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Mensagens

José Agostinho Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

O Centro Cultural de Ílhavo (CCI) vai cumprir o seu primeiro 
ano de vida neste primeiro trimestre de 2009 (no dia 24 de
Março), partilhando a festa do aniversário que assinala 
um tempo intenso, uma aposta ganha de afi rmação local 
e regional desta nova capacidade gerida pela Câmara 
Municipal de Ílhavo.
O palco do CCI abre o pano do ano com as canções de 
Carlos Paião, num gesto de homenagem e de vivência de 
uma obra notável deste Ilhavense.
O XI Festilha, Festival de Tunas de Ílhavo, vem este 
ano saudar o CCI, num momento único de festa e de 
alimentação do bom espírito académico.
Outros convidados especiais vão marcar este tempo e 
possibilitar momentos especiais nesta nossa casa de 
Cultura: recebemos e partilhamos Júlio Resende, Diana 
Reeves, João Lagarto e Vítor Norte, António Feio e
José Pedro Gomes, Ana Free, a Filarmonia das Beiras, 
entre outros.
A aposta na Cultura segue o seu caminho com o 
crescimento cuidado do nosso, do seu, Centro Cultural 
de Ílhavo, como peça importante de uma estratégia de 
desenvolvimento que vamos continuar a executar.
Fica desde já convidado para dar vida às propostas que 
aqui lhe fazemos.
Continuamos a Contar Consigo.



José Pina
Director do Centro Cultural de Ílhavo

O presente trimestre assinala o nosso primeiro aniversário.
Com a abertura a 24 de Março de 2008 do Centro Cultural de 
Ílhavo (CCI), tivemos o privilégio de desenvolver um conjunto 
signifi cativo de iniciativas que marcaram o panorama cultural 
de Ílhavo e que possibilitaram momentos inesquecíveis a 
todos os que neles participaram.
Um ano de felicidade e de orgulho; de momentos únicos 
e irrepetíveis. Orgulhosos do nosso CCI, deste espaço 
único na região, do trabalho nele desenvolvido e dos
seus resultados. 
Os sorrisos contagiantes de milhares de espectadores e a 
fantástica adesão e colaboração do público, motivam-nos 
cada vez mais para cumprirmos com a nossa missão 
fazendo-nos felizes.
Assinalamos o nosso aniversário com a presença de um dos 
maiores vultos da pintura portuguesa e com um conjunto 
de iniciativas diversifi cado e de qualidade.
Neste trimestre reforçamos a experimentação, a descoberta 
e o envolvimento dos nossos públicos; lançamos as bases 
para o primeiro projecto de envolvimento artístico local do 
CCI; propomos a apresentação de grandes valores da cultura 
nacional e internacional; possibilitamos novas descobertas 
nos diferentes espaços do Centro Cultural; reforçamos os 
serviços culturais e educativos e o posicionamento do CCI 
na rota das principais salas de programação nacional.
Aguardamos pela sua presença neste espaço de emoções.



programa
jan » mar’09

JANEIRO
DOM 18 às 17h30
MÚSICA
Carlos Paião
Uma Vida
de Canções

TODO O MÊS
CINEMA
Ciclo “Cinememória”
Dia 23 | 21h30 Destruir depois de Ler
Dia 25 | 17h00 Mamma Mia!
Dia 30 | 21h30 007 – Quantum of Solace

SÁB 24 às 17h00
EXPOSIÇÃO
Colectiva de Artistas Regionais
(patente até 8 de Março)

SÁB 24 às 21h30
MÚSICA
Slimmy
“Acústico”

DOM 25 às 11h00
MÚSICA
Musinf
Concerto de Música para Bebés

SÁB 31 às 21h30
TEATRO/POESIA
Recital
com João Lagarto & 
Vítor Norte

FEVEREIRO
DOM 1 às 10h30
TEATRO/OFICINA
A Terra dos
Imaginadores

SEX 6 às 21h30
TEATRO
A Verdadeira Treta
Com António Feio e José Pedro Gomes

TODO O MÊS às 21h30
CINEMA
Ciclo
“Mês do Cinema”
Dia 7   | A Turma
Dia 14 | O Sorriso das Estrelas
Dia 20 | Ensaio sobre a Cegueira

