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José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

O Centro Cultural de Ílhavo (CCI) apresenta uma programação 
diversa e rica para este quarto trimestre de 2011, numa 
oferta conjugada com o Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré (CCGN), levando cultura para todas as idades e 
todos os gostos, neste tempo tão especial que nos leva 
do Outono ao Natal.
Num tempo em que as difi culdades e as crises ocupam 
a maior parte do tempo de informação e acrescentam 
preocupações a todos, devemos investir mais na fruição e 
no crescimento cultural, no convívio entre todos, de forma 
a sermos uma Comunidade mais unida e forte, Gente mais 
inovadora e alegre, Indivíduos mais capazes e motivados 
pelo acesso às belezas da vida.
Em expressões culturais muito diferentes e sempre belas,Em expressões culturais muito diferentes e sempre belas
propiciadas por Gente das Terras do Município de Ílhavo, da 
Região de Aveiro e de Portugal, recebemos com particular 
gosto no foyer do CCI a exposição sobre o Polis da Ria de r
Aveiro, um programa de investimentos da maior importância 
para a vida da Região e da Ria de Aveiro que queremos 
dar a conhecer a todos.

Pondere este convite e venha partilhar novos momentos 
aos seus CCI e CCGN.

Continuamos a Contar Consigo. Bem Haja.
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José Pina
Director do Centro Cultural de Ílhavo

últimos anos O presente trimestre à semelhança dos dois ú
or excelência assume a música como área programática po
a da Nazaré: nos Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha
apresentação a realização do Festival Marés de Música, a a
r Electro, Clã de novos trabalhos de Danças Ocultas, Amor
ncia artística e Mão Morta, destacando-se a primeira residê
olheu o CCI da Orquestra Filarmonia das Beiras, que esc

para esta estreia.
mplementares São vários os projectos com diversas ações com
comunitário de serviço educativo e de envolvimento c
reforçando a associadas à programação, consolidando e r
ovos públicos. nossa aposta na sensibilização e formação de no

Simultaneamente apresentamos um signifi cativo número de Simultaneamente apresentamos um signifi cativo
projectos de teatro, stand-up e entretenimento infantil, e 
acolhemos no espaço expositivo uma invulgar e interessante 
exposição de Arte Surrealista em parceira com a Fundação 
Cupertino de Miranda, que merece a sua visita e olhar atento.
Destaque especial para o espetáculo de Natal, com a 
presença do prestigiado Russian Classical Ballet, com o 
espetacular bailado “O Lago dos Cisnes”.
Num período a nível nacional caracterizado por dúvidas Num período a nível nacional caracterizado por dúvidas 
e incertezas, por cortes e restrições orçamentais, pelo 
pessimismo e pela descrença, os Centros Culturais de 
Ílhavo e da Gafanha da Nazaré orgulham-se de apresentar 
um programa de excelente qualidade e sufi cientemente 
abrangente a todas as correntes de públicos.
As nossas opções de gestão, as parcerias efectuadas 
e a procura crescente nos nossos espaços e serviços, 
possibilitam a apresentação do presente programa, resultado 
do equilíbrio entre a qualidade da programação e os 
princípios de gestão adotados.

Contamos com o seu empenho, participação e apoio a 
este projecto,
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»
Programação

Centros Culturais de 

Ílhavo e da Gafanha

da Nazaré
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entrada € 7,50 | auditório · M/3 anos · 120 min.
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

OUTUBRO | TER 4 às 22h00

Danças Ocultas
Alento Tour 2011

“Alento” é o título do novo trabalho dos Danças Ocultas, um
disco que celebra a carreira internacionalmente aplaudida
deste colectivo.
Composto por Artur Fernandes, Filipe Cal, Filipe Ricardo
e Francisco Miguel, Danças Ocultas utiliza o acordeão
diatónico, vulgo concertina, para dar sopro às suas
composições, distinguindo-se não só pela formação singular
mas, sobretudo, pela profunda originalidade da música
que criam.
Os aplausos são unânimes por todos os países onde
apresentam a música que criam, uma sonoridade sem
paralelo, por nela se escutar a profunda alma portuguesa,
mas também ecos do Oriente, de África e de outras latitudes,
ecos do mundo.

www.dancasocultas.com | www.myspace.com/dancasocultas

 » CC Ílhavo · música
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 visita aos bastidores

pág. 34 



 » CC Gafanha da Nazaré · música

entrada € 2,50 (M/ 12 anos) gratuita (3-11 anos) | auditório · M/3 anos ·
receita reverte a favor da Filarmónica Gafanhense

OUTUBRO | DOM 9 às 16h00

175.º Aniversário da
Filarmónica Gafanhense
A Filarmónica Gafanhense, também conhecida como Música 
Velha, é a mais antiga colectividade do Município de Ílhavo. 
Neste dia assinala o seu 175.º Aniversário, com um concerto 
no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré.

