelson Mandela, recentemente eleito presidente da África do 
Sul, um país muito marcado pelo apartheid, em unir o seu 
povo. Através da linguagem universal do desporto, Mandela 
apelou à equipa de rugby e ao seu capitão Pienaar, que 
acabariam de realizar uma improvável caminhada até à final 
do Campeonato do Mundo de 1995. Nomeado para 2 Oscar®, 
pelas interpretações de Morgan Freeman e Matt Damon.

DOM 25 | Um Homem Sério, de Ethan Coan e Joel 
Coen, com Michael Stuhlbarg, Richard Kind e Fred 
Melamed (106’) | M/16 anos

Larry Gopnik é um bom homem: um marido adorável, um pai 
empenhado e um professor dedicado que, face às tentações 
diárias, deseja fazer tudo o que está certo e justo. Mas um dia, tudo 
começa a desmoronar... A sua mulher deixa-o, a carreira de Larry 
está igualmente virada do avesso e quando o companheiro da sua 
mulher morre num acidente de automóvel, ela insiste que deverá 
ser ele a pagar a conta do funeral! Mas os azares não ficam por 
aqui... Nomeado para 2 Oscar®, incluindo Melhor Filme.

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



ABRIL | TER 6 a SEX 9
 das 14h00 às 16h00

MULTIDISCIPLINAR

Férias divertidas no CCI
Por considerar importante a realização de programas 
de ocupação dos tempos livres em períodos de férias 
escolares, de forma a disponibilizar soluções adequadas 
e educativas para a ocupação dos jovens munícipes, a 
Câmara Muncipal de Ílhavo promove o Programa Municipal 
Férias Divertidas – Páscoa 2010.

Dia 6: Visita Guiada – À Descoberta do CCI 
Dia 7: Teatro de Marionetas e workshop
Dia 8: Oficina/Atelier de Expressão Plástica
Dia 9: Acção livre



entrada € 5,00 | auditório · M/3 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

ABRIL | SEX 9 às 22h00

MÚSICA

Anaquim
Projecto de José Rebola, Anaquim explora uma sonoridade 
enraizada nos grandes nomes da música portuguesa, 
com uma salutar frescura e originalidade nos arranjos e 
nas temáticas. “A Vida dos Outros”, o álbum de estreia, é 
desde já uma das referências musicais de 2010. 
Em todas as canções, escritas com clareza e generosidade, 
Rebola consegue colocar sempre um dilema moral em 
destaque (“As Vidas dos Outros”, “Lídia” ou “Horas Vagas”); 
contar uma história em modo de lenda popular (“Vampiros”) 
ou pintar com detalhe e cor um quadro de quotidiano 
(“Na Minha Rua” ou o divertido e folclórico dueto com Ana 
Bacalhau, dos Deolinda, “O Meu Coração”): musicalmente, 
o clima é de festa, de celebração, entre New Orleans, 
os Balcãs e a Feira Popular, com rigor instrumental e 
imaginação, energia e empenho.

www.myspace.com/anaquim.info

21h30 – antecedendo o espectáculo, o Serviço Educativo do CCI 
proporciona uma visita guiada à exposição “Silêncios” de Eduardo 
Gageiro (entrada gratuita)



ABRIL | SÁB 10 às 21h30

TEATRO

O Nazareno – Obra Musical 
de Frei Hermano da Câmara
pelo GRAL – Grupo Recreativo 
Amigos da Légua
A celebrar o 20.º aniversário da estreia de “O Nazareno”, 
adaptada pelo GRAL, da obra musical de Frei Hermano 
da Câmara, a peça procura transportar para o palco 
a representação cénica dos poemas cantados nesta 
obra inspirada no Evangelho, editada em 1978 com a 
colaboração de vários poetas portugueses.
Obra em dois actos, essencial neste período da Quaresma e 
da Páscoa, é o resultado de um trabalho intenso e generoso 
de muitas pessoas que se associaram na criação deste 
projecto, cuja peça estreou no dia 8 de Abril de 1990.