DOM 8 às 11h00
SERVIÇO EDUCATIVO
Atelier/Visita
À Descoberta do CCI

DOM 15 às 17h30
MÚSICA
Música na
Escola 2009
pela Orquestra
Filarmonia das Beiras

SÁB e DOM 21 e 22 às 10h30
SERVIÇO EDUCATIVO
Workshop
“A Minha Máscara”



SEX 27 às 21h30
MÚSICA
II Sarau
InterEscolas 2009

SÁB 28 às 21h30
MÚSICA
XI Festilha – Festival de Tunas de Ílhavo

MARÇO
DOM 1 às 11h00
SERVIÇO EDUCATIVO
Atelier
“Conta-Contos”
Teatro
“Histórias de 
Panda-Pá”

SÁB 7 às 21h30
TEATRO
Viveiro de Loucos
pela Companhia Teatral “À Procura
de Shakespeare”

DOM 15 às 21h30
MÚSICA
Ana Free
“Acústico”

TODO O MÊS
CINEMA
Ciclo “1.º Aniversário”
Dia 8   | 11h00 Domingo Madagáscar 2
Dia 14 | 21h30 Sábado O Corpo da Mentira
Dia 28 | 21h30 Sábado Amália, o Filme

SEX 20 às 21h30
SERVIÇO EDUCATIVO
Atelier “Avesso”

SÁB 21 às 21h30
DANÇA
“Avesso”
pela a menina dos
meus olhos, 
associação cultural

DOM 22 às 11h00
SERVIÇO EDUCATIVO
Atelier
À Descoberta
do CCI

TER 24 às 18h00
EXPOSIÇÃO
Júlio Resende –
Alentejo
(patente até 31 de Maio)

SEX 27 às 21h30
MÚSICA
Dianne Reeves

SÁB 28 às 18h00
SERVIÇO EDUCATIVO
Ofi cina/Teatro
“A senhora D”



JANEIRO | DOM 18 às 17h30

MÚSICA

Carlos Paião
Uma Vida
de Canções

Carlos Paião nasceu em Coimbra no dia 1 de Novembro 
de 1957. Cresceu em Ílhavo e foi nesta terra que desde 
muito cedo evidenciou a sua qualidade de compositor 
de músicas que se tornaram um marco para a música 
popular portuguesa. Em Dezembro de 1978 realizava-se 
no Atlântico Cine-Teatro, em Ílhavo, o VI Festival da Canção 
do Illiabum Clube, concurso que Carlos Paião venceu, com 
a canção “Canto da Guerra”.
“Souvenir” de Portugal, Play-Back (vencedor do Festi-
val RTP da Canção, 1981), Pó de Arroz, Marcha do 
“Pião-das-Nicas”, Vinho do Porto, Cinderela ou Versos 
de Amor são alguns temas emblemáticos do legado de 
Carlos Paião, bem como das inúmeras composições para 
outros intérpretes como Herman José, Amália Rodrigues, 
Joel Branco ou Cândida Branca Flor.
A Câmara Municipal de Ílhavo apresenta um espectáculo 
evocativo dos 110 anos da Restauração do Município de 
Ílhavo, que visa celebrar a Vida de Canções de Carlos 
Paião, com os artistas convidados Herman José, Jacinta 
Ramos, Nuno Guerreiro e os Mesa.

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



JANEIRO | CINEMA

Ciclo “Cinememória”
Dia 23 Sexta-feira | 21h30 Destruir depois de Ler
Dia 25 Domingo | 17h00 Mamma Mia!
Dia 30 Sexta-feira | 21h30 007 – Quantum of Solace

Dia 23 | Destruir depois de Ler, de Ethan e Joel 
Coen, com Brad Pitt, George Clooney e John 
Malkovich
(96’) · M/12 anos

Após ter sido despedido, um ex-agente da CIA decide escrever 
as suas memórias, desvendando segredos do governo, mas 
a sua ex-mulher rouba-lhe um CD com o único exemplar do 
manuscrito. Por engano, o CD cai nas mãos de dois empregados 
de um ginásio, um homem e uma mulher sem escrúpulos, que 
tencionam explorar ao máximo a sua descoberta…

