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música

Mónica Ferraz

SÁB 24 JAN
22h00

€ 10,00  
auditório
M/4 anos

CC Ílhavo

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos 
e  cartão jovem municipal (20%)

Cantora, compositora e letrista, Mónica Ferraz 

conquistou o público e a crítica com uma 

sonoridade feminina e fresca, letras maduras 

e mordazes, o seu timbre ímpar e envolvente e 

uma presença em palco cativante. 

Após vários anos a dar voz aos Mesa, a estreia 

em nome próprio chegou em 2010, com o 

lançamento do álbum “Start Stop”, uma 

mistura irresistível de rock, pop e soul. 

Neste início de 2015, Mónica Ferraz 

promove uma digressão promocional 

do novo álbum, do qual já 

podemos ouvir o single 

“Let Me Be”.

Org: Sons em Trânsito



SEX 6 FEV
22h00

€ 12,00
auditório

M/12 anos
CC Gafanha da Nazaré

teatro

Estamos Todos? 
com José Pedro Gomes

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e 

cartão jovem municipal (20%)

Depois do enorme sucesso de “O Último a 

Rir”, em 2001, a autora Luísa Costa Gomes, o 

encenador Adriano Luz , o cenógrafo António 

Jorge Gonçalves, e o ator José Pedro Gomes, 

voltam a juntar-se em ESTAMOS TODOS?.

No dia do seu próprio casamento, o noivo, o 

gestor da boda,  o padre, o futuro cunhado,  

a ex-mulher e até um inspector da polícia 

envolvem-se numa sucessão de peripécias  

que parecem não ter fim.

Uma comédia escrita para um ator que se 

desdobra em múltiplas personagens, cada 

uma mais hilariante que a outra.



SÁB 14 FEV
22h00

€ 15,00
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

Em Ílhavo, o Dia dos Namorados 

celebra-se com a voz inconfundível e 

incomparável de Rita Guerra, uma das 

mais conceituadas artistas nacionais.

O impressionante poder 

vocal de Rita Guerra é por si 

uma experiência digna de se 

testemunhar. Dos concertos 

ao ar livre com uma formação 

mais eléctrica ou do intimismo 

música

Rita Guerra
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da formação em trio preparada para palcos mais 

românticos, Rita Guerra passeia classe por multidões 

a perder de vista e por salas sempre esgotadas.

Às Vezes o Amor é um festival nacional de música 

e emoções repartidas por oito cidades portuguesas, 

em algumas das principais salas nacionais.

Org: Produtores Associados
PACK DANÇA 3 espetáculos Olga Roriz € 10,00
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SÁB 21 FEV
22h00

€ 5,00
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

dança contemporânea

Companhia Olga Roriz 
PETS
A nova temporada da Companhia 

Olga Roriz será marcada pela 

celebração dos seus 20 anos 

de existência e dos 40 anos 

de carreira da sua diretora e 

coreógrafa, com a apresentação 

de várias peças nas principais 

salas do país.

O Centro Cultural de Ílhavo 

assume a dança, em 2015, 

como uma das suas 

principais referências 

de trabalho, 

associando-se a 

esta efeméride com a apresentação de três 

peças de uma das maiores figuras da criação 

artística nacional, Olga Roriz.

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
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PACK DANÇA 3 espetáculos Olga Roriz € 10,00



SEX 27 FEV
22h00

€ 8,00
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

Real Combo 

Lisbonense tem 

recuperado o espírito das 

antigas orquestras e conjuntos de 

baile, com um repertório de clássicos de 

sempre e pérolas perdidas da música portuguesa.

Recuperando Carmem Miranda, a cantora mais internacional 

alguma vez nascida em Portugal, este é um espetáculo que 

atravessa quase três décadas de história musical, através de um repertório 

de sambas, marchinhas e outros ritmos tropicais.

