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Mensagens

José Agostinho Ribau Esteves

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Cumprido o primeiro ano de vida e de intensa actividade com assinalável 
sucesso e vivida a semana dessas comemorações que se prolonga com 
a presença da exposição “Alentejo” do Mestre Júlio Resende, o Centro 
Cultural de Ílhavo parte para o segundo trimestre de 2009 com três actos 
evocativos da maior importância social, política e cultural. Assinalamos 
em Abril:
· o Dia do Porto de Aveiro com a APA no dia 3;
· a Páscoa com o Nazareno do GRALégua no dia 4, numa acção de 

beneficência para o Hospital de Cuidados Continuados da Santa Casa 
da Misericórdia de Ílhavo;

· e o Feriado Municipal no dia 9 com o Acústico dos Xutos & Pontapés.
A todos quantos deram vida ao CCI durante o seu primeiro ano, fica o 
nosso muito obrigado pela aposta de crescimento, e o convite à participação 
continuada em jeito de desafio para serem parte desta família, trazendo 
mais Amigos para continuarmos a crescer nas múltiplas dimensões desta 
nova “Casa de Cultura” do Município de Ílhavo, da Região de Aveiro e 
de Portugal.  
Diversidade, Solidariedade e Comunidade são três características base 
deste período de programação, no qual o Teatro tem um presença especial 
e devidamente integrada no Festival que a Câmara Municipal de Ílhavo 
organiza durante o mês de Maio.
Contamos Consigo.



José Pina

Director do Centro Cultural de Ílhavo

Neste novo trimestre de programação do Centro Cultural de Ílhavo (CCI) 
assistimos à realização de grandes momentos culturais e de entretenimento, 
paralelamente à realização de iniciativas marcantes da produção cultural 
do Município de Ílhavo.
Propomos um conjunto alargado de opções das quais destacamos a 
realização do Concerto “Acústico” dos Xutos & Pontapés (o primeiro 
concerto após o lançamento do último trabalho do grupo) e o encerramento 
da sua tournée nacional; a participação em mais uma edição do Festival 
Municipal de Teatro; a apresentação no novo trabalho do Teatro da Trindade 
com a peça “Os Maias”; o novo concerto da dupla Maria João & Mário 
Laginha; a realização de uma exposição que pretende reunir os melhores 
trabalhos dos alunos finalistas dos cursos de Artes Plásticas e Design 
das escolas superiores a nível nacional; a apresentação de um fantástico 
projecto Argentino de “Novo Circo” na praça do CCI, entre outros.
Conscientes da importância do movimento associativo na dinâmica 
cultural apoiamos a realização de iniciativas de base local, permitindo 
a troca e a experiência com outras dinâmicas e realidades de trabalho. 
Simultaneamente estimulamos a participação local nas nossas produções 
através da realização de um projecto teatral com a participação do público, 
assinalando por este meio o Dia Mundial do Teatro.
Considerando a relevância atribuída ao trabalho em pareceria e em 
rede, participamos de forma activa na exposição nacional “Uma Carta 
Coreográfica”, juntamente com a Direcção Geral das Artes e centenas 
de espaços de programação a nível nacional.
Este trimestre reforça também a nossa aposta na exibição cinematográfica 
no CCI, uma realidade que de forma sustentada e gradual tem conquistado 
os ilhavenses.
Destaca-se a grande importância atribuída às acções de sensibilização e 
de formação, em especial dos mais jovens, através da programação de 
um conjunto de iniciativas que cruzam conteúdos e dinâmicas de trabalho 
directamente relacionadas com este público-alvo, permitindo a relação e 
o contacto com os conteúdos apresentados.
Contamos com o seu apoio e esperamos pela sua participação.



MAIO
TODO O MÊS
CINEMA
Ciclo “Contra Filmes não há Argumentos”
Dia 3 | 17h00 Aquele querido mês de Agosto
Dia 8 | 21h30 Gran Torino
Dia 16 | 21h30 Valquíria

programa abr » mai » jun’09

ABRIL
SEX 3 às 21h30
MÚSICA
Aniversário do 
Porto de Aveiro

QUI 9 às 21h30
MÚSICA
Xutos & Pontapés
“Acústico”

TODO O MÊS às 21h30
CINEMA
Ciclo “Os Óscares®”
Dia 11 O Estranho Caso de Benjamin Button
Dia 17 A Troca
Dia 26 Milk

SEX 17 às 10h00
SERVIÇO EDUCATIVO
A Poesia à Boca de Cena
atelier de teatro e poesia

SÁB 18 às 21h30
TEATRO
Ela uma vez – 
poesia em cena

QUA 6 a SEX 8
TEATRO
LOL.POP,
Teatro das Beiras
Projecto Teatro Infantil do Município 
de Ílhavo

SÁB 9 às 21h30
MÚSICA
Orfeão da Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo

DOM 10 às 11h00
SERVIÇO EDUCATIVO
Visita-atelier – 
À descoberta do CCI

DOM 19 às 16h30
MÚSICA
Banda dos Bombeiros Voluntários
de Ílhavo – Música Nova

DOM 19 a QUI 23
SERVIÇO EDUCATIVO
Oficina/Teatro 
“A Senhora D”

SEX 24 às 21h30
TEATRO
“Senhora D”
Teatro do Morcego

QUA 29, 18h00-21h00
DANÇA/EXPOSIÇÃO
Dança em dia aberto
Exposição - Uma Carta Coreográfica

SÁB 4 às 21h30
TEATRO
O Nazareno – Obra Musical de Frei 
Hermano da Câmara
GRAL – Grupo Recreativo Amigos da Légua

DOM 26 às 11h00
SERVIÇO EDUCATIVO
Visita-atelier – 
À descoberta do CCI



JUNHO
SEG 1 todo o dia
MULTIDISCIPLINAR
Comemorações do Dia 
Mundial da Criança

TODO O MÊS
Ciclo “Em Família”
Dia 7 | 11h00 Bolt
Dia 13 | 21h30 Histórias para Adormecer
Dia 20 | 21h30 A Lenda de Despereaux
Dia 26 | 21h30 Marley e Eu

QUA 10 às 21h30
MÚSICA
Concerto da 
Banda da Armada

DOM 14 às 17h00
EXPOSIÇÃO
Exposição de Trabalhos de Alunos Finalistas 
em Artes Plásticas e Design
patente até 27 de Setembro

SEX 19 às 21h30
MÚSICA
Sarau de final de 
ano lectivo
Escola do 2º e 3º Ciclos do Ensino 
Básico da Gafanha da Encarnação

SÁB 16, 10h00-18h00
MULTIDISCIPLINAR
Feira da Saúde

DOM 17 às 11h00
DANÇA e WORKSHOP
Barulhada – Dança 
para crianças

SÁB 23 às 21h30
TEATRO
Os Maias no Trindade
INATEL/Teatro da Trindade
Festival Municipal de Teatro

DOM 24 | 18h00; SÁB 30 | 21h30 e
DOM 31 | 18h00 | MÚSICA
A Minha Sinfonia

SEX 5 às 21h30
SERVIÇO EDUCATIVO
Escolíadas

SÁB 6 às 21h30
MÚSICA
Maria João e Mário 
Laginha “Chocolate”

SÁB 20 às 14h00 e 18h00
SERVIÇO EDUCATIVO
Formação em Novo Circo
“Malabarismo” e “Acrobacia”
Companhias Escena Subterrânea e Movimiento Armario

DOM 21 às 18h00
Novo Circo
Falsa Escuadra
Ivan Larroque e Fernando Rosen

SEX 22 às 14h00
TERTÚLIA
Os Maias…
Um percurso teatral
José Fidalgo e Rui Sérgio

DOM 21 às 11h00
SERVIÇO EDUCATIVO
Visita-atelier – À descoberta do CCI

TER 9 às 21h30
TEATRO
“Shakespeare em 
quatro telas”
Clube de Teatro da Escola E.B. 2,3 

José Ferreira Pinto Basto, de Ílhavo



entrada gratuita | auditório · bilhetes disponíveis no CCI a partir de 
31 de Março · M/3 anos

ABRIL | SEX 3 às 21h30

MÚSICA

Aniversário do 
Porto de Aveiro
Com direcção do Maestro Artur Pinho apresenta-se no 
auditório do Centro Cultural de Ílhavo um espectáculo 
de música e canto coral, inserido no programa de 
Aniversário do Porto de Aveiro. Serão apresentadas 
as obras: Oratório “JEPHTE”, de Giacomo Carissimi e 
“HORTO SERENÍSSIMO”, de Eurico Carrapatoso, interpre-
tadas pelo grupo coral Vozes Vivas.
Será igualmente apresentado o CD do espectáculo de 
Comemoração dos 200 Anos da Abertura da Barra, gravado 
ao vivo a 20 de Setembro de 2008, no auditório do Centro 
Cultural de Ílhavo.

Organização: Casa do Pessoal do Porto de Aveiro
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



entrada € 2,50 | auditório · M/3 anos

ABRIL | SÁB 4 às 21h30

TEATRO

O Nazareno – Obra Musical 
de Frei Hermano da Câmara
pelo GRAL – Grupo Recreativo 
Amigos da Légua

A convite da Câmara Municipal de Ílhavo, o GRAL apresenta 
a representação de “O Nazareno”, adaptação da obra 
musical de Frei Hermano da Câmara, na qual se 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.
Resultado de um trabalho intenso e generoso de muitas 
pessoas que se associaram na criação deste projecto, 
a peça estreou no dia 8 de Abril de 1990. Obra muito 
requisitada, nomeadamente no período da Quaresma e 
da Páscoa, “O Nazareno” atingiu a sua 50ª exibição em 
2008 e apresenta-se em palco do Centro Cultural de Ílhavo 
pela primeira vez.