Dia 25 | Mamma Mia!, de Phyllida Lloyd, com 
Amanda Seyfried, Stellan Skarsgård, Pierce Brosnan, 
Colin Firth, Meryl Streep e Julie Walters
(108’) · M/6 anos

Donna, uma mãe solteira, que tem um pequeno hotel numa 
idílica ilha grega, está prestes a casar a sua única fi lha, Sophie. 
Para o casamento de Sophie, Donna convidou duas das suas 
melhores amigas – a prática Rosie e a multi-divorciada Tanya. 
Mas Sophie, secretamente, também convidou três homens, 
na tentativa de encontrar o seu pai. Surgirão novos romances 
e renascerão antigos, naquela que parece a ilha de todas as 
possibilidades.

Dia 30 | 007 – Quantum of Solace, de Marc 
Forster, com Daniel Craig, Mathieu Amalric, Judi 
Dench e Olga Kurylenko
(105’) · M/12 anos

Bond está determinado a perseguir quem forçou a mulher 
que amou, Vesper, a traí-lo. Mas M e Bond percebem que 
a organização que a chantageou é muito mais complexa e 
perigosa do que tinham imaginado. Bond cruza-se então com 
Dominic Greene, um homem de negócios impiedoso. Enredado 
num labirinto de traições e mortes, à medida que se aproxima 
dos verdadeiros responsáveis pela traição de Vesper, 007 tenta 
parar a organização e desvendar o plano sinistro de Greene.

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



JANEIRO | SÁB 24 às 17h00

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

EXPOSIÇÃO

Colectiva de
Artistas Regionais
(patente até 8 de Março)

Nesta exposição colectiva, reunimos na sala de exposições 
temporárias um conjunto seleccionado de propostas 
artísticas diversificadas (pintura, escultura, instalação, 
fotografi a e artes gráfi cas), produzidas por criadores locais 
e regionais. Esta iniciativa tem como objectivo principal 
afi rmar a vocação do CCI enquanto agente de promoção, 
apoio e estímulo à criação artística de base local e regional, 
alargando os universos de expressão estética, bem como 
dos vários níveis de produção cultural, e atenuando 
distâncias entre a criação e a recepção.



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

JANEIRO | SÁB 24 às 21h30

MÚSICA

Slimmy
“Acústico”
Aliando um visual irreverente com um estilo de música 
viciante, Slimmy é um dos grandes fenómenos actuais 
da música Portuguesa.
O álbum de estreia, “Beatsound Loverboy”, considerado 
pela crítica como um dos melhores trabalhos editados em 
2007, apresenta temas como “Bloodshot Star”, escolhido 
para a série televisiva C.S.I. Miami, ou “Self Control”, 
genérico do programa de resumos da liga inglesa de futebol 
na Sky Sports. Também em Portugal as suas músicas 
têm acompanhado as séries “Morangos com Açúcar” e 
“Rebelde Way”.
Recentemente nomeado para o MTV Best Portuguese Act 
2008, Slimmy apresenta o formato acústico do seu álbum, 
acompanhado por Paulo Garim, voz e baixo, José Garcez, 
na bateria e Quico Serrano ao piano.

> www.myspace.com/slimmyuk



JANEIRO | DOM 25 às 11h00

MÚSICA

Musinf
Concerto de Música para Bebés

Com recurso a diferentes instrumentos de cordas, sopro 
e percussão e a uma equipa pedagogicamente treinada, o 
palco Musinf transforma-se num espaço de cumplicidades 
que envolve os participantes activos (bebés), músicos e 
ouvintes (adultos acompanhantes) numa incursão pelo 
admirável mundo da música. Os concertos Musinf para 
bebés desenvolvem-se em harmonia com o ambiente de 
partilha de instrumentos, músicos e agentes em palco, e 
têm por base um repertório popular, passando igualmente 
por interpretações instrumentais clássicas de renome, 
bem como por temas variados mas revestidos dos estilos 
blues e jazz.

