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Mensagens

José Agostinho Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

O Centro Cultural de Ílhavo (CCI) vive de Janeiro a Março de 2010 
o seu sétimo trimestre de programação regular, assinalando o seu 
segundo ano de vida iniciado com a sua inauguração no dia 24 de 
Março de 2008, Feriado Municipal.
A aposta feita tem hoje o sinal positivo e um sentido de sucesso, 
fruto do trabalho de uma Equipa constituída por Políticos e Técnicos 
Gestores e pelo Público, que ao longo da caminhada de dois anos tem 
vindo a crescer na afirmação que o CCI vem fazendo pela qualidade 
e diversidade da sua programação.
Por isso, Parabéns a Todos, ficando o convite para prosseguirmos 
juntos na dinamização do CCI e no seu crescimento no terceiro 
ano de vida.
A capa desta publicação tem o olhar intenso e doce, o rosto belo e 
experiente de Eunice Muñoz, uma das bandeiras da programação 
deste primeiro trimestre de 2010 no CCI.
São essas as características que queremos na vida do nosso 
CCI: intensidade, doçura, beleza e experiência,…, crescendo 
sempre Consigo.
Fica por isso e desde já convidado para dar vida às iniciativas que 
por esta via apresentamos.
Continuamos a Contar Consigo. Bem Haja.
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José Pina
Director do Centro Cultural de Ílhavo

Neste início de ano e de trimestre de 2010 o Centro Cultural de 
Ílhavo (CCI) renova a esperança em proporcionar um fantástico ano 
de cumplicidades com o seu público, de partilha, de experiências e 
aprendizagens únicas com todos aqueles que connosco optem por 
investir o seu tempo. 
O trimestre de Janeiro-Março de 2010 assinala o segundo aniversário 
do CCI: um período fantástico. 
Dois anos de árduo trabalho, repleto de emoções, de experiências 
e alegrias; dois anos de aprendizagem contínua e de vivências 
inesquecíveis com o estimulante apoio do nosso público. Assinalamos 
o aniversário com uma instalação/exposição retrospectiva do trabalho 
desenvolvido e com a presença do Teatro Nacional D. Maria II.
Este trimestre assinala uma programação diversificada e acessível a 
todos os públicos, com uma aposta forte nos projectos de índole 
formativa e de ligação à comunidade local. Destaca-se em especial o 
teatro e, em particular, a presença da referência do teatro em Portugal, 
Eunice Muñoz, bem como grandes valores do teatro nacional.
No trimestre que celebramos o nosso segundo aniversário, celebra-
remos também o teatro, os direitos humanos e a paz, e participaremos 
nas comemorações do Centenário da República.
Reforçamos a componente expositiva do CCI com projectos de 
envolvência local e de dimensão internacional.
Na sequência do trabalho desenvolvido no âmbito da Exposição de 
Alunos Finalistas em Belas Artes e Design, reforçamos a nossa aposta 
neste projecto com a realização da segunda edição e a atribuição 
de novos prémios. 
Um novo ano e um novo período para o CCI, encarado pela nossa 
equipa com optimismo e com a certeza que continuaremos a cumprir 
com a nossa missão, motivados pela alegria do trabalho e pela 
reconfortante participação do nosso público, sempre em busca de 
momentos únicos neste espaço de emoções.



programa jan » fev » mar’10

JANEIRO
Até 28 de Fevereiro
EXPOSIÇÃO
“Desenho, Escultura, Pintura”, 
de Ângelo de Sousa

SEX 15 às 22h00
STAND UP/MÚSICA
Os Homens da Luta
A Luta Continua – Dá-lhe Falâncio!

SÁB 16 às 17h00
EXPOSIÇÃO
Renovação do espaço de exposição 
“Cândido Teles” | Apresentação do 
projecto “Finalistas 2010 – Exposição e 
Prémios em Artes Plásticas e Design”

CINEMA às 21h30
CICLO DE CINEMA
“Cinememória” 
SÁB 16 | Moon – O outro lado 

da Lua
SEX 22 | Abraços Desfeitos
SÁB 30 | Julie e Julia

QUI 21 e SEX 22
SERVIÇO EDUCATIVO
O Flautista vai à Escola

DOM 24 às 17h30
DANÇA
O Flautista vem a Ílhavo
pelo CeDeCe – Companhia de Dança 
Contemporânea

SEX 29 às 22h00
MÚSICA
Sean Riley & The Slowriders + 
DJ Set com Sean Riley

SÁB 30 às 11h00 e 16h30
SERVIÇO EDUCATIVO/WORKSHOP
Sessões de música para pais e bebés

FEVEREIRO
SEX 5 às 22h00
CINEMA/TERTÚLIA
Compreender Woodstock... 40 anos depois
Exibição de “Taking Woodstock, de Ang Lee 
Tertúlia com Álvaro Costa (RTP, Antena 3)

SÁB 6 às 21h30
MÚSICA
Richie Havens + DJ 
Set com Álvaro Costa 
(RTP/Antena 3)