Organização: Câmara Municipal de Ílhavo
Apoio: GRAL - Grupo Recreativo Amigos da Légua
A receita deste espectáculo reverte para a obra do Hospital de Cuidados Continuados 
da Santa Casa de Misericórdia de Ílhavo.



entrada € 25,00 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); menores de 17 anos e maiores de 65 anosl (20%)

ABRIL | QUI 9 às 21h30

MÚSICA

Xutos & Pontapés
“Acústico”

No âmbito das comemorações do Feriado Municipal do 
Município de Ílhavo e três dias depois de apresentarem 
o seu novo trabalho, “Quem é Quem”, os Xutos & 
Pontapés regressam a Ílhavo para encerrar a tournée 
“Acústico 2009”.
30 anos depois, donos de uma lista interminável de 
clássicos, Tim, Zé Pedro, Kalu, João Cabeleira e Gui 
continuam a acreditar na força da sua música, na energia 
de estar em palco e continuam a querer partilhar estas 
canções com o público.



ABRIL | CINEMA  todo o mês

Ciclo de Cinema 
“Os Óscares®”
SÁB 11 às 21h30 | O Estranho Caso de Benjamin Button
SEX 17 às 21h30 | A Troca
DOM 26 às 21h30 | Milk

Dia 11 | O Estranho Caso de Benjamin Button, 
de David Fincher, com Brad Pitt, Cate Blanchett, 
Taraji P. Henson, Julia Ormond, Tilda Swinton  
(166’) · M/12 anos

Vencedor de três Óscares®, esta é a história invulgar de um 
homem que nasce com 80 anos e regride na sua idade; um 
homem que, como qualquer um de nós, é incapaz de parar 
o tempo. Durante a sua invulgar viagem, desde 1918 até à 
actualidade, conhecemos as pessoas e os lugares que Benjamin 
descobre ao longo do seu caminho, dos seus amores, alegrias 
da vida e da tristeza da morte, e daquilo que dura para além 
do tempo.

Dia 17 | A Troca, de Clint Eastwood, com Angelina
Jolie, John Malkovich, Gattlin Griffith e Michelle Martin 
(141’) · M/12 anos

Nomeado para três Óscares®, incluindo Melhor Actriz, Angelina 
Jolie, que interpreta Christine Collin, uma mãe que reza 
fervorosamente para que o seu filho Walter volte para casa. 
O menino foi sequestrado numa manhã de sábado, após ela 
ter saído para trabalhar. Com a ajuda do reverendo Briegleb e 
após meses de buscas intensas, a polícia diz ter encontrado o 
menino. Mas algo está errado no seu coração, Christine insiste 
e desconfia que aquele não é o seu filho. 

26 | Milk, de Gus Van Sant, com Sean Penn, Emile 
Hirsch, Josh Brolin, James Franco (128’) · M/16 anos

Vencedor de 2 Óscares®, entre os quais Melhor Actor (Sean 
Penn) e Argumento Original, este filme retrata a luta de um 
activista pelos direitos dos homossexuais, primeiro político 
americano a assumir a sua homossexualidade, amante, 
amigo, lutador, herói. A vida de Harvey Milk e a sua coragem 
mudou vidas. Em 1977, Milk tornou-se o primeiro político 
americano abertamente gay a ser eleito nos Estados Unidos. 
A sua conquista foi uma vitória para todos aqueles que lutavam 
pelos direitos humanos, mas a sua vida seria interrompida em 
1978, assassinado.

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



ABRIL | SEX 17 às 10h00

entrada € 2,50 (atelier + espectáculo “Ela uma vez”) | auditório · 
limitado a 20 participantes

SERVIÇO EDUCATIVO

atelier de teatro e poesia
A Poesia à Boca de Cena
De onde vêm as palavras? De que são feitos os poemas? 
De quantos sabores uma história é feita? Quantas imagens 
existem num verbo? Quantas cores, cheiros, sensações 
vivem numa palavra?
Também a Poesia pode ser ponto de partida para o Teatro. 
As palavras são organismos vivos e através de jogos, 
de exercícios, da improvisação e das potencialidades 
expressivas do corpo, começamos por “brincar” com 
as palavras, por descobrir as suas sensações, cores, 
tramas e histórias. Experimentamos movimentos, vozes, 
máscaras, personagens. Descobrimos em grupo, em 
duetos e individualmente, as dinâmicas e o corpo poético 
das palavras.

Nota: atelier direccionado às escolas do ensino secundário do Município de Ílhavo



entrada € 5,00 | auditório · limitado a 75 pessoas · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); menores de 17 anos, maiores de 65 anos e cartão jovem municipal (20%)

ABRIL | SÁB 18 às 21h30

TEATRO

Ela uma vez – 
poesia em cena

“Ela uma vez“ é um espectáculo concebido a partir de 
textos poéticos de sete escritoras portuguesas e brasileiras: 
Adélia Prado, Adília Lopes, Ana Hatherly, Ana Luísa Amaral, 
Elisa Lucinda, Natália Correia e Marina Colasanti; que são o 
ponto de partida para uma viagem ao universo feminino.
Sendo um tributo às poetisas e à poesia em língua 
portuguesa, as diversas faces destas vozes femininas 
são cultivadas no diálogo de um processo criativo onde 
se cruzam também diferentes linguagens artísticas.
Um encontro da poesia com o teatro, com a música e com 
as artes plásticas, na busca de uma linguagem própria e 
de uma dramaturgia visual que privilegia a expressividade 
do corpo, do gesto e do movimento.
Um ambiente intimista, no qual o público se encontra 
em palco.