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

entrada € 7,50 (Bebé + um adulto) · € 12,00 (Bebé + dois adultos)
auditório · Para bebés até 26 meses de idade



JANEIRO | SÁB 31 às 21h30

entrada € 10,00 | foyer · M/12 anos . Limitado a 150 pessoas
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)

TEATRO/POESIA

Recital
com João Lagarto & Vítor Norte

Um recital envolvente, de ritmo avassalador, com o intimismo 
de um ensaio, que rompe com o silêncio das bibliotecas.
Humorístico só porque sim.
De textos na mão, quase ao desafi o, trocando informalmente 
de papéis, os actores João Lagarto e Vítor Norte levam-nos 
numa viagem de sessenta minutos por textos variados, de 
autores consagrados, entrelaçados de forma inesperada e 
surpreendente. Por vezes, até para os próprios actores.



FEVEREIRO | DOM 1 às 10h30

TEATRO/OFICINA

A Terra dos
Imaginadores
A Terra dos Imaginadores é um espectáculo-ofi cina onde 
as crianças são desafi adas a habitar um mundo poético, 
desempenhando um papel activo no desenrolar da história. 
Aqui exploramos sentidos, reinventamos narrativas, 
colorimos memórias. Uma viagem por um mundo a preto 
e branco onde antes as árvores eram da cor do arco-íris, 
um mundo imaginário onde as ideias fazem dos nossos 
braços escorregas. Onde vemos objectos ganhar vida, 
onde sentimos medo e somos surpreendidos por uma 
história, tornamo-nos personagens dela, numa terra onde 
desapareceram as ideias e os imaginadores, começa a 
nossa viagem…

O bilhete inclui os “óculos dos imaginadores” e materiais.

entrada € 3,00 (entre os 6 e os 11 anos) · € 5,00 (maiores de 12 anos)
auditório · M/06 anos · Limitado a 30 participantes



FEVEREIRO | SEX 6 às 21h30

entrada € 15,00 | auditório · M/12 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)

TEATRO

A Verdadeira Treta
Com António Feio e José Pedro Gomes

Com textos de Eduardo Madeira e Filipe Homem Fonseca, 
os suspeitos do costume Zezé e Tóni regressam aos palcos 
com “A VERDADEIRA TRETA”. 
Enquanto levantam dinheiro numa caixa Multibanco, a 
situação puxa conversa, ou melhor, no caso deles, puxa 
conversa da treta e passam uma infi nidade de tempo a falar 
de tudo e mais alguma coisa.
Desde o preço do petróleo, às operações plásticas, desde 
a paranóia com a segurança, até à educação, à saúde, 
passando pelo aumento dos juros, tudo é esmiuçado pela 
óptica arrevesada e demente destes dois mamíferos da 
famosa espécie: “Chico-Espertus Lusitanus”. Uma raça 
que, infelizmente para uns, e, felizmente para outros, está 
muito longe da extinção.
Depois da “Conversa da Treta” em palco, na rádio, na 
TV, em livro e no cinema, António Feio e José Pedro 
Gomes regressam à essência da “fi losofi a do disparate” 
que já fez rir milhares de espectadores… que há muito 
reclamavam por mais!



FEVEREIRO | CINEMA | 21h30

Ciclo “Mês do Cinema”
Dia 7 Sábado A Turma
Dia 14 Sábado O Sorriso das Estrelas
Dia 20 Sexta-feira Ensaio sobre a Cegueira

Dia 7 | A Turma, de Laurent Cantet, com François 
Bégaudeau
(128’) · M/12 anos

François é um jovem professor de francês de uma turma do 
9º ano. Numa escola com um ambiente multicultural, François 
investe num exercício em que provoca os seus alunos em 
estimulantes debates, nos quais o uso da palavra é um desafi o. 
Procura desta forma superar um relacionamento nem sempre 
fácil, ensinando-lhes o poder da palavra na defesa dos direitos 
de cada um. Mas a aprendizagem da democracia também 
envolve alguns riscos…

Dia 14 | O Sorriso das Estrelas, de George
C. Wolfe, com Richard Gere, Diane Lane e 
Christopher Meloni
(97’) · M/12 anos

Devido aos problemas familiares, Adrienne retira-se para a 
pequena cidade de Rodanthe sob o pretexto de tomar conta 
da hospedaria de uma amiga durante o fi m-de-semana. Lá, 
espera encontrar a tranquilidade de que tanto precisa. Quando 
uma grande tempestade se anuncia, Dr. Paul Flanner chega à 
cidade, para enfrentar a sua própria crise. Os dois encontram 
conforto um no outro e vivem um romance que marcará as 
suas vidas para sempre.

