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música

Miguel 
Angelo
Segundo

“Ontem sonhei que os meus anos de carreira 

eram mais do que os de vida. Na verdade, a 

história da música popular que me influencia 

remonta ao tempo dos trovadores e às 

vezes penso que já fui muito mais velho 

do que sou agora. Hoje. 50 anos e aqui 

convosco. Tenho a sorte de muitas 

das minhas canções terem o seu 

reconhecimento no meu tempo. 

São essas canções que trago 

comigo juntamente com 

outras novas que me 

fazem acreditar. 

E continuar a 

respirar e a viver 

com a música. 

Obrigado. Esta 

carreira recomeça 

todos os dias”. 

(Miguel Angelo)

DOM 3 ABR
21h30

€ 3,50  
auditório
M/6 anos

CC Gafanha da Nazaré

Dia do 
Porto de Aveiro

» A receita deste evento reverte para a CERCIAV
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SÁB 9 ABR
22h00

€ 12,00  
auditório

M/16 anos
CC Ílhavo

Este espetáculo marca 

o regresso ao estilo 

de stand-up comedy  

puro a que Rui Sinel de 

Cordes nos habituou 

em “Black Label”  e 

“Punchliner”, pelo 

que o público pode 

contar com estórias 

engraçadas, one-liners, 

pensament... oh, quem 

é que estamos a tentar 

enganar? Será mais uma 

noite épica de rock’n’roll 

em forma de comédia, 

sem regras nem 

pedidos de desculpas e 

carregado de Gin tónico 

e verdades incómodas. 

Mas acima de tudo, 

Gin tónico.
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stand-up comedy

Rui Sinel 
de Cordes



dança contemporânea

Estreia nacional do novo espetáculo 
da Companhia Olga  Roriz 

Antes que matem os elefantesSEX 29 ABR
22h00

€ 5,00  
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

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

Por onde reabrir caminho, qual o tema, a terra, o objetivo? À procura de nós, dos 

nossos detritos. Em frente... sempre em frente não olhar para trás. Olhos fechados 

sem querer pensar, o frio, o medo do frio, a fome. Ali em lugar nenhum, lugar perdido, 

duro, rasgado. Ali, o lugar da ânsia do desconhecido. Memórias de estômago vazio. A 

escuridão, o corpo colado a outro corpo e a outro e a outro... O filho de encontro ao 

peito, cobertor às costas e malas, sacos, bonecos, entre uma outra pequena mão de 

carne e osso. Pés devastados, pisados de cada poeira. As pedras…O céu espesso, um 

céu aberto e a cabeça a estalar. Já não se sabe da dor, já se perdeu a ira. A dúvida, a 

insegurança e a pequenez cansa. Perdido o mínimo poder, perdida a dignidade, cansa. 

Demolida a última réstia de humanidade, cansa. E porquê eu? (Olga Roriz, out. 2015)



dança

Dança em
Dia Aberto

SÁB 30 ABR
16h00

gratuito
foyer

CC Ílhavo

Sob o mote do Dia Mundial 

da Dança, que se assinala a 

29 de abril, o Centro Cultural 

de Ílhavo abre as portas 

para celebrar esta arte nos 

seus diferentes estilos, com 

o apoio e participação das 

escolas e associações do 

município.

Junte-se a nós e aproveite 

para dar um “pezinho 

de dança” e aplaudir 

os pequenos e grandes 

bailarinos do 

município.   



teatro

Hamlet Talvez
Companhia 
João Garcia Miguel

SÁB 7 MAI
22h00

€ 5,00  
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

0 texto fala da morte  que 

chegou a Elsinore e da 

alma agitada de Hamlet. É 

uma história de fantasmas 

que falam e influenciam a 

existência quotidiana de 

todos  os que ali habitam. 

É uma narrativa biográfica 

da vingança que tornara o 

jovem Hamlet  prisioneiro 

de obsessão atormentada. 

A salvação está na sua 

extinção e tudo vai acabar 

quer com a sua morte,  quer 

de um mundo incapaz de se 

transformar. 

Espetáculo de abertura

do Festival de Teatro 

do Município Ílhavo.