ABRIL | DOM 19 às 16h30

MÚSICA
Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo –
Música Nova
A 15 de Abril de 1900 um grupo de músicos Ilhavenses, 
maioritariamente membros da corporação dos Bombeiros 
Voluntários fundou a Banda dos Bombeiros Voluntários de 
Ílhavo, mais conhecida pela Música Nova.
Neste mesmo dia, a Banda percorreu pela primeira vez as 
ruas de Ílhavo tocando um alegre ordinário.
Desde essa data a Música Nova tem desenvolvido uma 
intensa actividade de formação de novos músicos, bem 
como na divulgação da música e da cultura de Ílhavo por 
muitas localidades de Portugal.
Igualmente é sintomático do trabalho desenvolvido, a 
edição no ano de 2008 do seu segundo CD, constituindo 
um registo áudio da significativa qualidade da música 
actualmente produzida pelos seus talentosos Músicos e 
seu distinto Maestro Jorge Pires Ferreira.
Com o intuito de mostrar o trabalho realizado, a Música 
Nova propõe-se realizar, na data do seu 109º aniversário, 
um concerto singular e invulgar, que certamente ficará na 
memória de todos os assistentes.

Organização: Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

entrada gratuita | auditório · bilhetes disponíveis no CCI a partir de 
14 de Abril · M/3 anos



ABRIL | DOM 19 a QUI 23

SERVIÇO EDUCATIVO

Oficina “A senhora D”

A participação nesta oficina proporciona a oportunidade 
de integrar o elenco do espectáculo “Senhora D”, 
no dia 24 de Abril. A oficina de exploração teatral e 
movimento procura questionar espaços de fronteira, 
interroga e descobre relações entre diferentes áreas, 
métodos, processos, perspectivas, experiências.
Levar o espectador a comungar com o percurso do actor, 
na busca de uma possível conclusão, de um acordo entre 
seres humanos, de um momento de revelação. Questionar 
em conjunto, o movimento para lá do que nos é visível.
Será possível ainda, criar algo novo? Como podemos 
começar? Com um texto? Um corpo? Para quê? Criativi-
dade significa a descoberta e a expressão de algo inédito 
e surpreendente. Criar é inovar.

Orientação: Ana Varela e Carlos Martins
Carga horária: 20 horas

entrada gratuita | sala de ensaios · limitado a 20 pessoas · M/12 anos



ABRIL | SEX 24 às 21h30

TEATRO

“Senhora D”
pelo Teatro do Morcego

A peça de teatro “Senhora D” é uma adaptação dramatúrgica 
de Carlos Martins a partir da obra “A Obscena Senhora 
D”, de Hilda Hilst e representa o resultado da oficina de 
exploração e movimento, em que os seus participantes 
integrarão o elenco. 
Após a morte do seu companheiro Ehud, uma mulher de 60 
anos, Hillé, a Senhora D, muda-se para o vão de escadas 
da sua casa. Abandona o mundo. Em desamparo refugia-
se no seu mundo interior, onde peregrina em busca do 
sentido das coisas. Amor, morte, sonho, sexo, salvação e 
perdição, tempo e eternidade, realidade e loucura, Deus e 
o Homem são os elementos vivenciais que sob diferentes 
roupagens e máscaras ressuscitam naquele “ vão de 
escadas”, com a solidão de Hillé …e a nossa.

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



ABRIL | QUA 29 das 18h00 às 21h00

entrada gratuita | foyer

DANÇA/EXPOSIÇÃO

Dança em dia aberto
Exposição - Uma Carta Coreográfica

O Centro Cultural de Ílhavo abre as suas portas para 
celebrar a dança, por motivo da celebração do Dia Interna-
cional 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.
Inauguramos também a exposição “Uma Carta Coreo-
gráfica”, que procura explorar de uma forma interactiva o 
tema Movimento, Corpo, Dança.
A exposição desenvolve-se em duas estações intituladas 
O corpo como adivinha e A dança como fábula. A primeira 
fala do corpo, a segunda do movimento do corpo. A expo-
sição integra pinturas, desenhos e sobretudo fotografias de 
conceituados fotógrafos portugueses e estrangeiros.