Dia 20 | Ensaio sobre a Cegueira, de Fernando 
Meirelles, com Julianne Moore, Mark Ruffalo, 
Alice Braga, Danny Glover, Gael García Bernal e
Sandra Oh
(111’) · M/16 anos

Uma cidade é devastada por uma epidemia instantânea de 
“cegueira”. Cada dia que passa aparecem mais pacientes e 
esta recém-criada “sociedade de cegos” entra em colapso. 
Tudo piora quando um grupo de criminosos se sobrepõe aos 
fracos. Há, porém, uma mulher, cuja visão não foi afectada 
por esta praga, que acompanha o seu marido para o asilo. 
Mantendo o seu segredo, ela guia sete desconhecidos para um 
novo mundo de esperança, onde a sobrevivência e a redenção 
fi nal refl ectem a tenacidade do espírito humano.

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



FEVEREIRO | DOM 8 às 11h00
MARÇO | DOM 22 às 11h00

SERVIÇO EDUCATIVO

Atelier/Visita
À Descoberta do CCI

Entre numa visita guiada ao Centro Cultural de Ílhavo, onde 
estará prestes a se tornar no membro mais interactivo 
deste percurso.
Os bastidores dos actores, o backstage dos músicos, a 
sala de ensaio dos bailarinos, os camarins, a régie...
Nesta descoberta em que o visitante passa a visitado, 
mais não podemos revelar, pois o CCI tem segredos que 
só podem ser desvendados por cada um…

entrada € 3,00 (entre os 6 e os 11 anos) · € 5,00 (maiores de 12 anos) |
M/6 anos · Limitado a 20 participantes



FEVEREIRO | DOM 15 às 17h30

MÚSICA

Música na Escola 2009
pela Orquestra Filarmonia das Beiras

Todos os anos, a Orquestra Filarmonia das Beiras leva a 
música às crianças do 1.º Ciclo do Município de Ílhavo, 
com o projecto Música na Escola, dando a oportunidade 
às crianças de vivenciarem e sentirem a experiência de 
assistir a um concerto de música clássica.
Música na Escola é um projecto de acção educativa que 
tem como objectivo a divulgação, formação, sensibilização 
e desenvolvimento do gosto musical do público infantil. 
Este ano, o projecto Música na Escola vai ter como tema 
base a apresentação de uma “Ópera de Bolso”, com a 
obra de Doménico Cimarosa, “Il Maestro di Capella”, com 
a direcção de António Vassalo Lourenço.

QUI e SEX 12 e 13
Sessões dedicadas exclusivamente às Escolas do 1.º Ciclo 
do Município de Ílhavo, mediante marcação prévia.

DOM 15 entrada gratuita · bilhetes no CCI a partir de 10 de Fevereiro
auditório · M/6 anos



FEVEREIRO | SÁB e DOM 21 e 22
às 10h30

SERVIÇO EDUCATIVO
Workshop
“A Minha Máscara”

O Carnaval é uma tradição enraizada no nosso concelho, 
onde os Cardadores de Vale de Ílhavo marcam a sua 
presença nos desfi les tão habituais desta época do ano. 
Estas actividades carnavalescas apreciadas especialmente 
pelas crianças, que vibram com a animação e colorido 
desta festividade, levaram o Serviço Educativo do Centro 
Cultural de Ílhavo a desenvolver um workshop de Máscaras 
destinado a crianças a partir dos 6 anos. 
Este workshop tem como objectivo descobrir as tradições 
carnavalescas e criar, até onde a imaginação permitir, 
máscaras coloridas e originais.

entrada € 5,00 | sala de ensaios · M/6 anos · limitado a 20 participantes



FEVEREIRO | SEX 27 às 21h30

entrada gratuita | auditório · p/ todas as idades bilhetes no CCI 
a partir de 24 de Fevereiro