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

PACK MÚSICA Real Combo Lisbonense + Banda do Mar 
+ Pink Floyd Classical Concept = € 16,00



música

Banda do Mar
Marcelo Camelo, Mallu Magalhães, Fred

Portugal é ponto de partida em toda a história da Banda do Mar. Foi em terras lusas 

que Marcelo Camelo conheceu Fred. A amizade estendeu-se a Mallu Magalhães e 

juntos decidiram que haveriam de formar uma banda. A digressão no Brasil é um 

sucesso de salas esgotadas e em Portugal promete apresentar todas as músicas do 

disco de estreia e ainda temas da carreira de Mallu Magalhães e Marcelo Camelo.

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e  cartão jovem municipal (20%)

SÁB 7 MAR
22h00

€ 8,00
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

PACK MÚSICA Real Combo Lisbonense + Banda do Mar 
+ Pink Floyd Classical Concept = € 16,00



SÁB 21 MAR
22h00

€ 5,00
auditório
M/6 anos

CC Gafanha da Nazaré

música

Pink Floyd Classical Concept
AyseDeniz Gokcin
Pink Floyd em piano acústico, é a proposta 

original desta pianista turca. AyseDeniz 

Gokcin explora o piano até 

aos limites acústicos do 

instumento, extraíndo 

dele sonoridades 

pouco ouvidas.

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, 
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

Uma 

manifestação 

musical de 

espantoso 

PACK MÚSICA Real Combo Lisbonense + Banda do Mar 
+ Pink Floyd Classical Concept = € 16,00

virtuosismo e de contagiante 

prazer. Aliciante para entusiastas 

de rock progressivo ou de 

música clássica.



SEX 27 MAR
22h00

€ 20,00
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

música

Rodrigo Leão
O Espírito de Um País

O 7.º aniversário do Centro Cultural de Ílhavo é 

este ano comemorado com o regresso de Rodrigo 

Leão ao nosso palco. O Espírito de Um País marca 

o aguardado reencontro com os palcos, num 

formato especial e diferente daquele que os seus 

seguidores estão habituados. Num espectáculo em 

português, onde se enaltece a alma e a identidade 

de um povo, Rodrigo Leão reencontra as suas raízes 

» sénior +65 anos (20%)

e volta a apaixonar-nos.

Rodrigo Leão volta a embrenhar-se pela parte do 

seu reportório onde se encontram as mais fortes 

ligações à sua ideia particular de portugalidade. 

“Foi uma noite muito especial”, recorda Rodrigo 

Leão, “tão especial que merece ser revisitada e até 

ampliada”. 

Org: UGURU



Exposições



“O que leva um homem a abrir o capot de um carro, consumido pelo fogo, e a olhar 

demoradamente para o seu interior? Se não lhe perguntarmos, nunca saberemos. No limite, 

poderemos especular usando a imaginação. Com a omissão da legenda ficamos sozinhos, 

no meio da paisagem inventada. O tempo é determinante na escolha das nossas fotografias, 

sobretudo nas que pareciam já estar devidamente arquivadas. Vivemos dias sem o direito 

à apatia, ao silêncio da gaveta. O modo como hoje vivemos e sentimos Portugal, faz-nos 

pensar neste estranho lugar e na face escondida da Lua – o único sítio onde o homem não 

consegue construir paisagem”. 

Alexandre Almeida, Augusto Brázio e Nelson d’Aires, Dezembro 2014

Esta exposição reúne ainda fotografias realizadas no Festival Rádio 

Faneca, edição de 2014, no âmbito de uma residência artística. 

exposição de fotografia | Inauguração JAN SÁB 24, 21h30

Estranho Lugar
de Alexandre Almeida, Augusto Brázio e Nelson d’Aires

Visitas guiadas à exposição antes dos espetáculos
SÁB 21 FEV 21h30 | SEX 27 FEV 21h30 | SÁB 7 MAR 21h30 | SEX 27 MAR 21h30



Criar Construir Imaginar
Serviço Educativo do Centro Cultural de Ílhavo



música para bebés e grávidas
Ninananas
Cantigas de embalar do mundo

indicado para famílias com bebés dos 0 aos 8 meses e grávidas | 40 min. 
sessão 10h00: limitado a 20 bebés mais acompanhantes | sessão 11h15: limitado a 20 grávidas