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

MAIO | CINEMA  todo o mês

Dia 3 | Aquele querido mês de Agosto, de Miguel 
Gomes, com Sónia Bandeira, Fábio Oliveira, Joaquim 
Carvalho (150’) | M/12 anos

No coração de Portugal, o mês de Agosto multiplica os 
populares e as actividades. Regressam à terra, lançam 
foguetes, controlam fogos, cantam karaoke, atiram-se da 
ponte, caçam javalis, bebem cerveja, fazem filhos. “Aquele 
Querido Mês de Agosto” acompanha as relações sentimentais 
entre pai, filha e o primo desta, músicos numa banda de baile». 
Amor e música, portanto. Filme português seleccionado para 
os Óscares® de 2008.

Dia 8 | Gran Torino, de Clint Eastwood, com Clint 
Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang
(116’) | M/12 anos

Walt Kowalski é um veterano da Guerra da Coreia reformado. 
Preenche os seus dias com a reparação da casa, cerveja e 
visitas mensais ao barbeiro. As pessoas a quem Walt chamava 
vizinhos faleceram ou mudaram-se, e foram substituídas pelos 
Hmongs, imigrantes do sudeste asiático que ele despreza. Mas 
uma noite, alguém tenta roubar o seu Gran Torino de 1972, 
que origina uma amizade improvável com os seus vizinhos 
que vai mudar as suas vidas.

Dia 16 | Valquíria, de Bryan Singer, com Tom 
Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, Tom Wilkinson, 
Thomas Kretschmann (123’) | M/12 anos

O coronel Stauffenberg sempre foi fiel ao seu país, o qual 
serviu com orgulho. Mas ao ver Hitler precipitar a Alemanha 
e a Europa no caos, começa a acreditar que é preciso travar o 
líder Nazi. Em 1942, em plena II Guerra Mundial, tenta conduzir 
vários oficiais superiores à revolta mas será em 1943, quando 
recupera de ferimentos sofridos em combate, que reúne forças 
junto da Resistência Alemã e organiza uma conspiração para 
matar Hitler – a operação Valquíria.

Filmes não há Argumentos”
DOM 3 às 17h00 | Aquele querido mês de Agosto
SEX 8 às 21h30 | Gran Torino
SÁB 16 às 21h30 | Valquíria

Ciclo de Cinema “Contra



MAIO | QUA 6 a SEX 8

TEATRO

LOL.POP,
pelo Teatro das Beiras

Projecto Teatro Infantil do Município de Ílhavo
LOL.POP? Faz login e entra na açucarada imaginação 
de três amigos. Num dia-a-dia recheado de desafios, 
peripécias e obstáculos. Nesta era da informação, com pais 
ocupados e filhos que preenchem os tempos livres com a 
televisão, a internet e os jogos, que espaço resta à criança 
para se desenvolver como ser verdadeiramente humano, 
íntegro e único, provido de personalidade, gostos e valores 
próprios? Um espectáculo que visa a exposição do mundo 
actual das crianças, dos estímulos por nós enviados, com a 
procura incessante do novo e a distanciação das relações 
humanas. Temos por objectivo possibilitar um outro olhar 
sobre o que os rodeia, de forma a tornarem-se únicos, a 
lutar e a construir um mundo melhor.

entrada gratuita · exclusivo para escolas do Pré-escolar e 1.º Ciclo do 
Município de Ílhavo, mediante marcação prévia | auditório · M/4 anos



entrada € 7,50 | auditório · M/3 anos

MAIO | SÁB 9 às 21h30

MÚSICA

Orfeão da Santa Casa da 
Misericórdia de Ílhavo
Depois da estreia absoluta no Centro Cultural de Ílhavo 
por ocasião do Concerto de Natal, a 20 de Dezembro de 
2008, o Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, 
uma formação de 50 elementos, dirigida pelo Maestro 
Jorge Ferreira, celebra o seu 1.º aniversário e associa-se à 
comemoração dos 90 anos da Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo.

1.ª parte: Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
2.ª parte: “Alma de Coimbra” – Coro de Antigos Estudantes 
de Coimbra

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



MAIO | SÁB 16 das 10h00-18h00

MULTIDISCIPLINAR

Feira da Saúde

Ter saúde representa “adquirir um bem-estar físico, mental e 
social”. É assim que a Organização Mundial de Saúde define 
o conceito e é com o propósito de o divulgar e fomentar 
que a Câmara Municipal de Ílhavo vai levar a efeito mais 
uma edição da “Feira de Saúde, Ílhavo 2009”, desta vez 
a ser acolhida no Centro Cultural de Ílhavo
A iniciativa conta com a preciosa adesão de diversas 
entidades ligadas à temática da saúde, marcando 
presença no certame e disponibilizando uma panóplia 
de informações, mostra de produtos, serviços e meios 
de diagnóstico gratuitos, bem como palestras e sessões 
de esclarecimento.
Compareça e venha ver como anda a sua saúde!