Apresentação da responsabilidade de: Filarmónica Gafanhense

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo 
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 » CC Ílhavo · música

OUTUBRO | SEX 14 às 21h30

Rádio Comercial apresenta
“SEAT DRIVE CONCERTS”

AMOR ELECTRO

Depois do verão se 1987, com o aparecimento do conceito Depois do verão se 1987, com o aparecimento do conceito 
da “World Music” e com a sua afi rmação como um culto 
a nível mundial, alguns músicos vieram a cruzar a música 
Pop com algumas músicas tradicionais, representativas de Pop com algumas músicas tradicionais representativas de
algumas culturas, como o Tango, o Flamenco e até mesmo 
com os ingleses, Sting, Peter Gabriel e Paul Simon, que já 
se sentia uma abordagem neste sentido com África e Brasil.
Os Amor Electro, não foram nem mais longe, nem mais perto. 
Apenas escolheram uma serie de canções que fazem parte 
do panorama musical português, fi zeram temas originais, 
onde se refl ectem as suas infl uências, convidaram alguns 
instrumentistas representativos da nossa cultura e partiram 
para uma identidade própria que tem como base a “Musica 
Pop” mas neste caso sem contradições… Portuguesa!

entrada € 10,00 | auditório · M/12 anos

 um artista vai à escola

pág. 33 



entrada € 18,00 (individual) € 50,00 (pack 4 bilhetes – € 12,50 cada) |
auditório · M/3 anos · 60 min.

 » CC Ílhavo · musical

OUTUBRO | SÁB 15 às 14h30 e 17h30

Ruca – A Festa Surpresa

A mãe do Ruca faz anos e tinha planeado fazer um simples 
jantar em família. O Ruca decide surpreendê-la e organizar 
uma festa surpresa. 

as de que t po de esta su p esa a sua ãe gosta aMas de que tipo de festa surpresa a sua mãe gostaria!? 
Como os seus pais já pertenceram a uma banda e adoram 
concertos, o Ruca decide fazer um concerto para a sua 
mãe. E cria uma banda com a ajuda dos seus amigos e 
da sua irmã Rosita. 
Será que o Ruca e os seus amigos conseguem ensaiar a 
tempo e preparar-se para o concerto? Vem ajudar o Ruca 
a preparar esta grande Festa!

Num novo formato pensado para introduzir os mais pequenos 
ao teatro, este espectáculo promete uma grande interacção 
entre a história em palco e a audiência. Diversão, música e 
muitas surpresas especiais, que prometem encantar toda 
a Família.

Apresentação da responsabilidade de: LEMON IBÉRIA, LDA
http://rucaaovivo.kids.sapo.pt
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 » CC Ílhavo · música/serviço educativo

OUTUBRO | SÁB 22 às 21h30

Clã
“Disco Voador”“Di V d ”

Os Clã formam-se em Novembro de 1992, pela mão de
Hélder Gonçalves que convida Manuela Azevedo, Miguel
Ferreira, Pedro Biscaia, Pedro Rito e Fernando Gonçalves
para formar a banda. Possuidores de uma vasta experiência
que foram adquirindo ao longo dos seus cinco albúns,
chegou a vez de se dedicarem aos seus admiradores mais
pequenos. Em 2011, os Clã regressam com Disco Voador,
um projecto dedicado aos mais novos, feito de canções
originais com música de Hélder Gonçalves e letras de Regina
Guimarães (à excepção da colaboração pontual de Carlos
Tê), inspiradas nos sonhos e medos, amigos e amores
dos supernovos.
Este é um concerto para toda a Família. 

entrada € 12,00 (M/18) € 10,00 (12-17 anos) € 8,00 (3-11 anos) |
auditório · M/3 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos e cartão jovem municipal (20%)

ap
re

se
nt

aç
ão

 in
se

rid
a 

nu
m

 p
ro

je
ct

o 
co

-fi
na

nc
ia

do
:

çç
co

fi n
an

ci
ad

o:

 um artista vai à escola

pág. 33



entrada € 5,00 | auditório · M/3 anos

desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%) 
descontos não acumuláveis

 » CC Ílhavo · música

OUTUBRO | SÁB 29 às 21h30

Orquestra
Filarmonia das Beiras

Pela primeira vez desde que foi criada, a Orquestra Filarmonia 
das Beiras (OFB) realizará uma residência artística. Será no das Beiras (OFB) realizará uma residência artística. Será no 
Centro Cultural de Ílhavo, onde realizará diariamente os seus 
ensaios que culminam neste concerto.
Criada com o objetivo de promover e desenvolver a 
cultura musical, através de ações de captação, formação 
e fidelização de públicos, a OFB pretende com esta e fidelização de públicos, a OFB pretende com esta 
residência divulgar, sensibilizar e formar o público em geral 
para a música, proporcionando um contacto direto com a 
orquestra, os seus instrumentos e o repertório de referência, 
incentivando o gosto pela música ao vivo, e pelo repertório da incentivando o gosto pela música ao vivo, e pelo repertório da 
orquestra em particular, potenciando assim novos públicos. 
Esta residência artística será composta por ensaios abertos 
ao público, que terá a oportunidade de interagir com a 
orquestra, visitar os bastidores e contactar directamente 
com os músicos.