SÁB 13 às 21h30
TEATRO
Teatro Nacional D. Maria II
O Ano do Pensamento Mágico 
com Eunice Muñoz

SÁB 23 às 14h30
SERVIÇO EDUCATIVO/
WORKSHOP
Crescer com a Música – Acção 
de formação

QUA 10 às 10h00
SERVIÇO EDUCATIVO/MÚSICA
As palavras têm sons!
Oficina de criação musical
Dinamizada por Gonçalo Pratas do projecto 
“Canta o Galo Gordo”



MARÇO
QUA 3 às 14h30
TEATRO
Deixemos o sexo em paz, de Dario Fo 
(Nobel da Literatura) e Franca Rame
pela Companhia de Teatro Maria Paulos

CINEMA
CICLO DE CINEMA
“Mês do Cinema”
DOM 14 11h00 | Uma Aventura na Casa Assombrada
SÁB 20 21h30 | 2012
SEX 26 21h30 | Diamante de Sangue

QUI 18 às 18h00
EXPOSIÇÃO
Exposição 
InterEscolas

SEX 19 às 21h30
MÚSICA
III Sarau 
InterEscolas 2010

SEX 26 e SÁB 27
MULTIDISCIPLINAR
Semana Aveirense 
dos Direitos 
Humanos

DOM 28 às 11h00 e 
12h00
TEATRO
Coucou – Teatro 
para bebés

SEX 5 às 22h00
TEATRO
pelo Teatro Aberto
O Deus da Matança
com Paulo Pires, Joana 
Seixas, Sérgio Praia e Sofia 
de Portugal

SÁB 13 às 21h30
MÚSICA
XII Festilha –
Festival de Tunas 
de Ílhavo

QUI 18, SEX 19 e 
DOM 21 | MÚSICA
Música na 
Escola 2010
Orq. Filarmonia das Beiras

SÁB 20 às 18h00
EXPOSIÇÃO 
Exposição de 
fotografia 
“Eduardo Gageiro”

DOM 7 às 11h00
SERVIÇO EDUCATIVO/MULTIDISCIPLINAR
Fábula do Peixe que Muda
Espectáculo e Oficina de expressão plástica

CINEMA às 21h30
CICLO DE CINEMA
“2.º Aniversário”
SÁB 06 | Avatar
SEX 12 | Sherlock Holmes
SÁB 20 | Lua Nova

QUA 24 às 21h30
INSTALAÇÃO/EXPOSIÇÃO
2 anos CCI

SÁB 27 às 21h30
TEATRO 
Teatro Nacional D. Maria II
Blackbird com Miguel 
Guilherme e Isabel Abreu

DOM 28 às 17h30
DANÇA
Uma Bailarina… 
de Aldara Bizarro

JAN | TER 19 e 26; FEV | TER 9 e 23; 
MAR | TER 9 e 23
SERVIÇO EDUCATIVO
Visita-atelier À descoberta do CCI



Até 28 de Fevereiro
“Desenho, Escultura, Pintura”, 
de Ângelo de Sousa 
Exposição temporária de Ângelo de Sousa, 
um dos artistas mais inovadores no contexto 
artístico nacional.
· Prémio Gulbenkian “Arte” (2007)
· Prémio Amadeo de Souza Cardoso (2007)
· Prémio Bienal de Veneza (1978 e 2008)

entrada gratuita | sala de exposições · 
para todas as idades

JANEIRO | SÁB 16 às 17h00
Renovação do espaço de 
exposição “Cândido Teles”

Apresentação do projecto 
“Finalistas 2010 –
Exposição e Prémios em 
Artes Plásticas e Design”

entrada gratuita | sala de exposições · 
para todas as idades

EXPOSIÇÕES



FEVEREIRO | QUI 18 às 18h00
Exposição InterEscolas
Exposição organizada pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, com a participação das EB 2,3 e 
Secundárias do Município de Ílhavo.

entrada gratuita | foyer · para todas as idades · 
patente até 21 de Março

MARÇO | SÁB 20 às 18h00
Exposição de fotografia 
“Eduardo Gageiro”
Uma das maiores referências da fotografia em 
Portugal, vencedor de vários prémios nacionais 
e internacionais.

entrada gratuita | sala de exposições · 
para todas as idades · patente até 6 de Junho



JANEIRO | SEX 15 às 22h00

STAND UP/MÚSICA

Os Homens da Luta
A Luta Continua – Dá-lhe Falâncio!