entrada gratuita



MAIO | DOM 17 às 11h00

DANÇA E WORKSHOP

Barulhada – 
Dança para crianças
Barulhada é uma peça criada para uma bailarina e dois 
músicos – uma baterista e um baixista. A peça consiste numa 
bailarina que faz barulho com o corpo, ou seja, conforme ela 
se mexe, cada movimento dá origem a um som específico, 
o que faz com que o corpo dela faça música.
Criou-se como que uma ilusão, mas uma ilusão destapada, 
pois os músicos tocam ao vivo e podemos ver que não é o 
corpo da bailarina que faz barulho, mas sim os instrumentos 
dos músicos.
No workshop pretende-se dar a conhecer às crianças o 
modo como o espectáculo foi construído. Todo o trabalho 
que existe de conjunto entre a coreógrafa, a bailarina e 
os músicos. (nota: no workshop não é possível os adultos 
acompanhantes assistirem).

entrada € 3,00 (dos 5-9 anos) € 6,00 (M/10 anos) | auditório · limitado a 
20 participantes (workshop, 5-9 anos) e 100 pessoas (espectáculo, M/5 anos)



MAIO | SEX 22 às 14h00

entrada gratuita | direccionada às escolas do ensino secundário do 
Município de Ílhavo, mediante marcação prévia · limitado a 40 participantes

TERTÚLIA

Os Maias… 
Um percurso teatral
com José Fidalgo (actor) e 
Rui Sérgio (Dir. Produção)

Inserido no Festival Municipal de Teatro, o Centro Cultural 
de Ílhavo apresenta uma das peças mais aplaudidas pelo 
público e crítica, “Os Maias no Trindade”, estreada a 5 de 
Fevereiro, no Teatro da Trindade, em Lisboa. O director 
de produção Rui Sérgio e o actor José Fidalgo da peça 
“Os Maias no Trindade” contam os segredos desta 
adaptação do romance imortal de um dos mais notáveis 
escritores portugueses, Eça de Queiroz. Desde os 
pormenores básicos da produção, passando pela 
encenação, até ao trabalho dos actores em palco, tudo 
(ou quase tudo) será desvendado.



MAIO | SÁB 23 às 21h30

TEATRO

Os Maias no Trindade
pelo INATEL/Teatro da Trindade

Em 1888 foi editado Os Maias, talvez o mais notável romance 
de toda a literatura portuguesa. O seu autor, Eça de Queiroz, 
imaginou uma significativa cena passada no Trindade, que 
tinha sido inaugurado em 1867. Foi esse o ponto de partida 
para a leitura que o dramaturgo António Torrado fez da 
obra, traduzindo assim em linguagem teatral o grandioso 
fresco da sociedade portuguesa do século XIX.
O espectáculo que agora se apresenta, encenado por 
Rui Mendes, permanecendo embora fiel às características 
originais do romance, não deixa de sublinhar a flagrante 
actualidade que se desprende da mesma. Será que, nos 
aspectos essenciais da sociedade portuguesa, mudou 
assim tanta coisa nos últimos cento e tal anos?
Este espectáculo poderá contribuir para esclarecer 
esta dúvida.

Interpretação: Afonso Malão, Augusto Portela, Igor Sampaio, João Didelet, José 
Airosa, José Fidalgo, Luís Alberto, Luís Mascarenhas, Mário Jacques, Pedro Górgia, 
Rogério Vieira e Sofia Duarte Silva.

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



MAIO | DOM 24 às 18h00; 
SÁB 30 às 21h30; DOM 31 às 18h00

entrada gratuita | auditório · M/3 anos

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 várias 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”.
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 24 às 18h00 – Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação
Dia 30 às 21h30 – Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré
Dia 31 às 18h00 – Agrupamento de Escolas de Ílhavo

Nota: os bilhetes do espectáculo do dia 24 estarão disponíveis a 19 de Maio; os bilhetes 
do espectáculos do dia 30 e 31 estarão disponíveis a 26 de Maio



JUNHO | SEG 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 2008/2009, e na sequência das acções realizadas 
nos anos anteriores, a Câmara Municipal de Ílhavo vai 
organizar, no próximo dia 1 de Junho, 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.
Na edição deste ano será dado especial ênfase à Cultura 
e todas as manifestações artísticas, com a dinamização de 
várias actividades e ateliers, tendo como cenário o próprio 
Centro Cultural de Ílhavo e a praça envolvente, na qual 
será montado um parque de insufláveis.

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



JUNHO | SEX 5 às 21h30

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

MULTIDISCIPLINAR

Escolíadas

Terminadas as sessões das Escolíadas 2009, em que 
participaram 2000 alunos e professores de 20 Escolas 
Secundárias, chega a hora da “Gala de Entrega de Prémios 
das Escolíadas 2009”. Um momento em que são premiados 
todos os participantes, as melhores provas e os melhores 
intérpretes de todas as categorias. Para além da distribuição 
de troféus, sobem ao palco as provas mais pontuadas nas 
categorias de teatro, música, dança e música e dança, 
realizadas no decorrer das anteriores sessões e haverá 
uma exposição das telas pintadas no decorrer desta 
20.ª edição das Escolíadas.