As receitas deste espectáculos revertem para a Cáritas Madeira

Organização: Câmara Municipal de Ílhavo e 
GRAL – Grupo Recreativo Amigos da Légua

21h00 – antecedendo o espectáculo, o Serviço Educativo do CCI 
proporciona uma visita guiada à exposição “Silêncios” de Eduardo 
Gageiro (entrada gratuita)

entrada € 5,00 | auditório · M/3 anos



ABRIL | DOM 11 às 17h00

entrada € 7,50 (M/12) € 5,00 (3-12 anos)  | auditório · M/3 anos

MÚSICA

Concerto de música 
para famílias
Amigos do Peito
Esta é a primeira oportunidade de levar os seus filhos ao 
seu primeiro grande concerto.
Para divertir e encantar crianças e adultos, com músicas 
de vários géneros – rock, hip-hop, jazz, tango..., e novas 
versões de canções tradicionais infantis, o CCI preparou 
este momento especial.
Mais do que um concerto, “Amigos do Peito” apresenta 
um grande espectáculo de música e multimédia. Filmes 
de desenhos animados, videoclips, bonecos, músicos e 
um ambiente de um concerto de rock, com muita cor, 
alegria e fantasia.

Para este concerto, o Centro Cultural de Ílhavo preparou uma 
surpresa para os mais novos.
Procura na bilheteira do CCI a actividade “Amigos do Peito” e para 
os primeiros cinquenta trabalhos entregues, a partir de 2 de Abril 
oferecemos um bilhete e um CD do espectáculo.

www.myspace.com/amigosdopeito



ABRIL | SÁB 17 às 15h30

entrada gratuita | praça CCI · para todas as idades

MÚSICA

Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo – 
Música Nova

Assinalando o seu 110.º Aniversário, a Banda dos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo (Música Nova) leva a efeito 
um Encontro de Bandas Filarmónicas com a participação 
da Banda Clube Pardilhoense, Banda Recreativa União 
Pinheirense, Banda da Sociedade de Instrução e Recreio 
de Janes e Malveira, Banda dos Bombeiros Voluntários de 
Torres Vedras e a aniversariante Música Nova de Ílhavo. 
Cada uma das Bandas apresentará as suas qualidades 
musicais em palco, terminando com a actuação conjunta 
dos cerca de 300 músicos envolvidos, com a interpretação 
de uma marcha concebida exclusivamente para o efeito, 
superiormente escrita pelo ilustre compositor e Maestro 
Afonso Alves.
Convictos de que será uma tarde musical inesquecível 
e constituindo um momento de relevante importância 
no percurso artistico da Música Nova, está convidado a 
participar, conviver, encantar-se e associar-se no desejo 
da vitalidade futura da Música Nova.

Organização: Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo – Música Nova 
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



ABRIL | SÁB 24 às 21h30

entrada € 5,00 | auditório · M/3 anos

MÚSICA

Orfeão da Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo
O Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, uma 
formação dirigida pelo Maestro Jorge Ferreira, celebra o seu 
2.º aniversário e associa-se à comemoração dos 91 anos 
da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, num espectáculo 
único, cujas receitas revertem para as obras do Hospital 
de Cuidados Continuados Integrados de Ílhavo. 
Além do Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, 
são convidados o Orfeão Dr. João Antunes (Condeixa-
-A-Nova), Orfeão da Associação Instrução e Recreio 
1º de Maio Alfarelense (Alfarelos) e a Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo (Música Nova).

Organização: Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

21h00 – antecedendo o espectáculo, o Serviço Educativo do CCI 
proporciona uma visita guiada à exposição “Silêncios” de Eduardo 
Gageiro (entrada gratuita)



ABRIL | QUI 29 das 18h00 às 21h00

entrada gratuita | foyer · para todas as idades

DANÇA

Dança em dia aberto
O Centro Cultural de Ílhavo abre as suas portas pelo 
segundo ano consecutivo para celebrar a dança, assina-
lando o Dia Internacional da Dança.
Apoiado pelos vários grupos de dança do Município de 
Ílhavo, venha experimentar o sabor latino de um tango, 
aprender os truques do hip-hop, a elegância de um passo 
de ballet ou simplesmente assistir ao ensaio/actuação dos 
nossos bailarinos.



MAIO | SÁB 1 às 21h30 e
 DOM 2 às 17h00

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

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!