Neto e Falâncio são Os Homens da Luta do programa 
televisivo “Vai tudo abaixo”. As suas vidas regem-se pelos 
valores do Abril de 1974 e desde da indumentária ao 
vocabulário, tudo remete para esse período da história do 
nosso país. É como se tivessem saído de uma máquina 
do tempo, um a vociferar ao megafone sobre os direitos 
da classe operária e o outro a cantar o inconfundível 
“kirikirikirkirki”. Nos últimos 3 anos, Neto e Falâncio torna-
ram-se incontornáveis no humor português. 
O sucesso motivou os irmãos Nuno e Vasco Duarte, 
autores, a criar um espectáculo de comédia musical, 
A Luta Continua – Dá-lhe Falâncio! Para isso, a dupla formou 
uma banda inspirada no Abril de 1974, com repertório de 
Zeca Afonso a Francisco Fanhais, de José Mário Branco 
a Manuel Freire, criando um autêntico acontecimento 
revolucionário.

entrada € 10,00 | auditório · M/3 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)



entrada gratuita | sala de exposições · todas as idades

JANEIRO | SÁB 16 às 17h00

EXPOSIÇÃO 

Renovação do espaço de 
exposição “Cândido Teles”

Apresentação do projecto 
“Finalistas 2010 – 
Exposição e Prémios em 
Artes Plásticas e Design”

Cândido Teles nasce em Ílhavo, em 1921. Pintor auto-
didacta, experimentou técnicas muito diversas e procurou 
representar universos distintos. O seu percurso artístico 
é indissociável do seu trajecto e dos seus lugares. Numa 
tentativa de aprofundarmos o nosso conhecimento sobre as 
múltiplas facetas da sua obra, o Centro Cultural de Ílhavo 
inaugura uma nova exposição, no espaço que dedica em 
permanência a Cândido Teles.

Com a finalidade de estimular a criatividade e a criação 
artística, a Câmara Municipal de Ílhavo apresenta o projecto 
de exposição e prémios “Finalistas 2010”, com o intuito 
em distinguir os melhores trabalhos realizados por alunos 
finalistas em Artes Plásticas e Design, promovendo a 
sua integração em contextos artísticos mais diversos e o 
reconhecimento de novos talentos.



JANEIRO | CINEMA às 21h30

CICLO DE CINEMA

“Cinememória” 
SÁB 16 | Moon – O outro lado da Lua
SEX 22 | Abraços Desfeitos
SÁB 30 | Julie e Julia

SÁB 16 | Moon – O outro lado da Lua, de Duncan 
Jones, com Sam Rockwell, Kevin Spacey e Matt 
Berry (97’) · M/12 anos

Num futuro próximo, o astronauta Sam Bell é enviado numa 
missão de três anos para o outro lado da Lua. Completamente 
isolado, a sua base lunar perdeu a comunicação com a Terra. 
O seu contrato está quase a acabar e em breve regressará 
a casa. Mas Sam sofre um estranho acidente e descobre 
um segredo que coloca o futuro em questão. Vencedor de 
vários prémios independentes, este é um dos filmes mais 
surpreendentes de 2009.

SEX 22 | Abraços Desfeitos, de Pedro Almodôvar, 
com Penélope Cruz, Rubén Ochandiano e Blanca 
Portillo (127’) · M/12 anos

Regresso do realizador espanhol Pedro Almodôvar e da sua 
musa Penélope Cruz. Um homem escreve, vive e ama na 
escuridão. Catorze anos antes, foi vítima de um brutal choque 
automóvel, na ilha de Lanzarote. No acidente, não só perdeu a 
vista como também Lena, o amor da sua vida. Este homem usa 
dois nomes: Harry Caine, um pseudónimo com que assina os 
seus trabalhos literários, histórias e argumentos para cinema, 
e Mateo Blanco, o seu verdadeiro nome, com o qual vive e 
assina os filmes que dirige.

SÁB 30 | Julie e Julia, de Nora Ephron, com Meryl 
Streep, Amy Adams, Stanley Tucci, Mary Lynn 
Rajskub e Vanessa Ferlito (123’) · M/12

Em 1948, Julia Child era somente uma mulher americana que 
vivia em França. O trabalho do seu marido levou-a a Paris, e 
com o seu espírito incansável, tinha um enorme desejo de fazer 
algo. Julia seria a mulher que mudou para sempre a maneira de 
cozinhar na América. Anos depois, Julie Powell está estagnada. 
Perto dos 30, a viver e a trabalhar num cubículo, Julie procura 
um projecto para as suas energias. Decide assim passar um 
ano a cozinhar as 524 receitas do livro de Julia e criar um blog 
onde relata as suas experiências.

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



JANEIRO | SÁB 23 às 14h30

entrada € 10,00 | sala de ensaios · limitado a 12 participantes

SERVIÇO EDUCATIVO/WORKSHOP

Crescer com a Música – 
Acção de formação

A iniciação musical dos recém-nascidos, bebés e crianças 
até cerca dos 36 meses de vida exige a aplicação de um 
tipo de estratégia completamente diferente da idealmente 
desenvolvida a partir do jardim-de-infância, facto que exige 
uma preparação também diferente do ponto de vista 
pedagógico para a planificação das sessões de trabalho. 
Trata-se obviamente de um desafio cujos resultados serão 
apenas mensuráveis a médio prazo, não deixando por isso 
de ser crucial para a formação do futuro adulto e para a 
construção do seu edifício musical.

Destinatários: educadores de infância e profissionais de 
educação musical.