Pack Especial (Orquestra Filarmonia das Beiras + Ensemble de 
Saxofones da Metropolitana) € 5,00
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 » CC Ílhavo · música

OUTUBRO | DOM 30 às 15h00

XVI Encontro de Coros das
Terras da Beira Ria
Organizado pelo Orfeão da Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo, realiza-se a 30 de Outubro às 15h00 no Centro
Cultural de Ílhavo, o XVI Encontro de Coros das Terras da
Beira Ria. 
Estarão presentes: 
· Crupo Coral de Mira 
· Orfeão de Vagos
· Coral da Casa do Pessoal Porto de Aveiro
· Grupo Coral Vera Cruz - Aveiro 
· Associação Cultural de Salreu
· Coro Santa Maria Murtosa
· Grupo Coral de Ovar 
· Orfeão Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

Apresentação da responsabilidade de: Santa Casa da Misericórdia 
de Ílhavo

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

entrada € 7,50 | auditório · M/3 anos · a receita reverte a favor da Santa
Casa da Misericórdia de Ílhavo



12



13

 » CC Ílhavo · música

entrada € 12,00 | auditório · M/16 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
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NOVEMBRO | SEX 4 às 22h30

Mão Morta
PELUX IN MOTION

Ano e meio após a edição de «Pesadelo em Peluche», os 
Mão Morta prepararam uma digressão com características 
únicas, a partir do próprio titulo do disco e desenvolvendo 
algumas ideias já esboçadas nos últimos espectáculos em 
que o apresentaram ao vivo. Com a sugestiva designação 
de «Pelux in Motion», esta tour, vai pôr os peluches em 
movimento e encenar improváveis pesadelos protagonizados 
pelos melhores amigos das crianças. Assim, ao longo de 
um mês, em diferentes cidades do País, os Mão Morta 
vão apresentar um alinhamento especial, um cenário novo 
e um espectáculo irrepetível: peluches fofi nhos sedentos 
de acção redentora!
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 » CC Gafanha da Nazaré · musical

entrada € 5,00 | auditório · M/4 anos · 40 min.
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

NOVEMBRO | DOM 6 às 17h00

A Feiticeira de Oz
Pelo Grupo de Animação e
Teatro Espelho Mágico

De geração em geração, esta obra de Frank Baum junta 
crianças, adultos, família e amigos.crianças, adultos, família e amigos.
A história começa com a jovem Doroteia, muito sonhadora… 
perdida num sitio misterioso….
No mundo mágico de Oz tudo pode acontecer… um sonho 
tornado realidade de fl orestas encantadas, de espantalhos 
que falam, de leões medrosos e rapazes de lata sem coração.
A Feiticeira de Oz envolve-nos com a sua magia num musical 
cheio de aventuras. 
Um história extraordinária sobre o poder da amizade, 
transmitindo valores que devem nortear o nosso dia-a-dia.
Peça vencedora do Concurso Nacional de Teatro da 
Fundação Inatel 2010.

Apoio: Fundação INATEL
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 » CC Ílhavo · musical

entrada € 6,50 (criança) entrada gratuita para professores
acompanhantes | auditório · M/4 anos · 60 min.

NOVEMBRO | QUA 16 às 10h30 e 14h30

O Feiticeiro da Neve

Era uma vez… numa aldeia muito, mas muito longe daqui, um 
pai que tinha duas fi lhas: Rosa, a mais velha, que trabalhava pai que tinha duas fi lhas: Rosa, a mais velha, que trabalhava 
sem descanso para ajudar o seu pai, e Maria, que tinha 
tanto de sonhadora como de preguiçosa.
Assim começa esta linda história que retrata a vida de duas
irmãs tão diferentes até ao dia em que algo inesperado
acontece. Sem querer, enquanto puxava o cesto de água
do poço, Rosa desequilibra-se e cai. E como por magia, 
aparece no País da Neve, onde tudo é branquinho e
extraordinariamente mágico. 
Esta peça oferece várias performances artísticas, misturando
o teatro infantil, com o canto  e a patinagem artística.

Apresentação da responsabilidade de: Palco Partilhado

Exclusivo para escolas do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos
Reservas: reservas@palcopartilhado.pt; Informações:
915063072/916799339



16
entrada gratuita | reserva/marcação prévia · 45 min.

 » CC Ílhavo · dança/serviço educativo

NOVEMBRO | 17 QUI e 18 SEX

Espectáculo + Atelier Surreal
pela Bailarina Leonor Barata

Aproveitando a presença da Exposição sobre o Movimento 
Surrealista que estará no Centro Cultural de Ílhavo a partir 
de Novembro de 2011, o projecto D apresenta um
espectáculo de Dança que segue os autores do movimento 
surrealista português e os seus métodos de composição. 
Através das obras expostas e dos seus autores (Mário 
Cesarinny, Cruzeiro Seixas, entre outros) e também de alguns 
poetas (Alexandre O‘Neill, António Maria Lisboa e Pedro 
Oom, entre outros), criaremos um percurso coreográfi co 
surrealista  , destinado a surpreender o público.
Este percurso, à maneira surrealista, não se quer lógico, 
racional ou coerente. Ao contrário: exploraremos o imaginário 
dos diversos autores num espectáculo que cruzará a palavra 
dita com o gesto do corpo dando novas signifi cações a 
uma e a outro.

Público-alvo: Alunos do Ensino Secundário ap
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entrada € 3,00 | foyer · M/3 anos | limitado a 100 pessoas

desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
descontos não acumuláveis 
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NOVEMBRO | SÁB 19 às 21h30

Ensemble de Saxofones da
Metropolitana
Concerto de Música de Câmara

Quando se exploram todas as possibilidades tímbricas de Quando se exploram todas as possibilidades tímbricas de 
um só instrumento, como no caso do saxofone, o resultado 
pode ser surpreendente. Uma sonoridade fresca e fl uída pode 
transformar-se inesperadamente numa cadência romântica 
e envolvente ou num ritmo contagiante. Este agrupamento 
parte assim à descoberta da genialidade dos compositores, 
e de peças que foram escritas em diversas épocas da 
criação musical, dando conta das mil potencialidades de 
um único instrumento de sopro. O Ensemble de Saxofones 
da Escola Profi ssional Metropolitana, dirigido pelo professor 
João Pedro Silva, é uma das formações surgidas no seio
do projeto Metropolitana, que faz uma ponte inédita, tanto 
em Portugal como no plano internacional, entre a prática 
artística e a pedagogia musical.