Organização: Escola de Bailado de Calvão



MAIO | TER 4 a QUI 6

entrada gratuita | auditório · M/4 anos

TEATRO

Quando a Stella 
era muito pequenina
pela Gato Que Ladra 
Associação Cultural

Projecto Teatro Infantil do Município de Ílhavo
Stella e Simão são duas crianças muito, muito pequeninas 
num mundo que lhes parece muito, muito grande.
Enquanto crescem, estes dois irmãos olham para as 
coisas, relacionam-se com elas, jogam com elas, inventam 
explicações para o seu mundo.
No fundo, todos somos como eles. Procuramos responder, 
desde o nascimento, às eternas perguntas: “O que é o 
mundo? Como vou eu viver nele? Quem e como sou eu?”.
Se pensarmos bem, apesar de adultos, ou talvez por isso, 
nós não temos as respostas que lhes faltam. E essas, 
Stella e Simão vão encontrá-las à luz da sua imaginação 
e sabedoria de criança. Saibamos nós aprender com as 
descobertas deles. 

Exclusivo para escolas do Pré-escolar e 1.º Ciclo do Município de 
Ílhavo, mediante marcação prévia



MAIO | SEX 7 às 22h00

MÚSICA

Deolinda

Deolinda regressa ao Centro Cultural de Ílhavo, depois 
de ter actuado no programa inaugural, a 17 de Maio de 
2008. Deolinda instalou um novíssimo e original conceito 
de música popular de Portugal inspirado pelo fado e pelas 
raízes tradicionais da canção portuguesa. O primeiro 
trabalho, Canção ao Lado, foi um sucesso reconhecido 
e acarinhado pela crítica e pelo público em Portugal pela 
forma nova, original e divertida de cantar o que o fado 
canta, sem a tradicional guitarra portuguesa e através de 
uma personagem cativante, a Deolinda 
Venha conhecer o novo álbum, com novas canções, de 
outras novas pequenas histórias, de personagens típicas 
portuguesas e cenários típicos do fado, neste Portugal 
moderno e cosmopolita.
 
www.deolinda.com.pt

21h30 – antecedendo o espectáculo, o Serviço Educativo do CCI 
proporciona uma visita guiada à exposição “Silêncios” de Eduardo 
Gageiro (entrada gratuita)

entrada € 15,00 | auditório · M/3 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)



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

MAIO | CINEMA às 21h30

SÁB 08 | Shutter Island, de Martin Scorsese, com 
Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, 
Emily Mortimer, Michelle Williams, Max von Sydow, 
Patricia Clarkson e Jackie Earle Haley
(138’) | M/16 anos

“Shutter Island” é a história de dois U.S. Marshals, Teddy 
Daniels e Chuck Aule, que são convocados ao hospital/prisão, 
tipo fortaleza, para os criminosos com doenças mentais, 
num remota e inóspita ilha na costa do Massachusetts para 
investigar o misterioso desaparecimento de uma assassina.

DOM 16 | O Livro de Eli, de Albert Hughes e Allen 
Hughes, com Denzel Washington, Mila Kunis, Gary 
Oldman, Michael Gambon, Malcolm McDowell e 
Jennifer Beals (117’) | M/16 anos

Num futuro não muito distante, depois da Guerra final, 
um homem solitário caminha pela terra devastada, outrora 
conhecida como América. Cidades vazias, estradas cortadas – 
tudo à sua volta são marcas de uma destruição catastrófica. 
Eli apenas procura paz, uma esperança que ele carrega e 
guarda há 30 anos. Ele tem de manter o seu caminho para 
conseguir dar um futuro à Humanidade.

DOM 30 | Fora de Controlo, de Martin Campbell, 
com Mel Gibson, Caterina Scorsone, Danny Huston 
e Ray Winstone (117’) | M/16 anos

Thomas Craven é um veterano da Polícia de Boston e pai 
solteiro. Quando Emma, a sua única filha, é assassinada nas 
escadas da sua casa, toda a gente assume que era ele o alvo 
a abater. Mas Thomas rapidamente suspeita do contrário, 
embarcando na missão de descobrir a vida secreta da sua 
filha. A solitária busca de respostas de Craven em relação à 
morte da filha transforma-se numa odisseia de descoberta 
emocional e de redenção.