JANEIRO | SÁB 30 às 11h00 e 16h30

entrada € 5,00 (adulto) € 3,00 (bebé) | limitado a 12 bebés e um 
máximo de dois acompanhantes

SERVIÇO EDUCATIVO/WORKSHOP

Sessões de música 
para pais e bebés
As sessões de música para pais e bebés, do projecto 
Crescer com a Música da Foco Musical, pretendem ser, para 
além de facilitadoras do trabalho de comunicação musical 
entre os bebés e os pais, um veículo de sensibilização 
para o trabalho de casa dos pais e essencialmente um 
ponto de partida para a consciencialização dos critérios 
potenciadores da musicalidade dos nossos filhos.
A sessão de manhã pretende ser só para os pais, para na 
sessão da tarde partilharem com os seus bebés.

Destinatários: pais e bebés até aos 36 meses.



JANEIRO | QUI 21 e SEX 22

SERVIÇO EDUCATIVO

O Flautista vai à Escola

Audição para escolha de dez meninas/meninos para 
participarem no espectáculo O Flautista vem a Ílhavo, em 
cena no dia 24 de Janeiro, no Centro Cultural de Ílhavo.
Um oportunidade a não perder, se gostares de Dança… 
para te divertires e teres uma experiência inesquecível.

Orientador: CeDeCe – Companhia de Dança Contemporânea
Público Alvo: Meninas/meninos de 5 e 6 anos

participação gratuita |  marcação prévia



JANEIRO | DOM 24 às 17h30

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

DANÇA

O Flautista vem a Ílhavo
pelo CeDeCe – Companhia de Dança Contemporânea

É um bailado inspirado no famoso conto O FLAUTISTA 
de HAMELIN da autoria irmãos Grimm.
E porquê?....Por várias razões, a primeira das quais por 
considerarmos muito importante passarmos aos mais novos 
uma noção muito clara sobre a palavra que, quando dada, 
é para se cumprir.
Num ambiente de festa, de enorme movimento, cor e 
luz surgem vários personagens da vida, talvez ainda de 
qualquer vila ou aldeia, a que naturalmente não faltam os 
ratos e um rei ou rainha até…que aqui simboliza o poder 
que... não cumpre.

Um conto falado, dançado e contado pelos próprios 
bailarinos e pela participação especial de 10 meninas/
meninos de Ílhavo, entre os 5 e os 6 anos.

Coreografia Iolanda Rodrigues; Música Claude Debussy, Mussorgsky e Saint 
Saens; Desenho de Luz António Rodrigues Texto mb; Elenco: Patricia Silva 
Formiga Mor, Catarina Correia Galinha, Joana Puntel Bruxa, Rafaela Sousa 
Palhaço e Vanessa Vieira. Participação de duas alunas da Academia de Dança 
Contemporânea de Setúbal.



JANEIRO | SEX 29 às 22h00

entrada € 7,50 (espectáculo+DJ Set) € 2,50 (DJ) | auditório · M/12 anos
desc. espectáculo+DJ: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

MÚSICA

Sean Riley & 
The Slowriders
+ DJ Set com Sean Riley
Sean Riley & The Slowriders foram uma das mais surpre-
endentes estreias discográficas da música produzida em 
Portugal, quando apresentaram o álbum “Farewell”, um 
conjunto de 11 belíssimas melodias que projectaram na 
perfeição as expectativas de um grupo de amigos que se 
juntou para fazer canções e divertir-se ao máximo. “Moving 
On”, “Harry Rivers” e “Lights Out” foram alguns dos temas 
mais rodados durante a extensa digressão de Farewell – com 
passagens marcantes pelo Festival de Paredes de Coura, 
Festival Para Gente Sentada, Coliseu dos Recreios, Aula 
Magna, Teatro Sá da Bandeira e partilhando palcos com 
Aimee Mann, José Gonzalez, Nina Nastasia, Violent Femmes, 
Mark Kozelek ou Wraygunn.
Venha descobrir os novos sons do novo álbum “Only Time Will 
Tell”, com temas como “Houses And Wives”, ”This Woman” 
ou “Hold On”, que confirmam um dos grandes discos do ano 
passado. Depois do espectáculo, o líder da banda, Sean 
Riley, brinda-nos com um fantástico DJ Set.

www.myspace.com/seanrileymusic



FEVEREIRO | SEX 5 às 22h00

entrada € 3,00 (cinema/tertúlia do dia 5) · € 12,00 (cinema/tertúlia do dia 5 
+ espectáculo e DJ set do dia 6) | auditório · M/12 anos
desc. (cinema/tertúlia do dia 5 + espectáculo e DJ set do dia 6): pack trimestre (25%); sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

CINEMA/TERTÚLIA

Compreender Woodstock... 
40 anos depois
Exibição do filme “Taking Woodstock”, 
de Ang Lee
Tertúlia com Álvaro Costa (RTP, Antena 3)

Numa antecipação ao espectáculo de Richie Havens, o primeiro 
músico a actuar no célebre Festival de Woodstock, em 1969, o 
Centro Cultural de Ílhavo apresenta o filme “Taking Woodstck”, 
de Ang Lee. Baseado numa autobiografia de James Schamus, 
esta é a história de Elliot Tiber, um aspirante a designer 
de interiores que se debate com a sua homossexualidade 
escondida e dependência de drogas durante o mais famoso 
festival musical dos anos 60. 
Depois da exibição assistiremos a uma tertúlia com Álvaro 
Costa, apresentador de televisão e radialista da Antena 3.