SÁB 28 às 21h30

MÚSICA
XI Festilha – Festival de Tunas de Ílhavo
O Festilha constitui hoje por mérito próprio um dos mais importantes 
acontecimentos culturais do Município de Ílhavo, assim como um dos 
maiores e melhores Festivais de Tunas do país, organizados por uma 
Câmara Municipal. Com o habitual apoio da Tuna Universitária de 
Aveiro, a XI edição do Festilha será seguramente do inteiro agrado de 
todos, constituindo mais uma noite memorável, tendo como pano de 
fundo a juventude, a alegria, a irreverência e a saudade, de uma forma 
e de um jeito especial que só os Estudantes sabem cantar e tocar.

MÚSICA

II Sarau InterEscolas 2009
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 (Escolas 
Secundárias e EB 2,3), que têm através desta iniciativa a oportunidade 
de apresentar a toda a comunidade alguns exemplos do muito e 
excelente trabalho que desenvolvem ao longo do ano, em áreas como 
a dança, a música, o teatro... A não perder!



MARÇO | DOM 1 às 11h00

entrada € 3,00 (entre os 6 e os 11 anos) · € 5,00 (maiores de 12 anos) |
auditório · M/6 anos · limitado a 40 participantes

SERVIÇO EDUCATIVO

Atelier
“Conta-Contos”
Teatro
“Histórias de Panda-Pá”
Desenvolvido pela Companhia Panda-Pá, o atelier 
Conta-Contos é dirigido a todos aqueles que gostam de 
ler, ouvir e contar histórias. Durante o nosso encontro 
vamos partilhar de uma forma divertida, dinâmica e sincera 
o mundo dos contos e descobrir (ou recuperar) a alegria 
de contar. A nossa proposta é para todos aqueles que 
gostam de partilhar uma história. 
No espectáculo “Historias de Panda-Pá” utilizamos máscaras 
que foram criadas à semelhança das do “Topeng” –
Contos Tradicionais Chineses, que se caracterizam pelo seu 
género popular cujo objectivo principal é contar e transmitir 
histórias, possibilitando um imaginário mais amplo, uma 
fi losofi a que caracteriza a civilização chinesa no que tem 
de mais profundo e duradouro.



MARÇO | SÁB 7 às 21h30

TEATRO

Viveiro de Loucos
pela Companhia Teatral
“À Procura de Shakespeare”

Viveiro de Loucos é uma experiência única, que certamente 
vai marcar o público. A peça será conduzida de forma 
hilariante por personagens que retratam a sociedade 
portuguesa de forma caricata e cómica, compostas 
por: Uma mulher das limpezas que é cusca e lê revistas 
cor-de-rosa (Marta Gil), um segurança de discoteca, cheio 
de manias e tiques com dupla personalidade (Daniel 
Cardoso), um músico pimba (Francisco Andrade), um 
cromo bimbo e engatatão (Luís Lourenço), uma bicha 
carinhosa e romântica (Norberto Paulo), um mecânico 
bêbado (Regina Calheiros), a Velhota que veio do Norte 
para ver um espectáculo do La Féria e uma barmaid 
bem-disposta e… ninfomaníaca, com a mania que é cantora 
(Rosette Caixinha).

Poderá participar/assistir ao espectáculo em pleno palco, 
mediante reserva prévia no CCI.

entrada € 10,00 | auditório · M/12 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)



MARÇO | DOM 15 às 21h30

MÚSICA

Ana Free
“Acústico”

Quem não conhece o mais recente fenómeno musical 
português?
Ana Free nasceu em Portugal e está radicada no Reino 
Unido. Começou a dar que falar através do Youtube.
Em menos de 1 ano os seus vídeos já contavam mais de 
seiscentas mil visualizações.
“In My Place!”, o seu primeiro single, é um dos temas mais 
rodados nas rádios nacionais portuguesas. Basta ligar 
na rádio, a televisão ou navegar na internet, e fi camos a 
conhecer Ana Free!
Aos 21 anos de idade, esta compositora, letrista, instru-
mentista e cantora é um fenómeno a nível internacional e 
apresenta-se no Centro Cultural de Ílhavo para um concerto 
acústico, espalhando a sua magia pelo público.