Produção: Fundação INATEL | Metropolitana

Pack Especial (Orquestra Filarmonia das Beiras + Ensemble de
Saxofones da Metropolitana) € 5,00

 » CC Ílhavo · música
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 » CC Ílhavo · música/serviço educativo

entrada € 5,00 (adulto) € 3,00 (bebé) | sala de ensaios · limitado a 15
bebés e um máximo de dois acompanhantes · 30/40 min.

NOVEMBRO | DOM 20 às 10h30

Sessões de música para
pais e bebés
pela Focomusical
Ao longo da sessão, os Bebés e os seus Pais são convidados 
a realizar uma viagem pelo fantástico mundo da música e 
dos sons… 
Partindo da curiosidade natural que os bebés têm pelos 
sons, procura-se desenvolver as aptidões musicais de cada 
um, através do contacto com músicas de diferentes épocas 
e estilos, proporcionando aos pais a aprendizagem de 
algumas estratégias facilitadoras da comunicação musical 
com os seus bebés. 

Destinatários: pais e bebés até aos 36 meses
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 » CC Ílhavo e CC Gafanha da Nazaré · música

NOVEMBRO | SEX 25 às 22h00 – CCI
 SÁB 26 às 22h00 – CCGN

XIII FESTILHA
Festival de Tunas de Ílhavo

O Festilha é 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 XIII Edição do Festilha. Certos de que serão momentos
de alegria e saudade, onde a irreverência e a jovialidade do
profundo espírito académico serão os ingredientes principais
para duas noites memoráveis.

entrada € 3,00 (dia 25) € 5,00 (dia 26) € 7,00 (pack 2 dias) | auditório ·
M/3 anos · bilhetes disponíveis a partir de 22 de Novembro
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 » CC Ílhavo · teatro

NOVEMBRO | QUA 30 às 22h00

É como diz o Outro,
com Miguel Guilherme e
Bruno Nogueira

“É como diz o outro” é uma comédia que relata o dia-a-dia 
de dois amigos que trabalham juntos, frente a frente. Entre o 
trabalho, conversam sobre as suas vidas, aspiração, dúvidas, 
trocam confi dências e discutem sobre temas tão complexos 
como uma receita de arroz rodovalho ou a escassez da 
pedra mármore. Esta comédia é baseada nos textos escritos 
e interpretados por Henrique Dias e Frederico Pombares 
na rubrica com o mesmo nome, emitida do programa
“Cinco para a Meia-Noite”, da RTP2.

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

DEZEMBRO | SEX 2 às 10h30, 14h30 e
 21h30

Aladino e a Gruta Mágica

Uma animada história que conta as aventuras de ALADINO,
um jovem que vive numa aldeia das Arábias e que sonha um
dia tornar se príncipe e casar com uma bela princesa. Um dia,
Aladino é levado a uma gruta encantada, onde encontrará
algo que irá mudar a sua vida para sempre. Aladino começa
então uma extraordinária aventura pelo mundo da magia
e fantasia, que nos vai surpreender. Em seu poder estará
algo tão poderoso e mágico que será cobiçado por uma
malvada personagem que tudo fará para enganar Aladino.
Embarca já nesta aventura fantástica, plena de acção e
diversão, onde o palco se converte num mundo de fantasia,
onde as diversas áreas artísticas se conjugam de uma forma
bela e harmoniosa, onde a música, luz, cor e magia serão
uma constante. Aladino, onde o sonho se torna realidade!

Apresentação da responsabilidade de: Palco Partilhado

10h30 e 14h30 – Escolas do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos
21h30 – Público em geral

Escolas: entrada € 6,50 (criança) entrada gratuita para professores
acompanhantes · exclusivo para escolas do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos ·
reservas: reservas@palcopartilhado.pt · Informações: 915 063 072/
916 799 339

Público em geral: entrada € 10,00 · packs especiais: Família (3 pessoas)
€ 25,00; Família (4 pessoas) € 33,00

auditório · M/4 anos · 65 min.
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 » CC Gafanha da Nazaré · teatro

DEZEMBRO | QUA 7 às 22h00

O Bom Ladrão, de Conor McPherson
com Pedro Górgia
Conor McPherson é um prestigiado e premiado autor, 
encenador e realizador irlandês. Com várias obras suas a 
serem traduzidas e representadas um pouco por todo o 
mundo, este é o seu mais recente trabalho. 
“O Bom Ladrão”, interpretado por Pedro Górgia, é uma 
história contada na primeira pessoa de um pequeno marginal 
que se vê envolvido num trajecto de fuga desesperada após 
um serviço – a mando de um mafi oso local – que corre 
dramaticamente mal.

