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José Agostinho Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

O terceiro trimestre de 2010 dos Centros Culturais de Ílhavo e da 
Gafanha da Nazaré demonstrou a aposta clara da Câmara Municipal 
de Ílhavo na Cultura, como elemento estratégico de desenvolvimento 
sócio-cultural e económico. Perante uma conjuntura adversa, 
apostamos na importância desta área no seio da nossa comunidade. 
É muito importante que o crescimento e desenvolvimento económico 
do nosso território sejam acompanhados pelo desenvolvimento 
sócio-cultural e pelo envolvimento dos Cidadãos e do movimento 
associativo. Com o rigor e a disciplina orçamental que nos 
caracteriza, mantemos a nossa opção de construir mais e melhores 
momentos de participação individual e colectiva.
O período de Outubro a Dezembro de 2010, assinala o início dos 
projectos de dinamização cultural no âmbito da Regeneração Urbana 
do Centro Histórico de Ílhavo, que, em articulação com os projectos 
materiais contribuirá significativamente para a modernização, 
revitalização e atractividade do centro histórico de Ílhavo. 
A activação plena do renovado Centro Cultural da Nazaré, através 
da gestão integrada com o CCI e com a sua equipa, permite 
o reforço no apoio à produção local, em concreto às nossas 
Associações e aos nossos Artistas, contribuindo activamente para 
o seu desenvolvimento e qualificação artística.
O mês de Outubro, dedicado de forma significativa à Música, 
apresenta um novo projecto – Marés da Música –, concebido pelas 
equipas técnicas da CMI, um evento caracterizado pela aposta na 
música portuguesa, com a participação de um número significativo 
de projectos locais que, a par de Artistas nacionais consagrados, 
apresentam em vários espaços do Município de Ílhavo, um conjunto 
significativo de excelentes momentos.
Por último gostaria de destacar entre outros nomes consagrados 
do panorama musical nacional e internacional, o nosso Concerto 
de Natal com “Harlem Gospel Choir”, um momento único de um 
agrupamento habituado a apresentar-se nas melhores salas de 
espectáculo a nível internacional.
Continuamos a Contar Consigo. Bem Haja.

Mensagens



José Pina
Director do Centro Cultural de Ílhavo

O presente trimestre à semelhança de 2009 assume a música 
como área programática por excelência nos Centros Culturais 
de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, através da apresentação 
de projectos nacionais e internacionais de elevada qualidade e 
de diferentes influências. Os projectos internacionais Josephine 
Foster & Vitor Herrero, Anne Clark e Harlem Gospel Choir 
partilham os nossos palcos com os consagrados Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música, Rão Kyao e Moonspell.
Este período assinala mais uma nova co-produção do CCI, 
desta vez com o Teatro de Montemuro e com o projecto 
Belonging, numa estratégia assumida de apoio à criação 
nacional.
Os espaços expositivos dos nossos Centros Culturais acolhem 
projectos muito interessantes, susceptíveis de captar a atenção 
do público, e, que se constituem como desafios à nossa 
capacidade interna de criar e produzir.
Simultaneamente apresentamos um significativo número de 
projectos e de acções de teatro/stand-up/dança e entrete-
nimento, com o objectivo de permitir a participação de todos 
os nossos públicos.
Cumprindo com os objectivos definidos, os Centros Culturais de 
Ílhavo e da Gafanha da Nazaré acolhem um número significativo 
de acções do tecido associativo local e regional. Este modelo 
de acção reforça a vontade em apoiar a partilha de experiências 
e o contacto do movimento associativo local com estruturas 
capazes de acrescentar valor à sua acção diária.
Contamos com a sua participação,
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Até 24 de Outubro
EXPOSIÇÃO
Habitar Portugal 
2006/2008 – exposição 
de arquitectura

TODO O MÊS às 21h30
CICLO DE CINEMA
“Humor de Outono”
SEX 01 | Dia e Noite
SEX 15 | Miúdos e Graúdos
SÁB 30 | Kiss & Kill – Beijos & Balas

SEX 29 às 22h00
MULTIDISCIPLINAR
I Gala da Fundação 
Prior Sardo

SÁB 30 às 17h00
TEATRO INFANTIL
IMAGICAR

OUTUBRO

DOM 3 às 11h00
FILME CONCERTO/
SERVIÇO EDUCATIVO
“AlgoRítmico”
Cinema com música ao vivo