“Contra Filmes 
não há Argumentos”
SÁB 08 | Shutter Island
DOM 16 | O Livro de Eli
DOM 30 | Fora de Controlo

CICLO DE CINEMA



MAIO | SEX 14 às 22h00

entrada € 7,50 | auditório · M/12 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

TEATRO

Vila Cacimba,
pelo Trigo Limpo/ACERT

Festival de Teatro do Município de Ílhavo
A Companhia Trigo Limpo/ACERT regressa a Mia Couto, 
um dos nomes incontornáveis da língua portuguesa. Nesta 
peça, o ponto de partida é o livro “Venenos de Deus, 
Remédios do Diabo”, onde o autor inventa e conta histórias 
de uma maneira soberba, cria personagens fortíssimas e 
transforma as conversas mais banais em poesia.
É num ambiente de sonho e de policial, que seis actores 
colocam em cena uma história mirabolante centrada na 
busca… de um remédio.
Conseguirá o Doutor Sidónio erradicar a epidemia que 
assolou Vila Cacimba ou pretende apenas curar Bartolomeu 
Sozinho? Conseguirá Suacelência um medicamento que lhe 
anule definitivamente a transpiração ou morrerá envenenado 
por vingança? Conseguirá Dona Munda que lhe devolvam 
a filha Deolinda ou será acusada de ser feiticeira?
Sonhar é uma cura ou dá um trabalhão danado? Há sempre 
um remédio para tudo ou a vida não tem remédio?

15h00 – Sessão exclusiva direccionada às escolas do Secundário 
do Município de Ílhavo, mediante marcação prévia. Esta sessão terá 
uma componente de tertúlia após o espectáculo com o encenador 
e actores. (entrada gratuita | limitado a 50 pessoas) 

21h30 – antecedendo o espectáculo, o Serviço Educativo do CCI 
proporciona uma visita guiada à exposição “Silêncios” de Eduardo 
Gageiro (entrada gratuita)



MAIO | TER 18 e QUA 19 às 21h30

WORKSHOP

Um Serão Interactivo, 
com Pedro Tochas

Mistura de espectáculo com workshop, esta performance 
tem como objectivo experimentar alguns conceitos para 
o próximo espectáculo de Pedro Tochas. Ao mesmo 
tempo, convida o público a participar em jogos teatrais 
para explorar esses mesmos conceitos.
A não perder para quem quer sair da sua zona de conforto 
e experimentar coisas novas.

Nota: esta performance é interactiva com uma forte componente de 
workshop. As pessoas devem trazer roupa e calçado confortável 
(fato de treino recomendável) e estarem fisicamente bem, uma vez que 
alguns dos jogos vão exigir actividade física. Nenhum dos participantes 
pode ficar unicamente a assistir de forma passiva.
Caso não queira participar nos jogos, deverá abandonar a sala, sem direito 
a reembolso do valor do bilhete. 

entrada € 10,00 | auditório · M/16 anos



MAIO | QUI 20 às 10h00 e 15h00 e
 DOM 23 às 21h30 

TEATRO

Odisseia, 
de Homero… e não só!
pelo Grupo de Teatro MarAlegre 
(E.B. José Ferreira Pinto Basto – Ílhavo)

Odisseia, obra que remonta à Antiguidade, provavel-
mente ao final do século VIII a.C. e atribuída ao poeta 
grego, Homero.
Volvidos tantos milénios, um grupo jovens actores reúne-se 
para dar vida a uma das maiores aventuras de todos os 
tempos. Monstros temíveis, deuses poderosos, deusas 
sedutoras, ninfas, sereias, ventos e mar, muito mar… Sem 
dúvida, será uma aventura em todos os sentidos e para 
todos os sentidos! Esta Odisseia envolve pela fantasia mas 
tem sempre presentes valores basilares como a coragem, 
a perseverança e o amor.
Será que o público, à imagem do herói, Ulisses, se permite 
viver e sobreviver a esta Odisseia Contemporânea?