Apresentação da responsabilidade de: Pedro Górgia,
Produções Artísticas

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

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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 » CC Ílhavo · teatro/serviço educativo

entrada € 2,5 (4-8 anos) € 5,00 (acompanhante) | auditório · para crianças 
entre os 4 e os 8 anos (máximo dois acompanhantes por criança) ·
60 min.· limitado a 80 pessoas
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DEZEMBRO | SÁB 10 às 17h00

Vassilissa
pelo Teatro O Bando

Vassilissa é a história da passagem de mãe para filha,
simbolizado pela boneca que Vassilissa guarda sempre no simbolizado pela boneca que Vassilissa guarda sempre no 
seu bolso. É a capacidade de “ver” dentro, de ouvir, de sentir
e saber rapidamente como agir, de compreender que às
vezes as coisas não são o que parecem.
Neste antigo conto russo, a procura do fogo obriga a
menina a deixar a sua casa e a entrar numa vida nova.
O objectivo é uma relação afectuosa e sincera com esta velha
bruxa selvagem, Baba Jaga, à qual Vassilissa pede o fogo.
A procura do fogo obriga a menina a deixar a sua casa e
a entrar, tremulamente, numa vida nova.
Uma actriz interpreta a bruxa Baba Jaga e uma menina vinda
do público será Vassilissa, a protagonista. A fi nalidade deste
espectáculo é envolver o público na magia da arte de brincar.
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participação gratuita

 » Praça do CC Ílhavo · multidisciplinar/serviço educativo

DEZEMBRO | 10 SÁB das 14h30 às 17h00

Mercadinho de
Vendas e Trocas
O mercadinho de vendas e trocas é um espaço para toda a 
Família, no qual convidamos as crianças dos 5 aos 15 anos 
a trazer um objeto, bebida, doce ou ainda a apresentarem 
um outro talento especial como cantar, dramatizar ou
recitar poesia.
Este mercadinho contará ainda com a presença do contador 
de histórias, Carlos Marques e outras animações que não 
poderás perder.
Neste mercadinho tudo poderá trocado ou vendido por um 
valor máximo de € 1,00.

Público-alvo: Crianças dos 6 aos 12 anos e Famílias
Inscreve-te para reservares o teu espaço de venda.
Mais informações no CCI. ap
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 » CC Ílhavo · ballet/dança

entrada € 20,00 | auditório · M/3 anos · 120 min. (com intervalo)
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

DEZEMBRO | DOM 18 às 17h00

O Lago dos Cisnes
pela Russian Classical Ballet

Este Natal o Centro Cultural de Ílhavo recebe o Lago 
dos Cisnes, interpretado pela Russian Classical Ballet, 
uma narrativa encantadora com sumptuosos cenários, 
maravilhosos fi gurinos e um deslumbrante leque de melodias 
que compõem esta grande obra-prima do ballet clássico.que compõem esta grande obra prima do ballet clássico.
O Lago dos Cisnes é considerado o mais espectacular 
dos bailados clássicos, repleto de romantismo e beleza, 
é epítome dos bailados clássicos; a coreografi a exige dos 
bailarinos destreza e aptidão técnica na representação das 
personagens da história. A sua  popularidade é por outro 
lado motivada pela música inspirada de Tchaikovsky, mas 
também a coreografi a inventiva e expressiva de Petipa que, 
relacionando o corpo humano com os movimentos de um relacionando o corpo humano com os movimentos de um 
cisne, revela a sua genialidade, o seu potencial coreográfi co 
e criatividade artística.

Apresentação da responsabilidade de: Classic Stage

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo
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»
Exposições
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entrada gratuita | sala de exposições · p/ todas as idades

 » CC Ílhavo · exposição

NOVEMBRO | SEX 4 às 22h00

O Surrealismo na Fundação
Cupertino de Miranda
A exposição oferece ao visitante a possibilidade única de
descobrir alguns dos mais importantes artistas do Surrealismo 
português – Risques Pereira, Fernando Lemos, António
Dacosta, António Pedro, Marcelino Vespeira, João Moniz
Pereira, Cruzeiro Seixas –  através da Colecção da Fundação
Cupertino de Miranda.
A colecção de obras surrealistas da Fundação Cupertino
de Miranda inicia-se com a doação de magnifi cas obras
de pintura, escultura e de outros objectos pertencentes ao
coleccionador e mecenas João Meireles. Sucessivamente, este 
acervo tem vindo a ser enriquecido com outras aquisições
de espólios e obras particulares, de que se destacam as
colecções de Cruzeiro Seixas e de Mário Cesariny.
O espólio e as actividades do Museu e do Centro de Estudos
do Surrealismo fazem com que a Fundação seja uma
referência para o conhecimento do movimento Surrealista 
e para a história dos percursos da Arte Moderna em Portugal.

Na esteira da “aventura fáustica” e da tradição em que 
os protagonistas do Surrealismo se reconheceram,
propomos uma inauguração surreal.

Visitas guiadas à exposição
NOVEMBRO | SEX 11 às 21h30 · QUA 30 às 21h30
DEZEMBRO | DOM 18 às 16h30
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entrada gratuita | sala de exposições · p/ todas as idades

 » CC Ílhavo · exposição

Até 16 | OUTUBRO

Cinema Ideal:
Os fi lmes da nossa vida

Um conjunto de cartazes de cinema, grafi camente apelativos, 
são o mote para revisitar a história do cinema e os seus 
protagonistas desde os anos de 1930. A esta narrativa, 
associamos o aparecimento das primeiras salas de cinema 
em Ílhavo, enquanto lugares criadores de novas vivências 
socioculturais.
Ao longo do percurso expositivo, o visitante é convidado 
a fazer uma viagem pela história do cinema e, ao mesmo 
tempo, a reconstruir a história dos antigos cineteatros 
ilhavenses e as memórias sobre o cinema que ainda 
habitam o imaginário da comunidade local. Este projecto 
expositivo apresenta uma cápsula de tempo interactiva em 
que se convida o visitante a partilhar as suas memórias 
cinematográfi cas. Venha descobrir a incrível magia do cinema.