SÁB 9 às 21h30
MÚSICA
Filarmónica Gafanhense
Concerto de Aniversário

SÁB 16 às 22h00
MÚSICA
Rão Kyao
“O Melhor dos Tempos”

TER 19 e QUA 20 às 10h00 e 15h00
MÚSICA/SERVIÇO EDUCATIVO
MOTOFONIA
Um Solo Poético para todas as Infâncias

SEX 22 às 22h00
MÚSICA
Josephine Foster, com 
Victor Herrero e a sua banda

SÁB 23 às 22h00
TEATRO
Vip Manicure – A Crise 
com Maria Rueff e Ana Bola

NOVEMBRO
QUI 4
CONGRESSO
II Fórum Empresarial 
da Região de Aveiro

SEX 5 às 21h30
EXPOSIÇÃO
“Personagens”
De Ferreira de Almeida

TODO O MÊS às 21h30
Ciclo de Cinema
“NOVEMBRO EM
 ACÇÃO”
SÁB 06 | Soldados da Fortuna
DOM 14 | Salt
DOM 21 | Wall Street:
  O dinheiro nunca
  dorme

SEG 8 e TER 9 às 15h00
TEATRO/DANÇA/
SERVIÇO EDUCATIVO
A República Dança

SEX 1 às 22h00
MÚSICA
Musical Travel

DOM 31 às 17h00
MÚSICA/DANÇA
Escola de Música Gafanhense 
e Casa do Povo da Gafanha 
da Nazaré “Orquestra 
Rítmica”

SEX 5 às 22h00
TEATRO
3 em Lua de Mel
Com Marina Mota e Carlos Cunha

SEX 12 às 22h00
TEATRO
“Belonging”
Teatro do Montemuro em 
parceria com a companhia 
inglesa Foursight Theatre



TER 21 e QUA 22
Férias divertidas de Natal

DEZEMBRO
SEX 3 às 22h00
MÚSICA
Moonspell
“SOMBRA” – A faceta acústica 
dos Moonspell

TODO O MÊS
CICLO DE CINEMA
“Natal de Fantasia”
SÁB 11
 10h00-21h30 | FUNZONE
 15h00 | Como Treinares 

o Teu Dragão
 21h30 | Karate Kid

TER 7 e 14
SERVIÇO EDUCATIVO
Visitas CCI
À descoberta do CCI

TER 7 às 21h30
MÚSICA 
Filarmónica 
Gafanhense

QUA 8 às 18h00
EXPOSIÇÃO/
SERVIÇO EDUCATIVO
Instrumentos Musicais 
Chineses

SEX 10
MUSICAL/
SERVIÇO EDUCATIVO
Cinderela
Musical em patins

SÁB 18 às 22h00
MÚSICA
Concerto de Natal com

Harlem Gospel Choir

SÁB 13 às 15h00
SERVIÇO EDUCATIVO
Noite ao Luar
Contos e Mercado de Vendas 
e Trocas

DOM 14 às 16h00
TEATRO INFANTIL/
SERVIÇO EDUCATIVO
“O Abecedário Mágico”
Uma fantasia musical de Isabel 
Campelo e João Didelet

TER 16 e 23
SERVIÇO EDUCATIVO
Visitas CCI
À descoberta do CCI

SEX 19 às 21h30
EXPOSIÇÃO/
SERVIÇO EDUCATIVO
Viagens 
Contemporâneas

SEX 19 às 22h00
MÚSICA
Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música
Com direcção musical de 
Pedro Neves

SEX 26 às 22h00
EXPOSIÇÃO
SURFARTE
Exposição e leilão de obras de 
arte inspiradas no Surf e no Mar

SÁB 27 às 22h00
MÚSICA
Anne Clark 2010 – Au

DOM 28 às 11h00
TEATRO INFANTIL/
SERVIÇO EDUCATIVO
Debaixo da Mesa

DOM 12
 10h00-18h00 | FUNZONE
 11h00 | Shrek para 

Sempre!
 15h00 | Toy Story 3

DOM 19 às 17h00
DANÇA
“Dança entre nós”
pela Casa do Povo da Gafanha 
da Nazaré

SEX 30 às 21h30
MULTIDISCIPLINAR
IV Aniversário da 
Assoc. Aquém Renasce



Até 24 de Outubro
CC Ílhavo exposição

Habitar Portugal 2006/2008 – 
exposição de arquitectura
Após um concurso que contou com uma 
participação de 384 candidaturas, a terceira 
edição do Habitar Portugal, selecção Mapei/
Ordem dos Arquitectos oferece agora um 
passeio panorâmico por uma selecção de 
80 obras que revela o aumento da qualidade 
média da produção recente dos arquitectos 
portugueses.