Concepção, Dramaturgia, Encenação e Cenografia: Anabela Mateus, Paula 
Gomes e Susana Pinheiro.
Intérpretes: Ana Vieira; Ana Silva; Ana Rodrigues; Catarina Parracho; Catarina 
Ré; Francisca Vilão; Gabriela Cavaz; Inês Gomes; Joana Cura; Joana Pinho; 
João Pereira; Lígia Gonçalves; Liliana Fragoso; Mariana Bastos; Marta Santo; 
Pedro Augusto; Raquel Coelho; Renata Gravato e Susana Pires.
Selecção musical: Anabela Mateus, Paula Gomes e Susana Pinheiro.
Figurinos e Adereços: Anabela Mateus, Paula Gomes, Paulo Quelhas, Susana 
Pinheiro e Maria João Martins.
Projecto Apoiado pelo PAPE/2010 da CMI e
E.B. José Ferreira Pinto Basto – Ílhavo

entrada gratuita (QUI 20) · € 2,00 (DOM 23) | auditório · M/3 anos



MAIO | SÁB 15, SEX 21 e SÁB 22
 às 21h30

MÚSICA

A Minha Sinfonia
Desde o primeiro ano, o ensino da Música foi uma das 
actividades seleccionadas como oferta no Programa de 
Enriquecimento Curricular organizado pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, tendo sido centenas as Crianças que têm aderido 
a esta actividade ao longo dos últimos anos.
Considerando o trabalho já desenvolvido ao longo dos 
anos e tendo como finalidade mostrar à Comunidade o 
resultado desse mesmo trabalho no âmbito do Ensino da 
Música, pretende-se realizar o Projecto “A Minha Sinfonia”, 
no seguimento do sucesso alcançado com a primeira 
edição realizada em 2009.
Este projecto pretende envolver todos os Alunos inscritos na 
actividade do Ensino da Música, Professores do Programa 
de Enriquecimento Curricular e os Professores Titulares 
de Turma, e consiste na apresentação de um concerto 
protagonizado pelos próprios Alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, sendo que cada dia será reservado a um 
Agrupamento de Escolas.

Dia 15 às 21h30 – Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação
Dia 21 às 21h30 – Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré
Dia 22 às 21h30 – Agrupamento de Escolas de Ílhavo

Nota: os bilhetes do espectáculo do dia 15 estarão disponíveis a 11 de 
Maio; os bilhetes dos espectáculos do dia 21 e 22 estarão disponíveis a 
18 de Maio

entrada gratuita | auditório · M/3 anos



MAIO | SEX 28 às 22h00

STAND UP

Vai-se Andando,
com José Pedro Gomes

José Pedro Gomes, depois do espectáculo «Coçar Onde 
É Preciso», continua a tentar perceber o que faz de nós um 
povo tão especial. Realmente, que nos leva a conseguir 
fazer coisas que mais ninguém faz? O que nos faz sermos 
melhores ou piores do que os outros? O que é que nos 
faria ser muito melhores? Quais são as pequenas arestas 
a limar para ficarmos perfeitos? São nos pormenores que 
nos distinguem dos outros povos que José Pedro Gomes 
se volta a debruçar, numa encenação de António Feio, 
com textos de Eduardo Madeira, Filipe Homem Fonseca, 
Henrique Dias, Luísa Costa Gomes, Marco Horácio, Nilton, 
Nuno Artur Silva, Nuno Markl.

21h30 – antecedendo o espectáculo, o Serviço Educativo do CCI 
proporciona uma visita guiada à exposição “Silêncios” de Eduardo 
Gageiro (entrada gratuita)

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



MAIO | SÁB 29 às 22h00

TEATRO

Sangue de Mar
pelo Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo

“Das águas do oceano emergem as gentes que com suor 
e luta venceram os mares, desafiando a sua imensidão 
e a sua força.
As que deram à costa não viraram costas à terra e de 
mãos enterradas no trabalho a moldaram, retirando dela 
o seu sustento.
São as gentes de Ílhavo que tornaram tão nobre esta terra 
com os seus feitos e o seu esforço.
De rosto marcado, marcam o seu ser, dominam a terra 
e os mares.
Homens e mulheres trazem nas veias “SANGUEdeMAR”, 
aquele que trás até nós as suas tradições e costumes, o 
que de mais puro existe na história deste povo…
… que um dia deu à costa, aqui tão perto de nós.”