> www.myspace.com/anafreemusic

entrada € 5,00 | auditório · M/6 anos
descontos: pack trimestre (25%); sénior com mais de 65 anos (20%); jovem até 17 anos (20%)



MARÇO | CINEMA

Ciclo “1.º Aniversário”
Dia 8 Domingo | 11h00 Madagáscar 2
Dia 14 Sábado | 21h30 O Corpo da Mentira
Dia 28 Sábado | 21h30 Amália, o Filme

Dia 8 | Madagáscar 2, de Eric Darnell e Tom 
McGrath, com (vozes) Pedro Laginha, Rui Oliveira, 
Bruno Nogueira, Leonor Alcácer, Marco de Almeida, 
Fernando Luís e Rui Paulo (90’) · M/4 anos

Alex, Marty, Melman e Glória encontram-se aban-donados 
nas costas distantes de Madagáscar. Com precisão militar, 
os pinguins reparam um velho avião. Assim que estão nos 
céus, a inesperada tripulação fi ca no ar o tempo sufi ciente 
para chegarem ao lugar mais selvagem de todos – África, um 
lugar espantoso… mas será que é melhor do que a sua casa 
no ZOO de Nova Iorque?

Dia 14 | O Corpo da Mentira, de Ridley Scott, com 
Leonardo DiCaprio, Russell Crowe e Mark Strong
(128’) · M/12 anos

Roger Ferris é o melhor operacional que a CIA tem no terreno, 
em lugares onde a vida humana só tem o valor da informação 
que pode transmitir. O sucesso das suas missões e da própria 
vida de Ferris está muitas vezes dependente da voz com que 
comunica, o veterano Ed Hoffman. Agora, que se encontra 
no rasto de um líder terrorista que orquestrou uma série de 
bombardeamentos, Ferris questiona se os seus aliados não 
irão interferir na operação e pôr a sua vida em risco.

Dia 28 | Amália, o Filme, de Carlos Coelho da Silva, 
com Sandra Barata Belo, Carla Chambel, Leonor 
Seixas, José Fidalgo, António Pedro Cerdeira, 
Ricardo Carriço e Ana Padrão (127’) · M/12 anos

“Amália” é uma história de amores e de glória, uma história 
dramática e de exaltação. Nova Iorque, 1984: Amália vai 
matar-se. A obsessão pela morte vem da adolescência, ela 
está doente, pensa que é agora. Abre as portas da varanda 
da sua suite, sobe um degrau do parapeito e olha para o 
abismo. E é nesse momento, que Amália revê uma vida de 
génio artístico, de sucesso planetário, mas também de frieza 
familiar, de desilusões amorosas, em que avulta uma paixão 
impossível, a relação controversa com a melancolia do fado, 
que não ama por se aproximar demasiado das sombras da 
sua vida mas que faz vibrar como ninguém.

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



MARÇO | SEX 20 às 21h30

entrada Atelier + Espectáculo · € 5,00 Espectáculo · € 5,00 (7-11 anos) 
€ 7,50 · (M/12 anos) | M/7 anos · Limitado a 20 participantes

SERVIÇO EDUCATIVO

Atelier “Avesso”

Este atelier tem como objectivo principal partilhar o processo 
do espectáculo “Avesso”.
Partindo da teoria das 5 peles, proposta pelo artista plástico 
e arquitecto austríaco Hundertwasser, vamos embarcar 
numa viagem daquilo que nos envolve: a pele, o vestuário, 
a casa, a identidade, e o planeta.
A coreógrafa em conjunto com os bailarinos irão conduzir 
os participantes numa experiência de movimento, 
musicalidade e criatividade, numa envolvência conjunta 
das suas experiências criativas.
Este atelier, tal como o espectáculo, é indicado para 
públicos desde os 7 anos, sem limites de idades. Poderá 
haver programas para escolas e famílias. Aconselhável a 
grupos que irão ver o espectáculo posteriormente.