FEVEREIRO | SÁB 6 às 21h30

MÚSICA

Richie Havens
+ DJ Set com Álvaro Costa (RTP/Antena 3)

Richie Havens é dotado com uma das vozes mais inconfun-
díveis da música popular americana. Com um estilo poderoso 
e soul, Havens manteve-se fiel e intemporal desde a sua 
aparência histórica no Festival de Woodstock, em 1969, tendo 
sido aclamado pela multidão, tocando até ficar sem músicas, 
decidindo improvisar uma versão de “Motherless Child”, a 
qual ele acrescentou um verso com a palavra “freedom”, 
que se tornou o ícone do famoso festival. Desde então, 
Havens tem usado a sua música para transmitir mensagens 
apaixonadas de fraternidade e liberdade pessoal. Um con-
certo único, de um gigante do soul que, de acordo com a 
conceituada Bilboard Magazine, “parece estar cada vez mais 
inspirador e elegante com a idade.” Um momento de nostalgia 
musical imperdível.

Depois do espectáculo, Álvaro Costa brinda-nos com 
um fantástico DJ Set.
entrada € 12,00 (cinema/tertúlia do dia 5 + espectáculo e DJ set do dia 6) · 
€ 2,50 (DJ set) | auditório · M/12 anos
desc. (cinema/tertúlia do dia 5 + espectáculo e DJ set do dia 6): pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 
17 anos e cartão jovem municipal (20%)



FEVEREIRO | QUA 10 às 10h00

SERVIÇO EDUCATIVO/MÚSICA

As palavras têm sons!
Oficina de criação musical dinamizada 
por Gonçalo Pratas do projecto 
“Canta o Galo Gordo”
Depois do espectáculo “Canta o Galo Gordo” do passado 
dia 13 de Dezembro, o músico Gonçalo Pratas realiza 
uma oficina com os participantes das escolas de Ílhavo 
que compuseram três músicas que integraram esse 
espectáculo.
A oficina consiste na exploração das propriedades musicais 
e na interpretação sonora de poemas. 
Nesta oficina os meninos vão poder participar na cons-
trução de canções a partir de poemas que eles próprios 
escreveram.

Limitado às escolas que participaram no projecto “Canta o Galo Gordo”, em 
Dezembro de 2009

participação gratuita | auditório



FEVEREIRO | SÁB 13 às 21h30

TEATRO

Teatro Nacional D. Maria II
O Ano do Pensamento Mágico 
com Eunice Muñoz

Uma peça de Joan Didion baseada nas suas 
memórias, com encenação de Diogo Infante.

“Sentam-se para jantar e a vida como a conhecem termina”. 
Na noite de 30 de Dezembro de 2003, Joan Didion e o 
seu marido, John, entram em casa depois de visitar a filha, 
Quintana, internada com uma infecção generalizada. Joan 
e John sentam-se para jantar e eis quando, no silêncio que 
se instala, John morre de ataque cardíaco. Esta história 
mostra a profundidade que só as grandes relações têm e 
reflecte sobre a doença e a morte, sobre a probabilidade 
e o acaso, sobre a saudade e o amor.

entrada € 15,00 | auditório · M/12 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
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entrada € 6,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | auditório

FEVEREIRO | CINEMA

DOM 14 | Uma Aventura na Casa Assombrada, 
de Carlos Coelho da Silva, com Sara Salgado, 
Francisco Areosa, Margarida Martinho e Ana Padrão. 
(96’) · M/6 anos

Na casa assombrada esconde-se o segredo do “Espírito do 
Mundo”, um diamante vermelho de 95 quilates, único no 
planeta e com poderes mágicos, protegido pelos fantasmas 
de uma civilização desaparecida há 500 anos. Uma casa, 
um tesouro, um mistério, mil fantasmas e um grupo de seis 
jovens destemidos, dispostos a tudo para ajudar uma jovem 
princesa amaldiçoada...

SÁB 20 | 2012, de Roland Emmerich, com John 
Cusack, Woody Harrelson, Thandie Newton, Amanda 
Peet, Danny Glover e Oliver Platt. (158’) · M/12 anos

Alguns séculos atrás, os Maias deixaram-nos o seu calendário 
com uma data para o fim do Mundo. Desde então, os 
numerólogos encontraram padrões que prevêem esta catástrofe, 
os geólogos dizem que a Terra vai dar de si e nem mesmo os 
cientistas do governo podem negar o cataclismo de proporções 
épicas que nos espera em 2012.