Visitas guiadas à exposição
OUTUBRO | TER 4 às 21h30 · SEX 14 às 21h30 ap
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entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades

Renovação da Exposição Permanente
de João Carlos Celestino Gomes
8 de Dezembro 2011 

João Carlos Celestino Gomes nasceu a 5 de Outubro de 
1899, em Ílhavo. Médico de profi ssão e higienista, deixou 
uma vasta obra artística dedicada ao desenho, à pintura e 
à ilustração, mas também à poesia, ao romance e à crítica 
de arte. Com o objectivo de aprofundar o conhecimento 
sobre a sua vida e obra, a sala de exposições do Centro 
Cultural de Ílhavo renova a exposição permanente dedicada 
ao médico-artista ilhavense.

Cândido Teles
Cândido Teles (Ílhavo, 1921). Pintor auto-didacta, experi-
mentou técnicas muito diversas e procurou representar
universos distintos. O seu percurso artístico é indissociável 
do seu trajecto e dos seus lugares.

entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades

 » CC Ílhavo · permanente



30

»
Serviço Educativo

Criar, Construir, Imaginar
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 » CC Ílhavo · serviço educativo

entrada € 1,00 · gratuita para escolas do Município de Ílhavo |
reserva/marcação prévia · 60 min.

OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO

Visitas/Jogo
“Descobrir os cantos à casa”

De uma escada que parece um escorrega surgem muitas 
propostas para descobrir o que acontece no CCI quando 
nada acontece! …“Descobrir os cantos à casa” ou ver afi nal 
como tudo funciona por dentro, é o objetivo desta visita/
jogo que apela à exploração e descoberta do espaço. Nesta 
visita com ajuda de um mapa percorremos os espaços do 
CCI e descobrimos: o que acontece no palco? Para que 
servem os camarins? Vamos aprender uma dança na sala 
de ensaios?

Público-alvo e Calendarização
· Escolas de 1.º Ciclo e Pré-escolar – 11 e 25 de outubro; 8, 22, e 

29 de novembro; 6 e 13 de dezembro
· Famílias – 22 de outubro e 05 de novembro
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 » CC Ílhavo · serviço educativo

entrada € 1,00 gratuita para escolas do Município de Ílhavo |
reserva/marcação prévia · 60 min.

OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO

Visitas guiadas ao
Centro Cultural de Ílhavo

g

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.

Horário
· Público escolar: Terça a quinta-feira – 11h00-17h00
· Público em Geral: Terça a quinta-feira – 11h00-17h00
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 » Escolas · serviço educativo

Um Artista vai à escolaUm Artista vaaai ààà essccoollaaUm Artista vai à escola

E se um artista deixar o palco de uma sala de espectáculos e por um 
dia for à escola ter com os alunos... 
 “Um artista vai à escola” é um projecto dinamizado pelo CCI em que 
os músicos, actores ou bailarinos vão às escolas cantar, dançar ou 
simplesmente conversar com os alunos.

OUTUBRO | SEX 14
À conversa com os “Amor Electro”
Os músicos de “Amor Electro”, uma das novas bandas-sensação da 
Nova Música Portuguesa, vão visitar as escolas Secundárias onde
vão conversar com os alunos sobre o primeiro álbum e sobre os
seus percursos artísticos.

Público-alvo: Alunos do Ensino Secundário, exclusivo das escolas 
do Município de Ílhavo
participação gratuita | limitado a 50 alunos ·
reserva/marcação prévia · 50 min.

OUTUBRO | TER 18 e 8 QUA 19
À conversa com os “CLÃ”
A Manuela Azevedo e o Hélder Guimarães, dos Clã, visitam as escolas
para cantar com os alunos algumas das suas músicas e para 
conversar sobre o seu último álbum “Disco Voador”. 
Aos professores que inscreverem as suas turmas ser-lhes-á fornecido um 
dossier para a preparação da vinda dos músicos às escolas.

Público-alvo: Alunos do 1.º Ciclo (3.º ano prioritário) , exclusivo das
escolas do Município de Ílhavo
Horários: 10h30, 11h30, 14h30 e 15h30
participação gratuita | limitado a 40 alunos por sessão ·
reserva/marcação prévia · 50 min.
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 » CC Ílhavo · serviço educativo

Visitas ao Bastidores
Através de uma visita guiada pelos espaços do Centro Cultural de Ílhavo no 
dia em que está a decorrer a montagem de um espetáculo, pretende-se 
que os alunos contactem com as dinâmicas de trabalho associadas à 
preparação de um espetáculo. 
“Vem ver o que acontece, quando tudo acontece...”