MARÇO | SÁB 21 às 21h30

Atelier + Espectáculo – € 5,00 Espectáculo · € 5,00 (7-11 anos) ·
€ 7,50 · (M/12 anos) | M/7 anos · Limitado a 50 participantes

DANÇA

“Avesso”
pela a menina dos meus olhos, 
associação cultural

Em “Avesso”, a pele é o tema principal. A pele do nosso 
corpo e das nossas roupas, a pele como casa, identidade 
ou planeta. Este universo em camadas é representado 
por uma “instalação impermanente”, onde o público é 
convidado a escolher o seu próprio espaço e a tornar-se 
parte da epiderme da peça. Dois bailarinos levam-nos 
numa viagem através deste “espaço do avesso”.
Exploram os limites dos seus corpos. Procuram formas de 
se conhecerem, de oferecer e esconder os seus segredos. 
Com as suas vozes, contam estórias sem palavras, utilizando 
uma linguagem pessoal. O resultado é um espectáculo 
sensual, às vezes frágil, às vezes desafi ador. 



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

MARÇO | TER 24 às 18h00

EXPOSIÇÃO

Júlio Resende – Alentejo
(patente até 31 de Maio)

No dia em que o Centro Cultural de Ílhavo comemora o 
seu aniversário, inauguramos uma bela exposição de Júlio 
Resende. Artista conceituado, a sua produção artística 
destaca-se pelos desenhos e pinturas de transição entre 
o fi gurativo e o abstracto. Propomos desenvolver esta 
exposição em torno da sua fase alentejana, explorando as 
temáticas e técnicas do desenho desenvolvidas durante 
este período de produção do pintor. É também nossa 
intenção estabelecer um diálogo com a obra do pintor 
ilhavense Cândido Teles, amigo e manifesto admirador 
do Mestre Júlio Resende. 
As obras em exposição pertencem ao espólio do Lugar 
do Desenho – Fundação Júlio Resende.



MARÇO | SEX 27 às 21h30

MÚSICA

Dianne Reeves

Dianne Reeves foi descoberta pelo trompetista Clark 
Terry em 1976, quando a viu cantar numa banda da 
Universidade do Colorado, onde estudava. Despontou 
nos anos 80 e em pouco tempo conquistou uma grande 
reputação como cantora de jazz nos Estados Unidos.
É considerada a herdeira directa das divas Sarah Vaughan e
Ella Fitzgerald. 
Vencedora de 4 Grammy, Dianne Reeves apresenta-se 
em formação de quinteto, com músicos de primeira linha, 
interpretando um conjunto de temas do seu ultimo disco 
“When you Know”, num espectáculo único em Portugal, 
que marcará o público com uma actuação mágica
e inesquecível.

entrada € 15,00 | auditório · M/12 anos



inscrição gratuita | limtado a 20 pessoas · M/12

MARÇO | SÁB 28 às 18h00

SERVIÇO EDUCATIVO

Ofi cina/Teatro “A senhora D”

A peça de teatro “Senhora D”, é uma adaptação 
dramatúrgica de Carlos Martins a partir da obra
“A Obscena Senhora D”, de Hilda Hilst. 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. O elenco da Senhora D é “itinerante”, com a 
excepção dos actores/formadores Ana Varela e Carlos 
Marins, e resulta de uma Ofi cina de Teatro a desenvolver 
com a comunidade local durante a semana que antecede 
esta apresentação.



Auditório



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

condições de acesso



VISITAS GUIADAS
O 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 fi nalidades, bem como 
os diferentes equipamentos de forma a partilhar com o 
visitante os objectivos e desafi os 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 fi ns 
que não sejam exclusivamente escolares/formação.
» Não é permitido comer, beber ou fumar durante as 
visitas.
» Por motivos de segurança e de conforto, o transporte de 
sacos volumosos, mochilas e guarda-chuvas são proibidos. 
O CCI dispõe de serviço de bengaleiro.

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

ATELIERS
São momentos de descoberta, experimentação, diversão, 
construção e criação, decorrentes das actividades 
desenvolvidas a partir da programação do CCI, apresen-
tando-se sob a forma de workshops, residências, ofi cinas, 
etc. Desenvolvem-se tanto ao fi m de semana, como durante 
a semana, e são destinados a todo o tipo de público.



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.



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