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



SÁB 4 JUN
22h00

gratuito  
auditório
M/6 anos

Teatro da Vista Alegre

Como programar? O que é 

programar? Qual o capital 

simbólico para uma cidade? O 

que é um filme? Como aprender 

a ver e a comentar. Onde “estão” 

os filmes em película? Tendo 

como ponto de partida o cinema 

e os filmes, eis uma “aula” sobre 

a importância do espetador. Mais 

importante do que programar é, 

na verdade, “ser espetador”. Mas 

não se enganem. A breve história 

pode ser longa e até não ser 

história nenhuma. O lado errático 

é pretextual: falar de filmes e de 

cinema e fomentar o gosto por 

programar o espetador que há em 

cada um de nós - é essa a missão.

conversa

Uma breve história 
dos filmes que eu não vi
uma aula de Paulo Brandão, 
diretor artístico do Theatro Circo



música

Best Youth
Highway Moon

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

2015 foi um ano intenso na vida artística 

dos Best Youth, enchendo as principais 

salas do país. “Highway Moon”, o mais 

recente álbum da banda, chegou às lojas 

em finais de março de 2015 numa edição 

de autor, conquistando de imediato os 

mais rasgados elogios, tanto da crítica 

especializada como do público, acabando 

por se posicionar, no final do ano, no topo 

das listas de melhores discos de quase 

todos os meios nacionais.

SÁB 11 JUN
22h00

€ 5,00  
auditório
M/6 anos

CSC Costa Nova



SÁB 18 JUN
22h00

€ 5,00  
auditório
M/6 anos

Teatro da Vista Alegre

música

Heldér Bruno 
& Concentus Per Tempora Ensemble

Presença, serena e terna

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

Hélder Bruno regressa aos 

palcos com o espetáculo 

“Presença, serena e terna”, 

acompanhado pelo quarteto de 

cordas ConcentusPerTempora 

Ensemble, para o qual compôs 

e orquestrou especificamente 

para este concerto. Contará 

ainda com a voz de Carla 

Bernardino (soprano) e com 

a projeção de fotografias de 

Lieve Tobback. Uma música 

intimista, pura, verdadeira, 

num espetáculo que explora a 

simplicidade das emoções, dos 

afetos e dos sentimentos.



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

O espectáculo procura uma 

crítica direta e sem papas 

na língua a uma realidade 

gritante: a total falta de 

respeito pela arte, pelos 

artistas e pelo trabalho 

sério, que é substituído 

por atentados ao 

talento e à experiência. 

Este monólogo chama 

os bois pelos nomes. 

Sem filtros. 

Sem medos.

Espetáculo comemorativo do 6.º aniversário do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

SEG 20 JUN
22h00

€ 11,00  
auditório

M/12 anos
CC Gafanha da Nazaré



Criar Construir Imaginar
Serviço Educativo do Centro Cultural de Ílhavo



formação

Oficina de Clown
no âmbito da Exposição de 
João Garcia Miguel

Tendo como ponto de partida a 

exposição “How To Do Things With 

Bodies”, de João Garcia Miguel, nesta 

oficina iremos desenvolver um conjunto 

de exercícios e de improvisações. 

Vamos encontrar o “estado do palhaço” 

e a persona ridícula que se esconde 

por detrás das máscaras que a 

sociedade nos obriga a vestir. 

Diferente do que se trabalha 

em teatro, o palhaço não é 

um personagem. É o seu 

lado mais inocente e 

cómico, porém levado 

ao extremo.

Formador: 

Fernando Terra

SEX 8 ABR
19h00-22h00

€ 10,00  
M/16

CC Ílhavo

Limitado a 12 
participantes



teatro/música

Espetáculo para bebés
“Do Vento e do Mar”
Teatro do Biombo

DOM 17 ABR
10h00/11h30

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

auditório
CC Ílhavo

Um concerto teatral 

cheio de palavras 

cantadas, entoadas, 

jogos de ritmos e 

rimas, que celebram 

os sons e os tons da 

natureza e no qual os 

bebés são convidados 

a participar. Juntos 

vamos despertar, ouvir 

o mar ao longe, sentir 

o vento de perto e até 

girar como um girassol.

Indicado para bebés e crianças dos 3 aos 36 meses 
Limitado a 20 bebés com acompanhantes | Duração: 40 min.



Oficinas limitadas a 20 participantes | Na inscrição, oferta de dois convites para  o 
espetáculo “Antes que matem os elefantes” (SEX 29 ABR)

Oficinas de dança 
Companhia Olga Roriz

Para toda a comunidade
Sob a orientação de Bruno Alexandre, esta 

oficina propõe aos participantes a experimentação 

de processos coreográficos, inspirados na nova criação da 

Companhia Olga Roriz, “Antes que matem os Elefantes”. Através 

de propostas e jogos coletivos, o trabalho irá desenvolver-se à volta de 

questões centrais para a criação da peça: Refugiados, Territórios e Migrações.

Orientado por Bruno Alves, a oficina  terá uma primeira 

parte focada na consciência corporal, com exercícios que ajudarão 

o bailarino a perceber como trabalhar o corpo de forma mais eficiente. Na segunda 

parte serão exploradas técnicas, que contribuem para uma melhor postura, promovem 

a prevenção de lesões e uma maior amplitude de movimentos do tronco.