SEX 26 | Diamante de Sangue, de Edward Zwick, 
com Leonardo Di Caprio, Jennifer Connelly, Djimon 
Hounsou, Arnold Vosloo e Michael Sheen.
(143’) · M/16 anos

Esta é a história de Danny Archer, um ex-mercenário do 
Zimbabwe e de Solomon Vandy, um pescador Mende. 
Os dois homens são africanos, mas as suas histórias e as suas 
circunstâncias são tão diferentes quanto podem ser, até que 
os seus destinos são unidos numa demanda para recuperar 
um diamante cor-de-rosa raro, o tipo de pedra preciosa que 
pode transformar uma vida... ou acabar com ela. 
Exibição integrada na IV Semana Aveirense dos Direitos 
Humanos.

“Mês do Cinema”
DOM 14 às 11h00 | Uma Aventura na Casa Assombrada
SÁB 20 às 21h30 | 2012
SEX 26 às 21h30 | Diamante de Sangue

CICLO DE CINEMA



FEVEREIRO | QUI 18 às 18h00

EXPOSIÇÃO

Exposição InterEscolas

Exposição organizada pela Câmara Municipal de Ílhavo, com 
a participação das EB 2,3 e Secundárias do Município de 
Ílhavo. Esta exposição terá como áreas artísticas a pintura, 
o desenho, a escultura, a fotografia, o vídeo, a instalação 
e as artes urbanas (artesanato, graffiti, design, etc.). 
As temáticas serão orientadas por três áreas distintas, mas 
também confluentes: a tolerância, o imaginário e as nossas 
histórias. Uma exposição original a não perder.

entrada gratuita | foyer · para todas as idades · 
patente até 21 de Março



FEVEREIRO | SEX 19 às 21h30

MÚSICA

III Sarau InterEscolas 2010

Inserido no programa do InterEscolas – Encontro das 
Escolas do Município de Ílhavo, organizado pela Câmara 
Municipal de Ílhavo desde 2003, o “Sarau InterEscolas” 
constitui um momento de grande importância para os 
nossos estabelecimentos de ensino. Resultado do excelente 
trabalho desenvolvido ao longo do ano pelas Escolas 
Secundárias e EB 2, 3 do nosso município pretende-se 
assim mostrar a toda a comunidade o que de exem-
plar se incrementa em áreas como a dança, a música 
e o teatro. 

entrada gratuita | auditório · p/ todas as idades · 
bilhetes no CCI a partir de 16 de Fevereiro



FEVEREIRO | SEX 26 e SÁB 27

MULTIDISCIPLINAR

Semana Aveirense dos 
Direitos Humanos
Inserido na IV Semana Aveirense de Direitos Humanos, 
organizada pela Amnistia Internacional – Grupo Local de 
Aveiro, com o apoio do Município de Ílhavo, o programa 
reparte-se por dois dias com as seguintes actividades: 
Dia 26
16h00 Exposições “25 Anos da Amnistia Internacional 

em Portugal” e “Mulheres Activistas – Rostos de 
Determinação”

21h30 Sessão de cinema, com o filme “Diamante de 
Sangue”

Dia 27 
10h00 Exposições “25 Anos da Amnistia Internacional 

em Portugal” e “Mulheres Activistas – Rostos de 
Determinação”

22h00 Gala de apresentação da Amnistia Internacional: 
as suas campanhas, o seu método, a sua luta ao 
longo dos anos, com a participação de convidados 
ilustres, ligados à Amnistia Internacional e outros 
organismos de solidariedade.

Org.: Amnistia Internacional – Grupo Local de Aveiro 
Apoio: Município de Ílhavo 

entrada gratuita (exposições) · € 3,00 (cinema do dia 26 – M/12 anos) · 
€ 3,00 (gala do dia 27 – M/3 anos) | foyer e auditório



FEVEREIRO | DOM 28 às 11h00 e 12h00

TEATRO

Coucou – Teatro para bebés

Primeira experiência teatral para bebés. 
Um espectáculo de movimento e cor que surpreende os 
mais novos.

Cou Cou! Ah!
Cou Cou, não está,
Cou Cou, olha, está aqui!
Cou Cou, olha, já não está!

entrada € 5,00 (criança e um acompanhante) | auditório · 6 aos 36 meses · 
limitado a 35 crianças acompanhadas por um adulto por sessão



MARÇO | QUA 3 às 14h30

SERVIÇO EDUCATIVO/TEATRO

Deixemos o sexo em paz, de 
Dario Fo (Nobel da Literatura) 
e Franca Rame
pela Companhia de Teatro Maria Paulos

Comédia, em forma de conferência, que analisa, utilizando 
um riso crítico e devastador, a falta de uma verdadeira 
educação sexual, numa sociedade hipocritamente puritana, 
para quem o sexo é ainda tabu.
Uma conferencista dirige-se ao público, numa intervenção 
inetractiva.