DOM 1 FEV
10h00/11h15

€ 3,00  (bebés e grávidas)
€ 4,00 (acompanhantes)

 sala de ensaios
CC Ílhavo

A forma como em Portugal adormecemos os 

nossos bebés diverge da de outras culturas. Por 

exemplo, no Japão dão pancadinhas nas costas 

e no Vietname abanam suavemente as camas 

de rede. Na tradição africana é comum abraçar e 

balançar fortemente, com um ritmo rápido, para 

acalmar as crianças quando choram.

Esta oficina consiste em fazer um pequeno 

percurso pelas doces melodias que embalam as 

crianças de diferentes culturas. Ouvir e cantar, 

fazendo os movimentos que nos relacionam com 

o nosso bebé e com os outros bebés do mundo, 

que parecem muito diferentes mas que são 

muito parecidos porque todos transmitem um 

amor infinito.



exposição, formação e espetáculos 

A II Mostra de Robertos e Marionetas 

apresenta um conjunto de ações que 

vão desde os espetáculos à formação 

- oficinas de marionetas em esponja -, 

passando por uma exposição dedicada 

aos Bonecreiros Portugueses e Teatro Dom 

Roberto e todas as suas vertentes clássicas e 

universais, bem como uma palestra subordinada ao 

tema “A Marionetoterapia”.

A exposição, que estará patente no Centro Cultural da 

Gafanha da Nazaré até 26 de abril,  exibe os atuais Dons 

Roberto e os seus criadores (Bonecreiros), algumas variantes 

atuais de marionetas descendentes dos clássicos e apresenta  

a primeira fase de um projeto de Teatro Dom Roberto dedicado 

ao universo do homem ilhavense.



PROGRAMA

exposição
SEX 6 FEV | 21h - Inauguração da Exposição e Performance de Marionetas Humanas
Companhia AgostinhoeFelicidade Animação de Rua (Valongo)
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré | gratuito | patente até 26 de abril

formação
QUI e SEX 29 e 30 JAN | 19h às 21h / SÁB 31 JAN | 10h às 13h - 15h às 18h
Oficina de construção de marionetas em esponja
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré | 12 horas | M/12 anos | Inscrição: € 10
Inscrições centrocultural.se@cm-ilhavo.pt | 234397260  / 234397263

palestra
SÁB 28 FEV | 17h - A Marionetoterapia
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré | gratuito

espetáculos
SÁB 7 FEV | 10h  - O Barbeiro e A Tourada
Marionetas da Feira (Santa Maria da Feira)
Mercado da Gafanha da Nazaré | 30 min. | M/3 anos | gratuito

SÁB 7 FEV | 16h - Para que servem as mãos
Teatro e Marionetas de Mandrágora (Espinho)
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré | 30 min. | 3-6 anos | € 2

SÁB 21 FEV | 10h - Dom Roberto e a Namorada
Companhia A Barraca do Gregório (Faro)
Mercado Costa Nova | 30 min. | M/3 anos | gratuito

SÁB 21 FEV | 16h  - O Burro Teimoso
Companhia A Barraca do Gregório (Faro)
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré | 30 min. | M/3 anos | € 2

SÁB 28 FEV | 16h  - Robertos e Outras Marionetas
Companhia Trulé (Évora)
Centro Cultural da Gafanha da Nazaré | 40 min. | M/3 anos | € 2

Bilhete geral (todos os espetáculos no CC Gafanha da Nazaré) - € 3
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oficina de dança para bebés
Oficina dos Sentidos 
de Joana Antunes e José Lemos

indicado para famílias com bebés do 1 aos 3 anos 
45 min. | limitado a 15 bebés mais acompanhantes por sessão
sessão 10h00: bebés entre 1 e 2 anos 
sessão 11h15:  bebés entre 2 e 3 anos 

DOM 15 MAR
10h00/11h15

€ 3,00  (bebés)
€ 4,00 (acompanhantes) 

sala de ensaios
CC ÍlhavoConstruída a partir do universo da dança e da noção de 

espaço enquanto lugar de experimentação, libertação e 

partilha de experiências inter-geracionais, esta oficina 

destina-se a pais e bebés até aos 3 anos. Proporciona aos 

participantes o acesso a um processo fundamental para 

recriar e reconfigurar a comunicação entre pais e filhos.