Organização: Associação Escolíadas 
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



JUNHO | SÁB 6 às 21h30

MÚSICA
Maria João e Mário Laginha
“Chocolate”

“Chocolate”, assim se chama o novo trabalho que marca 
o regresso da cantora e do pianista. Com “Chocolate”, 
Maria João e Mário Laginha privilegiam uma das suas 
influências mais fortes: o jazz. Este novo trabalho inclui 
temas originais, com músicas de Mário Laginha e letras 
de Maria João, e standards adaptados à linguagem e ao 
estilo musical muito próprio da dupla. É assumidamente 
“jazzy”, configurando uma espécie de regresso às origens 
dos dois músicos. 

entrada € 10,00 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); menores de 17 anos, maiores de 65 anos e cartão jovem municipal (20%)



entrada € 9,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | auditório

JUNHO | CINEMA  todo o mês

Dia 7 | Bolt (v.p), de Byron Howard, Chris Williams, 
com (vozes) João Catarré, Jessica Athayde, Sofia 
de Portugal, António Machado, Carlos Paulo e 
João Baião
(96’) · M/4 anos

Para Bolt todos os dias são preenchidos com perigo, aventura 
e mistério. Pelo menos, à frente das câmaras, já que Bolt é 
um supercão, estrela de uma série televisiva de sucesso. 
Mas, quando Bolt é enviado por engano para Nova Iorque, 
bem longe dos seus seguros estúdios de Hollywood, conhece 
a maior aventura da sua vida…

Dia 13 | Histórias para Adormecer, de Adam 
Shankman, com Adam Sandler, Keri Russell, Guy 
Pearce e Courteney Cox
(99’) · M/06 anos

Skeeter Bronson é um vulgar empregado de um hotel cuja vida 
sofre uma total reviravolta quando as histórias que ele conta 
aos sobrinhos para adormecerem começam misteriosamente 
a acontecer. Ele tenta aproveitar-se do fenómeno, adicionando 
os seus próprios desejos em contos estranhos, um a seguir ao 
outro, mas são as contribuições inesperadas dos seus sobrinhos 
que viram a vida de Skeeter de pernas para o ar!

Ciclo de Cinema
“Em Família”
DOM 7 às 11h00 | Bolt
SÁB 13 às 21h30 | Histórias para Adormecer
SÁB 20 às 21h30 | A Lenda de Despereaux
SEX 26 às 21h30 | Marley e Eu



Dia 20 | A Lenda de Despereaux (v.p.), de 
Sam Fell e Robert Stevenhagen, com (vozes) 
Alexandra Lencastre, Simon Frankel, Quimbé, Luísa 
Cruz, Mafalda de Castro, Rui Luis Braz e José 
Jorge Duarte
(94’) · M/6 anos

Era uma vez... no reino distante de Dor havia magia no ar, 
riso com fartura e litros e litros de sopa de fazer crescer água 
na boca. Mas um acidente partiu o coração do Rei, deixou a 
Princesa cheia de saudades e as pessoas da cidade sem a 
sua sopa. A luz do sol desapareceu. O mundo ficou cinzento. 
Toda a esperança se desvaneceu nesta terra... até Despereaux 
Tilling nascer.

Dia 26 | Marley e Eu, de David Frankel, com Owen 
Wilson, Jennifer Aniston e Alan Arkin
(111’)· M/6 anos

A vida do jornalista John Grogan e a sua mulher Jennifer vai 
alterar com a adopção de Marley, um cãozinho, para sentirem o 
gosto da paternidade. Só que o cãozinho é terrível, faz diversas 
asneiras e transforma a vida do casal num inferno... Adaptação 
do romance homónimo, um grande sucesso em Portugal.

entrada € 9,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | auditório



entrada € 1,50 | auditório · M/3 anos

JUNHO | TER 9 às 21h30

TEATRO

“Shakespeare em 
quatro telas”
pelo Clube de Teatro da Escola 
E.B. 2,3 José Ferreira Pinto Basto, 
de Ílhavo

Shakespeare deu corpo a personagens que foram 
assimiladas pelo imaginário colectivo. Os jovens actores, 
através do seu olhar sobre a arte, inspirada nas obras do 
dramaturgo e num clima de humor, desvendam as causas 
do amor fatídico de Romeu e Julieta, a expressão “Ser ao 
não ser?” e Miranda na tempesta.
Os jovens interpretes mostram o seu primeiro trabalho 
desenvolvido em expressão dramática e teatro pelo 
Clube de Teatro da escola. Procurou-se proporcionar a 
descoberta da arte pela arte, a descoberta da dramaturgia 
pelo teatro.
O argumento foi produzido colaborativamente entre 
professoras e alunos, explorando a expressão dramática 
e a narrativa das obras de Shakespeare, suportada pela 
visualização de obras de arte. Em apenas 40 minutos, 
apresentam Romeu e Julieta, Hamlet e a Tempestade.