Org.: EB 2,3 de Ílhavo, Gafanha da Nazaré e Gafanha da Encarnação
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

entrada € 5,00 | auditório · M/ 12 anos



MARÇO | SEX 5 às 22h00

TEATRO

O Deus da Matança
Com Paulo Pires, Joana Seixas, 
Sérgio Praia e Sofia de Portugal

Dois rapazes andaram à pancada e um deles partiu um 
dente ao outro. Os pais encontram-se para falar com calma 
sobre o incidente e as consequências que ele terá para os 
dois rapazes. A situação vai-se tornando cada vez mais 
tensa. Aos poucos e poucos vão-se revelando aspectos 
desagradáveis de vidas familiares só aparentemente 
harmoniosas. Pequenas provocações passam a ofensas 
verbais e físicas. E é assim que uma tarde entre pessoas 
civilizadas da sociedade ocidental acaba de maneira 
inesperadamente pouco civilizada.

Texto de Yasmina Reza
Produção do Teatro Aberto
Encenação de João Lourenço

entrada € 10,00 | auditório · M/16 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

MARÇO | CINEMA às 21h30

SÁB 06 | Avatar, de James Cameron, com Sam 
Worthington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, 
Zoe Saldana e Giovanni Ribisi (162’) · M/12 anos

“Avatar” é a história de um ex-Militar que se vê envolvido em 
hostilidades num planeta desconhecido, habitado por “aliens” 
com exóticas formas de vida. Como ele é “Avatar”, uma mente 
humana num corpo de alien, encontra-se dividido entre dois 
mundos, numa desesperada luta pela sobrevivência. Um filme 
impressionante do realizador de Titanic.

SEX 12 | Sherlock Holmes, de Guy Ritchie, com 
Robert Downey Jr., Rachel McAdams, Jude Law 
e Mark Strong (128’) · M/12 anos

O detective Sherlock Holmes e o seu leal parceiro Watson 
encontram o seu último desafio. Revelando habilidades de 
luta tão letais quanto o seu lendário intelecto, Holmes vai lutar 
como nunca para derrubar um novo inimigo e desvendar uma 
conspiração mortal que pode destruir o país. O regresso de 
um grande herói de acção.

SÁB 20 | A Saga Twilight – Lua Nova, de Chris 
Weitz, com Kristen Stewart, Robert Pattinson, 
Taylor Lautner, Nikki Reed, Michael Sheen e Dakota 
Fanning. (130’) · M/12 anos

Bella Swan está devastada pela súbita partida do seu amado, 
o vampiro Edward Cullen, mas o seu espírito é reavivado pela 
crescente amizade com o irresistível Jacob Black. De repente 
ela é puxada para um mundo de lobisomens, inimigos ances-
trais dos vampiros e vê a sua lealdade testada. Segunda parte 
da adaptação do mundo imaginado por Stephanie Meyer.

CICLO DE CINEMA

“2.º Aniversário” 
SÁB 06 | Avatar
SEX 12 | Sherlock Holmes
SÁB 20 | Lua Nova



SERVIÇO EDUCATIVO/MULTIDISCIPLINAR

Fábula do Peixe que Muda
Espectáculo e Oficina de 
expressão plástica

A partir do livro de Emma Dante, “La Favola del pesce 
cambiato”, e das ilustrações de Gianluigi Toccafondo, uma 
oficina acompanha, através do movimento teatral e das 
artes plásticas, a metamorfose da vida de um peixe. 
A Fábula do Peixe que Muda narra a viagem subaquática 
de um peixe chamado Adriano, desde o oceano, de onde 
partira no princípio dos tempos, numa corrida desenfreada 
contra um cardume imparável, até desaguar num lugar onde 
já nada nada, mas onde se ouve muito bem a voz quente 
e calma do oceano, pela qual se apaixona profundamente. 
A partir desta fábula, propõe-se uma oficina de expressão 
plástica em que “deixamos de ser os meninos que somos 
para voltamos a ser os peixinhos que fomos”, para recordar 
o lugar onde vivemos secretamente os primeiros nove 
meses da nossa vida.

entrada € 5,00 | sala de ensaios · dos 6 aos 12 anos · 
limitado a 30 participantes

MARÇO | DOM 7 às 11h00



entrada gratuita | auditório · p/ todas as idades · 
bilhetes no CCI a partir de 9 de Março

MÚSICA

XII Festilha – 
Festival de Tunas de Ílhavo
O Festilha constitui um dos maiores e melhores festivais 
de Tunas do país organizado por uma Câmara Municipal. 
Estabelecido como um dos mais relevantes acontecimentos 
culturais do Município de Ílhavo e com o apoio da Tuna 
Universitária de Aveiro é com enorme satisfação que este 
ano se irá realizar a XII Edição do Festilha. Certos de que 
será uma noite célebre e digna de referência, apresentamos 
a irreverência, a alegria e a jovialidade a que os nossos 
estudantes já há muito nos habituaram. 