Jackas

Produção: Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo
Encenação e cenografia: Jackas 
Sonoplastia/luminotécnia: José Vilão
Guarda-roupa/adereços/elenco: Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo

21h30 – antecedendo o espectáculo, o Serviço Educativo do CCI 
proporciona uma visita guiada à exposição “Silêncios” de Eduardo 
Gageiro (entrada gratuita)

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



JUNHO | TER 1 Todo o dia

MULTIDISCIPLINAR

Comemorações do 
Dia Mundial da Criança

O Dia Mundial da Criança é para a Câmara Municipal 
de Ílhavo um dia muito especial, pelo que todos os 
anos é comemorado em conjunto com as Crianças do 
Pré-Escolar.
Assim, e no âmbito do Plano Municipal de Intervenção 
Educativa 2009/2010, e na sequência das acções realizadas 
nos anos anteriores, a Câmara Municipal de Ílhavo vai 
organizar, no próximo dia 1 de Junho (terça-feira), a 
comemoração de mais um Dia Mundial da Criança, com 
um programa especialmente dirigido às Crianças da rede 
Pré-Escolar (pública e privada) do Município de Ílhavo. 
A edição deste ano terá como palco principal o Centro 
Cultural de Ílhavo e espaço envolvente, com uma 
programação que fará as delícias dos mais novos.

entrada gratuita | auditório e praça CCI · público alvo: Crianças do 
Pré-Escolar da rede pública e privada do Município de Ílhavo



JUNHO | SEX 4 às 21h30

MULTIDISCIPLINAR

Escolíadas

Sessões – 16, 17, 23 e 30 de Abril às 21h30
Gala – 4 de Junho às 21h30

As Escolíadas é um projecto de animação sócio – cultural 
e estímulo artístico destinado a alunos e professores de 
escolas secundárias da região centro, dando oportunidades 
únicas e inesquecíveis a todos aqueles que nele participam. 
Este evento desenrola-se com a participação de escolas 
secundárias aderentes, distribuídas pelos distritos de Aveiro, 
Coimbra e Viseu. 
O evento é composto por várias sessões em que participam 
sempre três escolas com provas de teatro, música, dança, 
pintura e claques. Para além destas, existem ainda provas 
de cultura geral e um concurso de poesia.

Organização: Associação Escolíadas
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

entrada gratuita | auditório · bilhetes disponíveis no CCI no dia do 
espectáculo, a partir das 10 horas · M/3 anos 



SERVIÇO EDUCATIVO

Atelier/Dança para crianças – 
Histórias do meu lixo

Atelier de dança contemporânea, onde através de jogos de 
improvisação, imagens e ambientes sonoros/música que 
fazem parte do quotidiano de cada criança e utilização 
de elementos plásticos que fazem parte do espectáculo. 
Pretende-se estimular o prazer da criação e proporcionar 
momentos de pura diversão através de algo mais “sério”, 
como é o caso da Dança Contemporânea. 
A linha temática centra-se na ideia que todo o lixo que 
produzimos tem um percurso e uma história própria que 
reflecte o meio em que cada um se insere. 
Com estas “histórias do lixo” desperta-se a criança para a 
possibilidade de reutilização de materiais que fazem parte 
do seu quotidiano, transformando-os e atribuindo-lhes um 
novo percurso, uma nova vida, uma nova história.

JUNHO | SÁB 5 às 14h00

entrada € 3,00 | auditório · entre os 8 e 12 anos · 
limitado a 20 participantes



JUNHO | SÁB 5 às 22h00

MÚSICA

Johnwaynes + DJ Set

Johnwaynes apresentam, num concerto multimodal, 
o seu mais recente disco “What Is All About”. Este é 
um disco em que 5 temas reúnem as suas influências e 
existências. Realidades emocionais em forma de canções, 
num universo fora dos clubes e pistas de dança. Fusão de 
identidades assimetricamente conjugadas. Do jazz com a 
bossa nova, do broken beat com o r&b, do deep house 
com o nu jazz.