Organização: Clube de Teatro da Escola E.B. 2,3 José Ferreira Pinto Basto, de Ílhavo
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



JUNHO | QUA 10 às 21h30

entrada gratuita | auditório · bilhetes disponíveis no CCI a partir de 
2 de Junho · M/3 anos

MÚSICA

Concerto da 
Banda da Armada

O Dia da Marinha 2003 vivido no Município de Ílhavo foi 
um dia histórico para o Município e memorável para todos 
quantos de algum
forma o vivênciaram. Um dos momentos altos dessas 
comemorações foi o concerto da Banda da Armada no 
Largo do Farol da Barra. Este ano, as comemorações do 
Dia da Marinha decorrem em Município vizinho de Aveiro, 
a quem desde já saudamos pelas comemorações dos 
seus 250 anos.
É pois com muito gosto, que o Município de Ílhavo coopera 
com a Marinha Portuguesa recebendo no Terminal Norte 
na Gafanha da Nazaré os seus Navios.
A Banda da Armada Portuguesa regressa ao Município de 
Ílhavo para nos brindar com um Concerto, que estamos 
certos será extraordinário, no Dia 10 de Junho, para 
comemorarmos o Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas, este ano também dia da 
Armada Portuguesa, no Centro Cultural de Ílhavo.



entrada gratuita | sala de exposições · M/3 anos

JUNHO | DOM 14 às 17h00

EXPOSIÇÃO

Exposição de Trabalhos de 
Alunos Finalistas em 
Artes Plásticas e Design
patente até 27 de Setembro

No sentido de estimular a criatividade dos alunos dos 
estabelecimentos de Ensino Superior vocacionados para 
a cultura das artes, promovendo a exposição pública dos 
seus múltiplos talentos e premiando as obras que mais 
se destaquem, a Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar, 
durante o ano de 2009, uma Exposição Nacional de Artes 
Plásticas e Design.
Esta exposição é destinada a todos os alunos que 
frequentem o último ano dos cursos de Artes e Design 
das Escolas Superiores a nível Nacional. As áreas de 
criação são a pintura, a escultura, o design, a fotografia, 
o vídeo e a instalação.
Regulamento disponível em www.centrocultural.cm-ilhavo.pt 
ou www.cm-ilhavo.pt.



JUNHO | SEX 19 às 21h30

entrada € 2,50 | auditório · M/3 anos

MÚSICA

Sarau de final de ano lectivo
da Escola do 2º e 3º Ciclos do Ensino 
Básico da Gafanha da Encarnação

O Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação 
organiza o seu Sarau de final de ano lectivo, inserido 
na temática do Projecto Educativo do Agrupamento, 
“Nós e os Outros”.
A receita deste espectáculo reverte para a Obra da 
Criança.

Organização: Escola do 2.ª e 3.º Ciclos do Ensino Básico da Gafanha da Encarnação
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo 



entrada € 5,00 por sessão | auditório · 
limitado a 10 participantes por sessão · dos 12 aos 18 anos

JUNHO | SÁB 20 às 14h00 e 18h00

SERVIÇO EDUCATIVO

Formação em Novo Circo
pelas companhias Escena 
Subterrânea e Movimiento Armario

As companhias de Novo Circo Argentino Escena Subterrânea 
e Movimiento Armario proporcionam a formação de 
malabarismo e acrobacia. Esta formação proporcionará 
o contacto com alguns tipos de materiais ligados à área 
do malabarismo e da acrobacia, tão comuns no Novo 
Circo, criando um espectáculo único em sensações e 
espectacularidade. Evidenciará que a prática do destas 
áreas artísticas circenses podem e devem ser articuladas 
com outras formas de expressão mais comuns, como uma 
única arte capaz de agitar grupos e gerar alegria.

Horário: Malabarismo – 14h00; Acrobacia – 18h00



JUNHO | DOM 21 às 18h00

entrada gratuita | praça CCI · todas as idades

NOVO CIRCO ARGENTINO

Falsa Escuadra
com Ivan Larroque e Fernando Rosen

“Falsa Escuadra” é um espectáculo de circo, dança e 
teatro. Destaca-se pelo improviso visual e musical, que joga 
com as possibilidades do movimento do corpo e a sua 
inter-relação com objectos diferentes, para gerar um mundo 
próprio, com humor e surrealismo poético. À técnica do 
circo, com a sua linguagem física, integra-se o jogo teatral, 
criando um cenário dinâmico e divertido, com personagens 
que expressam através do gesto e da acção.
“Falsa Escuadra” é a história de dois homens e de um 
armário, que tentam apresentar as suas rotinas ao público. 
Desvendam as suas personagens, a relação que há entre 
elas e a funcionalidade do armário, que se converte em 
actor activo da história.



SERVIÇO EDUCATIVO

entrada € 3,00 (entre os 6 e os 12 anos) · € 5,00 (maiores de 12 anos) |
auditório · limitado a 20 participantes · M/6 anos

Visita-atelier
à descoberta
do CCI

 ABRIL | DOM 26 às 11h00
 MAIO | DOM 10 às 11h00
 JUNHO | DOM 28 às 11h00

Uma visita especial ao Centro Cultural de Ílhavo, onde se 
descobre os segredos dos bastidores 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.



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