MARÇO | SÁB 13 às 21h30



MARÇO | SÁB 20 às 18h00

entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades · 
patente até 6 de Junho

EXPOSIÇÃO 

Exposição de fotografia 
“Eduardo Gageiro”
Eduardo Gageiro é um nome incontornável do fotojornalismo 
português. Nasceu em 1935, em Sacavém. Iniciou a sua 
actividade como repórter fotográfico no ano de 1957, nas 
páginas do “Diário Ilustrado”, e desde então tem colaborado 
com as principais publicações nacionais e estrangeiras. 
Foi ainda fotógrafo oficial da Presidência da República, 
durante os mandatos do general Ramalho Eanes. 
Com vários livros publicados, expôs e recebeu mais 
de três centenas de prémios, nacionais e estrangeiros, 
destacando-se o 1º Prémio da 11ª Exposição Internacional 
Artística da China, em 2005, o maior concurso de fotografia 
do mundo. Em 2004, foi condecorado com a Ordem do 
Infante D. Henrique pelo Presidente da República Jorge 
Sampaio. Assume ser um fotógrafo que sempre procurou 
a diferença e a ruptura com o socialmente instituído. Autor 
de fotografias históricas, afirma que a fotografia será sempre 
a paixão da sua vida.



DOM 21 entrada gratuita | auditório · M/6 anos · 
bilhetes no CCI a partir de 16 de Março

MÚSICA

Música na Escola 2010
pela Orquestra Filarmonia das Beiras

Todos os anos, a Orquestra Filarmonia das Beiras leva 
a música a milhares de crianças do 1.º Ciclo, com o 
Projecto Música na Escola, que tem como objectivo a 
divulgação, sensibilização e formação do público infantil 
para a música. 
Na edição de 2010 deste projecto de acção educativa, 
a Orquestra Filarmonia das Beiras, dirigida pelo Maestro 
António Vassalo Lourenço, decidiu abordar a obra de 
Camille Saint-Saëns, O Carnaval dos Animais, entre outras 
relacionadas com esta temática. O Carnaval dos Animais 
é uma das peças mais utilizadas nas actividades de 
divulgação e de sensibilização do público infantil e juvenil 
à música em geral e à música orquestral em particular.
Além de ouvir música, a possibilidade de a experimentar 
de várias formas, é uma oportunidade para alargar o 
conhecimento empírico e para estimular a criatividade e 
a imaginação das crianças.

QUI 18 e SEX 19
Sessões dedicadas exclusivamente às Escolas do 1.º Ciclo do Município 
de Ílhavo, mediante marcação prévia.

MARÇO | DOM 21 às 17h30



entrada gratuita | para todas as idades

INSTALAÇÃO/EXPOSIÇÃO

2 anos CCI
No dia em que se assinala o segundo aniversário do Centro 
Cultural de Ílhavo, pretendemos partilhar com todos o 
caminho percorrido até aqui, com a apresentação de uma 
instalação/exposição de vídeo e fotografia de retrospectiva 
dos momentos que mais marcaram a nossa vivência e 
relembrar a partilha de emoções com o nosso público.

MARÇO | QUA 24 às 21h30



TEATRO 

Teatro Nacional D. Maria II
Blackbird

Peça do dramaturgo David Harrower, “Blackbird” conta a 
história de Ray, 56 anos, confrontado com o seu passado 
quando Una, 27 anos, aparece de surpresa no seu local 
de trabalho. Culpa, raiva, emoções fortes e cruas surgem 
enquanto eles relembram a relação apaixonada que ambos 
viveram há 15 anos atrás. “Blackbird” fala de um assunto 
delicado com sensibilidade e sem juízos morais, questiona 
os limites da nossa maneira de ver a vida, dos nossos 
tabus, das nossas concepções de amor e de abuso.

Encenação de Tiago Guedes
Com Isabel Abreu, Miguel Guilherme, Constança Rosado, 
Filipa Rebelo e Margarida Lopes

MARÇO | SÁB 27 às 21h30

entrada € 10,00 | auditório · M/16 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
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entrada € 5,00 (criança e um acompanhante) · € 7,50 (criança e dois 
acompanhantes) | auditório · M/6 anos · limitado a 25 crianças com 
um máximo de 2 acompanhantes 

DANÇA

Uma Bailarina… 
de Aldara Bizarro
Através da pergunta “Qual a parte do corpo que gostas 
mais?”, a bailarina estabelece um diálogo sobre o corpo 
através do movimento, levando as crianças à redescoberta 
do seu corpo, acabando por acompanhar a bailarina na 
dança dos músculos.
Depois, a bailarina agrupa as crianças e distribui-lhes um 
conjunto de tarefas. Percorrendo o espaço à procura de 
respostas, as crianças constroem em conjunto o corpo 
do local.

Público-alvo: 6 aos 12 anos (1º e 2º Ciclos) 

MARÇO | DOM 28 às 17h30



entrada gratuita | marcação prévia

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.

Nota: a sessão de 23 de Março é aberta ao público em geral
Público-Alvo: Escolas do 2º ano do 1º Ciclo do Munícipio de Ílhavo

JANEIRO | TER 19 e 26
FEVEREIRO | TER 9 e 23
MARÇO | TER 9 e 23



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