Ficha Artística e Técnica:
Johnwaynes: Jepe (João Pedro Vieira da Silva) & MrBeat (António Bastos)
Músicos convidados: Hubert Tubbs, Paulo Bastos, Siri Svegler, Stee Downes, 
Adlibitum
Concepção e Realização Multimédia: Artshare
Produção Executiva: Artshare e Stimpy
Uma co-produção: Centro Cultural de Ilhavo, Johnwaynes e Artshare,Lda
Media Partners: Antena 3, Optimus Discos e MTV

www.myspace.com/johnwaynesmusic

21h30 – antecedendo o espectáculo, o Serviço Educativo do CCI 
proporciona uma visita guiada à exposição “Silêncios” de Eduardo 
Gageiro (entrada gratuita)

JUNHO | SÁB 5 às 22h00

entrada € 7,50 | auditório · M/12 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)



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

JUNHO | CINEMA

DOM 06 | Alice no País das Maravilhas, de Tim 
Burton, com Johnny Depp, Helena Bonham Carter, 
Mia Wasikowska, Alan Rickman, Michael Sheen, 
Anne Hathaway, e Christopher Lee
(108’) | M/12 anos

História intemporal de Alice, que regressa ao excêntrico 
mundo que encontrou pela primeira vez quando era criança 
reunindo-se com os seus amigos: o Coelho Branco, Tweedledee 
e Tweedledum, a Ratazana, a Lagarta, o Gato Cheshire, e claro, 
o Chapeleiro Louco. Alice embarca numa fantástica viagem 
para encontrar o seu verdadeiro destino e acabar com o reino 
de terror da Rainha Vermelha. Sessão integrada na Semana 
do Ambiente da Câmara Municipal de Ílhavo.

DOM 20 | A Bela e o Paparazzo, de António-Pedro 
Vasconcelos, com Soraia Chaves, Marco D’Almeida, 
Pedro Laginha, Nicolau Breyner e Nuno Markl
(107’) | M/12 anos

Mariana, uma jovem vedeta da televisão, está muito perto de 
um colapso nervoso. As filmagens não estão a correr bem, 
a sua popularidade na novela está a descer mas todos os 
passos da sua vida privada continuam a ser matéria de capa 
das revistas “cor-de-rosa”. Gabriela Santos, nome artístico de 
João, o paparazzo que é contratado para perseguir Mariana 
dia e noite, conhecem-se de forma fortuita...

SÁB 25 | Um sonho possível, de John Lee 
Hancock, com Sandra Bullock, Tim McGraw, 
Quinton Aaron e Kathy Bates (128’) | M/12 anos

Michael Oher, um adolescente sem abrigo é avistado na rua 
por Leigh Anne Tuohy. Esta, reconhecendo-o como colega 
de escola da sua filha, insiste para que ele saia do frio, dado 
que é pleno Inverno. Sem hesitar, Leigh convida-o a passar a 
noite na sua casa. O que começou como um gesto de ternura 
tornou-se em algo mais, quando Michael passou a fazer parte 
da família Tuohy. Vencedor de Oscar® de Melhor Actriz, 
pelo desempenho de Sandra Bullock.

CICLO DE CINEMA

“Em Família”
DOM 06 às 18h30 | Alice no País das Maravilhas
DOM 20 às 21h30 | A Bela e o Paparazzo
SEX 25 às 21h30 | Um Sonho Possível



JUNHO | QUA 9 às 22h00

MÚSICA

Virgem Suta

A história dos Virgem Suta não é a história normal das 
bandas de hoje em dia. Valeram-se de duas guitarras, da 
voz e da quase “ousadia” de uma mão cheia de canções 
Naquela dúzia de canções que compõem o disco de estreia, 
consegue-se perceber o que os caracteriza e porque vão 
agradando a quem quer que os oiça. Não descartam a 
tradição, transpiram portugalidade e assumem-no. A isto 
aliam uma ironia que aparece a espaços, insólita, não de 
riso fácil, mas daquele que só é esboçado depois de se 
ter desconstruído a mensagem.
Os Virgem Suta são Nuno Figueiredo e Jorge Benvinda, 
acompanhados pelos músicos João Cabrita, Sérgio 
Nascimento, Nuno Rafael e Helder Morais.