OUTUBRO | 04 TER pelas 17h00
“Danças Ocultas”
“Danças Ocultas” estará no CCI a apresentar o seu mais recente trabalho. 
No dia do espectáculo iremos percorrer os espaços do Centro Cultural
de Ílhavo enquanto tudo está a ser preparado.
Estaremos lado-a-lado com os Músicos e com os técnicos, sentindo a E t l d l d Mú i té i ti d
dinâmica inerente à preparação do espectáculo que acontecerá à noite. 
No fi m da visita existirá a possibilidade de conversar com os músicos e 
assistir ao soundcheck do grupo.k

Público-alvo: Alunos do Ensino Secundário, exclusivo das escolas
do Município de Ílhavo
entrada gratuita | reserva/marcação prévia · 60 min.

Outubro | 27 QUI às 10h30
Orquestra Filarmonia das Beiras
A residência artística da Orquestra Filarmonia das Beiras no Centro 
Cultural de Ílhavo é um momento privilegiado para conhecer a dinâmica 
de preparação de um espectáculo de uma Orquestra. Ao longo desta
visita aos bastidores teremos oportunidade de percorrer os vários espaços 
usados pelos músicos, assim como conhecer um conjunto de conceitos 
relacionadas com a formação de uma Orquestra. 
Esta visita aos bastidores culmina com uma conversa com os músicos 
e o com Maestro depois de assistir ao seu soundcheck. kk

Público-alvo: Maiores de 60 anos
entrada gratuita | reserva/marcação prévia · 60 min.
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inscrição € 10,00 · gratuito para elementos de bandas fi larmónicas do 
Município de Ílhavo | Limitado a 20 participantes ·
reserva/marcação prévia · 210 min.
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NOVEMBRO | 19 SÁB às 15h00

Masterclasse de Saxofone

Masterclasse dinamizada pelo Prof. João Pedro Silva, diretor 
artístico do Ensemble Saxofones da Metropolitana, que 
abordará vários conteúdos, entre os quais a respiração, 
relaxamento, embocadura, técnica do saxofone e linguagem 
musical. Pretende-se contribuir para o desenvolvimento 
técnico-artístico dos alunos, através da partilha de expe-
riências individuais e colectivas. O resultado fi nal desta 
masterclasse será apresentado por alguns dos participantes 
no concerto do Ensemble Saxofones da Metropolitana, no 
Centro Cultural de Ílhavo.

Público-alvo: Saxofonistas

Oferta de entrada no concerto da Orquestra Filarmonia das Beiras 
(OUT 29) para inscrições até 28 de Outubro
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»
Cinema



entrada € 5,00 por ciclo e € 3,00 individual | auditório

SEX 07 | Hanna, de Joe Wright, com Saoirse Ronan, Eric Bana e 
Cate Blanchett | M/12 (111’)
Hanna é uma rapariga de 16 anos, inteligente, decidida e fi lha dedicada. No entanto,
tem também a força, destreza e inteligência de um soldado, fruto da educação
que o seu viúvo pai Erik, um ex-agente da CIA.

Separada do pai e inicia uma missão para a qual sempre esteve destinada. Mas,
antes de se encontrar em Berlim com Erik, Hanna é capturada por uma equipa
de agentes especiais, liderados por Marissa Wiegler, uma agente com ligação a 
Erik e Hanna... 

OUTUBRO | TODO O MÊS às 21h30

“Outubro em ação”
SEX 07 | Hanna
SEX 21 | Planeta dos Macacos: A Origem

 » CC Ílhavo · ciclo de cinema

SEX 21 | Planeta dos Macacos: A Origem, de Rupert Wyatt, com
James Franco, Tom Felton, Andy Serkis, John Lithgow, Brian Cox,
David Hewlett | M/12 (105’)

Um simples acto de compaixão e de simultânea arrogância leva-nos a uma guerra
como até hoje não assistimos – a ascensão dos macacos. Tal acontecimento
transforma-se numa nova revolução, e como em qualquer transformação do surgir
do inesperado, novas mentalidades crescem acompanhando novos perigos, desta
vez protagonizados pela ascensão do fenómeno símio.



SÁB 05 | Chefes Intragáveis, de Seth Gordon, com Jason Bateman,
P.J. Byrne, Steve Wiebe, Kevin Spacey, Jennifer Aniston, Donald
Sutherland, Colin Farrell, Ioan Gruffudd e Jamie Foxx | M/12 (98’)

Para Nick, Kurt e Dale, a única coisa que lhes tornaria os dias no trabalho mais
toleráveis, seria verem os seus chefes transformados em poeira. Despedirem-se não
é uma opção, e, resultado de umas bebidas a mais e de conselhos duvidosos de
um ex-prisioneiro, os três amigos começam a conceber um plano para se livrarem
dos seus chefes... para sempre.

entrada € 5,00 por ciclo e € 3,00 individual | auditório

NOVEMBRO | TODO O MÊS

“Humor de Outono”
SÁB 05 | 21h30 | Chefes Intragáveis
DOM 27 | 17h00 | Amigos Coloridos

 » CC Ílhavo · ciclo de cinema

DOM 27 | Amigos Coloridos, de Will Gluck, com Justin Timberlake,
Mila Kunis, Patricia Clarkson, Jenna Elfman, Richard Jenkins, Woody
Harrelson | M/12 (109’)

Dylan e Jamie pensam que vai ser fácil manter a sua amizade, adicionando um
ingrediente extra... o sexo. No entanto, rapidamente vão descobrir que uma relação
física traz sempre complicações.
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DEZEMBRO | TODO O MÊS

“Natal de Fantasia”
SÁB 3 | 18h00-19h00 | FUNZONE
  19h00 | Os Pinguins do Sr. Popper
DOM 4 | 14h00-17h00 | FUNZONE
  17h00 | O Panda do Kung Fu 2
Neste Fim de Semana o Centro Cultural é invadido por muita diversão, 
com insufl áveis, cinema e muita animação. Vem visitar a funzone 
mais divertida deste Natal.