Para bailarinos (profissionais e estudantes) 

SÁB 23 ABR e 
DOM 24 ABR
15h00-18h00

€ 10,00  
M/15

CSC Costa Nova

SÁB 30 ABR e DOM 1 MAI 
15h00-20h00
SEG 2 MAI e TER 3 MAI 
19h00-22h00

€ 10,00  
M/16

CSC Costa Nova

INSCRIÇÕES centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

INFORMAÇÕES www.centrocultural.cm-ilhavo.pt



DOM 15 MAI
10h00/11h30

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

 auditório
CC Ílhavo

música

Espetáculo para bebés
“Toca a Toca”

Toca a toca, um workshow 

que propõe uma viagem por 

vales e montes com paragens 

para piqueniques e passeios 

pelo imaginário infantil. Esta 

aventura visa proporcionar uma 

experiência de contacto com a 

música, através da interação do 

músico/ator com as crianças e 

pais. Entre canções e melodias 

inspiradas na vida de dois grilos 

e de elementos onomatopaicos, 

constrói-se um ambiente 

divertido, emotivo e diversificado 

musicalmente.

Indicado para bebés e crianças dos 3 aos 36 meses
Limitado a 20 bebés com acompanhantes | Duração: 50 min.





projeto de comunidade

Casa Aberta
Festival Rádio Faneca 2016

Desafiamos, mais uma vez, os habitantes do Centro Histórico de Ílhavo a 
transformar as suas casas, as ruas ou os becos em espaços de convívio e de festa.
A Casa Aberta  propõe aos habitantes que participem num projeto artístico, 
orientado por Ana Bento, que terá como mote e inspiração as suas histórias e 
vivências  para a  criação de pequenas performances a acontecerem durante o 
jantar.

QUEM PODE INSCREVER-SE?
Os moradores do Centro Histórico de Ílhavo. 

QUANTAS PESSOAS PODE RECEBER?
Cada casa receberá entre 2 a 6 pessoas. 

QUANDO ACONTECERÁ A CASA ABERTA?
Jantar/performance - 28 de maio  19h00 
Sessões de trabalho -  durante o mês de abril

INSCRIÇÕES ATÉ 9 DE ABRIL 
Através de entrega de ficha de inscrição nos Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha 
da Nazaré ou através do preenchimento de formulário online, disponível no site 
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt



A Orquestra da Bida Airada 2016 chegou. Este ano com novas ideias e propostas e com 
a mesma vontade de criar um espetáculo único e inesquecível, a apresentar no Festival 
Rádio Faneca. Para isso contamos mais uma vez com a participação da comunidade 
ilhavense, protagonista irrepreensível dos espetáculos anteriores. Não é necessário 
ser músico, saber tocar um instrumento ou cantar, não há limites de idade ou pessoas 
certas. Todos podem participar, basta uma inscrição.

QUEM PODE INSCREVER-SE?
Pessoas de todas as idades que gostem de música (com ou sem experiência musical). 
Grupos organizados como bandas de garagem, corais, entre outros.

ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO
Ricardo Batista, músico e professor de educação musical, cofundador e coordenador do 
ProjectArte; formador em diversos projetos do serviço educativo da Casa da Música.

ENSAIOS E ESPETÁCULO
Ensaios - 2 de abril, 16, 18, 23, 26, 27 e 28 de maio
Espetáculo - 29 de Maio  

INSCRIÇÕES ATÉ 2 DE ABRIL
Através de entrega de ficha de inscrição nos Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha 
da Nazaré ou através do preenchimento de formulário online, disponível no site 
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

projeto de comunidade

Orquestra da Bida Airada
Festival Rádio Faneca 2016



Exposições



     Visitas guiadas à exposição antes dos espetáculos, às 21h30
     SÁB 9 ABR | SEX 29 ABR    

exposição

How To Do 
Things With Bodies
João Garcia Miguel

até 30 ABR
entrada 
gratuita

sala de exposições e foyer

CC Ílhavo



» 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-FEIRA 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

» Centro Sociocultural Cultural da Costa Nova
      Avenida Senhora da Saúde, Praia da Costa Nova | 3830-460 Gafanha da Encarnação
      GPS: 40°36’43.9”N | 8°45’07.8”W

» Teatro da Vista Alegre
      Fábrica de Porcelana da Vista Alegre | 3830-292 Vista Alegre
      GPS: 40º35’20.561’’ | -8º40’58.320’’

dias de espetáculos
As salas de espetáculos 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