www.myspace.com/virgemsuta

entrada € 7,50 | auditório · M/16 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)



entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades

EXPOSIÇÃO

Finalistas 2010 – Exposição 
em Artes Plásticas e Design

Com a finalidade de estimular a criatividade e a criação 
artística, a Câmara Municipal de Ílhavo pretende instituir 
a atribuição de dois prémios, destinados a distinguir os 
melhores trabalhos realizados por alunos finalistas das 
Escolas de Artes Plásticas e Design.
Abrangendo como áreas da criação artística a pintura, a 
escultura, a fotografia, o vídeo, a instalação e o design, 
a iniciativa é dirigida a todos os alunos que frequentem 
o último ano dos cursos de licenciatura em Artes 
Plásticas e Design, promovendo a sua integração em 
contextos artísticos mais diversos e o reconhecimento de 
novos talentos.
Numa primeira fase, este projecto prevê a selecção dos 
melhores trabalhos apresentados a concurso, para a sua 
exibição ao público na sala de exposições temporárias 
do Centro Cultural de Ílhavo, entre Junho e Setembro de 
2010. Numa segunda fase, o júri, constituído para este 
efeito por personalidades das artes, atribui os prémios de 
Artes Plásticas Cândido Teles e de Design João Carlos 
Celestino Gomes aos finalistas com os melhores trabalhos 
em exposição.

JUNHO | SÁB 12 às 21h30



STAND UP

Clube de Comédia
Aldo Lima, Bruno Nogueira, Eduardo 
Madeira, Francisco Menezes, Nilton e 
Óscar Branco

Num espaço aberto a todo o tipo de ideias, seis humoristas 
portugueses sobem ao palco em liberdade total com um 
humor sem regras para além da de fazer rir.
Também há a teoria de que este “hilariante, demente, 
libertário e moderno espectáculo de humor” apenas serve 
de pretexto para se reunirem com Aldo Lima, o único 
solteiro do grupo. Será que vão, de facto, aparecer? Ou 
vão optar por ir jantar fora? Para Nilton, qualquer opção 
é boa, desde que o horário se mantenha pois “a malta 
tem de se deitar cedo”.

JUNHO | SÁB 12 às 22h00

entrada € 15,00 | auditório · M/16 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)



STAND UP

“Nicolau”, com Nicolau Breyner

Prestes a comemorar 50 anos de carreira, Nicolau Breyner 
faz uma reflexão sobre os muitos papéis que já interpretou 
e sobre a relação que hoje tem com o mundo. Num tom 
intimista partilha com o público as histórias mais divertidas 
dos bastidores do teatro, cinema e televisão, bem como 
algumas das suas inquietações actuais. “Porque é que 
os computadores nunca funcionam?” ou “quem é que 
se lembrou de criar casas-de-banho inteligentes?”, são 
algumas das irritações que confessa.
Ao longo do espectáculo,  Nicolau canta algumas canções, 
sendo acompanhado ao vivo por um trio de músicos. 
Em palco estará também um ecrã no qual se projectam 
vídeos com cenas de arquivo, representativas de vários 
momentos da sua carreira. 
Para não se desviar muito do assunto, porque história puxa 
história e só temos hora e meia, o Nicolau estará munido 
de um GPS que lhe vai dando indicações úteis: “está a 
sair do guião, volte ao texto logo que possível!”.

JUNHO | SEX 18 às 22h00

entrada € 15,00 | auditório · M/12 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)



entrada gratuita | auditório · para todas as idades

DANÇA

Dançarte, 
pelo Associação “Os Ílhavos”

Para comemorar o 33.º Aniversario da Associação Cultural 
Desportiva “OS ÍLHAVOS”, apresenta-se DANÇARTE/2, 
um Encontro de Associações Culturais (Maratona de 
Dança), neste evento que o Centro Cultural de Ílhavo 
acolhe pelo segundo ano consecutivo, com o apoio da 
Câmara Municipal de Ílhavo. 

JUNHO | SÁB 19 às 17h00



VISITAS CCI

VISITA GUIADA

ABRIL | TER 20
MAIO | TER 11 e 18

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.

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

VISITA TEMÁTICA

ABRIL | TER 27
MAIO | TER 25

Os “silêncios” de 
Eduardo Gageiro
Como podemos captar o “silêncio”? Podemos 
fazê-lo através da lente de uma máquina 
fotográfica? São estas as questões que 
pretendemos responder, com um visita e atelier 
especial à exposição “Silêncios”, de Eduardo 
Gageiro, o maior fotojornalista português.

entrada gratuita | marcação prévia · limitado a 20 
participantes por sessão · para alunos do 3.º Ciclo e 
Ensino Secundário



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 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