 » CC Ílhavo · ciclo de cinema

DOM 04 | O Panda do Kung Fu 2 (Versão Portu-guesa) de Jennifer 
Yuh, com (vozes) Marco Horácio, Miguel Guilherme, Ana Bustorff,
Diana Chaves, Fernanda Serrano, José Raposo e Marco Delgado
| M/6 (90’)

Po vive agora o seu sonho como Guerreiro Dragão, protegendo o Vale da Paz ao
lado dos seus amigos e companheiros mestres do Kung Fu, Os Cinco Sensacionais –
Tigresa, Grou, Louva, Víbora e Macaco. Mas a nova vida de Po é ameaçada pela
aparecimento de um formidável vilão, que planeia usar uma secreta e imparável 
arma para conquistar a China e destruir o Kung Fu.

SÁB 03 | Os Pinguins do Sr. Popper (Versão Portuguesa), de Mark r
Waters, com Jim Carrey, Carla Gugino, Ophelia Lovibond | M/6 (94’)
Baseado no conto adorado pelas famílias em todo o mundo, o fi lme conta-nos a
história de um bem sucedido homem de negócios que subitamente herda 6 pinguins.
Graças a este fenómeno, o homem frio e desinteressante torna-se numa pessoa
totalmente diferente, descobrindo o valor da família e da amizade. Na versão em 
português a voz do Sr. Popper é de Herman José.

entrada € 5,00 por ciclo e € 3,00 individual | auditório
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»
Outra Acções



 » CC Gafanha da Nazaré · teatro infantil

entrada gratuita | bilhetes disponíveis mo CC Gafanha da Nazaré a partir 
de 26 de Outubro – máximo dois bilhetes p/ pessoa · auditório · M/3 anos

OUTUBRO | SÁB 29 às 15h00

Rádio Terra Nova apresenta
UM CONTO QUE SE CONTA
No âmbito do 19.º Grande Prémio de Atletismo

A par das actividades desportivas inerentes ao Grande 
Prémio, apostamos mais uma vez, na viagem pelo mundo 
da magia com o intuito de desenvolver nas crianças a 
imaginação, a criatividade e o prazer de ouvir e sonhar 
com boas histórias.
«Um conto que se conta» tem todos os ingredientes de uma 
bela e fantástica história: princesa, rei, rainha, conde, amor, 
ódio, castelos, praias e... um fi nal feliz! Um espectáculo com 
encenação e apresentação de António Morais. 
«Pinóquio», a fantástica história de Gepetto, um velho 
carpinteiro que, a partir de um tronco de pinho, faz uma 
marioneta de madeira que ganha vida... Um espectáculo com 
dramaturgia e encenação de Cláudia Stattmiller e produção 
Start-Teatro.

Apresentação da responsabilidade de: Rádio Terra Nova 

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo
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entrada € 5,00 (3-11 anos) € 10,00 (M/12 anos) | auditório · M/3 anos

 » CC Ílhavo · multidisciplinar

DEZEMBRO | QUI 8 às 16h30

V Aniversário da
Associação Aquém Renasce
Espectáculo de angariação de fundos para a construção 
do Centro de Dia e Lar no Parque da Carreira na Gafanha 
de Aquém. Venha celebrar o 5.º aniversário da Associação 
Aquém Renasce com música, canto, dança, ilusionismo e 
poesia, e contribuir para este projecto.

Apresentação da responsabilidade de: Associação Aquém Renasce

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



Espaços CC Ílhavo
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, espectá-
culos 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.
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Espaços CC Gafanha da Nazaré
Auditório
Completamente modernizado, com capacidade para
377 lugares, está concebido para receber espectáculos de 
Música, Teatro e Dança. 
Sala de Exposições 
Com pé direito duplo e fachada totalmente envidraçada, a 
Sala de Exposições é um grande open space, numa área 
total de 278 m2. 
Sala de Conferências 
Espaço privilegiado para a realização de vários tipos de 
Seminários, Palestras e Conferências, dispondo, além do 
Auditório, de uma Sala com capacidade para 72 pessoas.
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» 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
n.º 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.
» Os Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré são espaços 
que se encontram preparados 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. Os 
auditórios estão preparados com espaços para cadeiras de rodas. 
» O pagamento dos bilhetes pode ser feito por dinheiro e Multibanco.
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Parcerias ersMedia Partne



Centro Cultural de Ílhavo
Av. 25 de Abril 
3830-044 ÍLHAVO
Tel.: 234 397 260
Tel.: bilheteira: 234 397 262

Bilheteira e atendimento
TERÇA-FEIRA A SEXTA-FEIRA 
11h00-18h00
SÁBADO e DOMINGO
14h00-19h00

Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré
Rua Prior Guerra
3830-711 GAFANHA DA NAZARÉ
Tel.: 234 397 263

Bilheteira e atendimento
TERÇA-FEIRA a SÁBADO
15h00-20h00

Dias de Espectáculos
Centros Culturais abrem 90 minutos
antes do início dos espetaculos

Fax: 234 397 261
centrocultural@cm-ilhavo.pt

centrocultural.cm-ilhavo.pt