Oficina dos Sentidos é uma experiência sensorial de 

partilha do universo de descoberta do bebé sob a 

condução dos pais, o despertar dos sentidos através do 

corpo e do som são a magia desta viagem.
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comunidade
Mercadinho de Vendas e Trocas

DOM 22 MAR
14h30-17h30

gratuito
foyer

CC Ílhavo

O Mercadinho de Vendas e Trocas volta ao foyer do 

Centro Cultural de Ílhavo para acolher todos os jovens 

mercadores que pretenderem vender ou trocar os 

brinquedos, livros, jogos ou roupas que já não usam.

Traz contigo a guitarra, o livro de poemas ou as bolas 

de malabarismo e vem apresentar o teu talento 

especial no palco do Mercadinho. 

Após o Mercadinho todos os participantes terão 

oportunidade de assistir ao espetáculo 

“Por este Rio Acima”.

as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até dia 20 de março, no Centro Cultural de Ílhavo
valor máximo por objeto - 1€ | limitado a 20 inscrições



DOM 22 MAR
17h30

€ 3,00  (crianças)
€ 4,00 (adulto)

 auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

Criação que homenageia duas         

obras-primas da cultura portuguesa 

- A Peregrinação de Fernão Mendes 

Pinto e o disco Por este rio acima de 

Fausto Bordalo Dias - através do teatro 

de marionetas, convergindo a tradição 

com a modernidade.  

Ouvir, Ver e Sentir é a proposta.

teatro de marionetas 



Cinema + conversa

Centro Cultural de Ílhavo | entrada € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual)

SÁB 28 21h30 
As Cinquenta Sombras de Grey

SEX 16 21h30 
Big Hero 6 - Os Novos Heróis
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SEX 30 21h30 
Foxcatcher

SEX 13 21h30 
Taken 3
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114 min. | M/16

108 min. | M/6 134 min. | M/16

 109 min. | M/6
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TER 27 21h30 
Os Maias

135 min. | M/12

O maior êxito do cinema nacional de 

2014, com um elenco de 52 atores, é 

uma adaptação do cineasta João Botelho 

da obra homónima de Eça de Queirós, 

uma das mais importantes da literatura 

portuguesa. Será acompanhadada por 

uma conversa com o realizador/ator.

Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
entrada € 3,50 (individual)

O Centro Cultural de Ílhavo inicia neste trimestre a exibição de filmes com a mais 

recente tecnologia de cinema digital. Com esta inovação teremos melhor imagem  

e melhor som, com bilhetes a partir dos € 3,00 por sessão.

Cinema



» Centro Cultural de Ílhavo
Av. 25 de Abril | 3830-044 ÍLHAVO
Tel.: 234 397 260 | Tel.: bilheteira: 234 397 262
GPS: 40º 36’02.01” N | 8º 40’01.68” W

bilheteira e atendimento
TERÇA a SEXTA-FEIRA - 11h00-18h00
SÁBADO - 14h00-19h00

» Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
Rua Prior Guerra | 3830-711 GAFANHA DA NAZARÉ
Tel.: 234 397 263
GPS: 40º 38’10.57” N | 8º 42’42.56” W

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

dias de espetáculos
Centros Culturais abrem 90 minutos antes do início do espetáculo
Fax: 234 397 261 | centrocultural@cm-ilhavo.pt

parcerias media partner

bilheteira online
» www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
» www.facebook.com/centroculturalilhavo
» ilhavo.bilheteiraonline.pt

bilheteira balcão
» Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré
» Estações CTT, FNAC, Worten, Fórum Aveiro