entrada gratuita | foyer · todas as idades

Permanente
CC Ílhavo exposição

“Cântico dos Cânticos” – 
pelo traço de João Carlos
O “Cântico” de João Carlos aborda a faceta 
de ilustrador do artista médico ilhavense, 
motivado pela pluralidade artística, que tão 
bem caracterizou o trabalho de outros artistas 
seus contemporâneos. João Carlos publicou 
um conjunto de ilustrações na imprensa e em 
diversas edições de obras literárias.

entrada gratuita | sala de exposições · todas as idades

Permanente
CC Ílhavo exposição

Cândido Teles

Cândido Teles nasce em Ílhavo, em 1921. 
Pintor auto-didacta, experimentou técnicas 
muito diversas e procurou representar 
universos distintos. O seu percurso artístico 
é indissociável do seu trajecto e dos seus 
lugares. Em exposição no CCI, no espaço que 
dedica em permanência a Cândido Teles.

entrada gratuita | sala de exposições · todas as idades

Exposições



OUTUBRO | TODO O MÊS às 21h30
CC Ílhavo cinema

Ciclo de Cinema
“Humor de Outono”
SEX 01 | Dia e Noite
SEX 15 | Miúdos e Graúdos
SÁB 30 | Kiss & Kill – Beijos & Balas

SEX 01 | Dia e Noite, de James Mangold, com 
Tom Cruise, Cameron Diaz, Maggie Grace, 
Peter Sarsgaard, Marc Blucas, Viola Davis | (109’) 
M/12 anos

A vida de June era calma e perfeitamente normal até que, 
numa viagem de avião entre Wichita e Boston, cruza-se com 
Roy, um agente secreto obsessivo-compulsivo. Ele não só 
lhe vira a vida do avesso como ainda arrasta atrás de si uns 
agentes que teimam em fazer de tudo para acabar com as 
suas vidas. Uma comédia de acção irresistível.

SEX 15 | Miúdos e Graúdos, de Dennis Dugan, com 
Adam Sandler, Salma Hayek, Steve Buscemi, Maria 
Bello, Chris Rock, Kevin James, Rob Schneider, 
David Spade | (102’) M/12 anos

Cinco homens, que em crianças eram os melhores amigos, 
juntam-se de novo para passar o fim-de-semana do feriado 
de 4 de Julho e conhecer as respectivas famílias. No entanto, 
rapidamente vão perceber que ser adulto é bem diferente do 
que ser criança...

SÁB 30 | Kiss & Kill – Beijos & Balas, de Robert 
Luketic, com Ashton Kutcher, Katherine Heigl, Tom 
Selleck, Alex Borstein | (93’) M/12 anos

Ainda a recuperar do súbito fim de uma relação, Jen acredita 
que nunca mais vai voltar a apaixonar-se. Mas quando aceita 
juntar-se aos pais num passeio pela Riviera francesa, acaba 
por encontrar o homem dos seus sonhos, o belo e enérgico 
Spencer. Três anos mais tarde, recém-casados e uma vida de 
sonho, as balas começam literalmente a voar-lhes por cima da 
cabeça! Acontece que Spencer nunca se preocupou em dizer 
a Jen que já fora um super-espião internacional.

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



entrada € 3,00 | auditório · M/3 anos

OUTUBRO | SEX 1 às 22h00
CC Gafanha da Nazaré música

Musical Travel
(Marés de Música 2010)
O projecto Musical Travel nasceu fruto da reunião de um 
conjunto de músicos e poetas, filhos da terra, que já há 
algum tempo vêm tocando e partilhando experiências de 
palco comuns. De caminhos e rotas diferentes, eis que 
surge a oportunidade de comunicar e juntar sonoridades, 
notas e acordes, poemas, ideias e conceitos. Das muitas 
viagens que estes fizeram por esse mundo, cada elemento 
traz à luz as suas vivências e o gosto infindável pela música, 
poesia e dança. 
O repertório, cuja selecção se encontra em pleno movimento, 
incide numa mescla cultural, recaindo sobre autores 
consagrados, referências absolutas do panorama nacional 
e internacional. 
Os temas seleccionados foram reinventados e dotados de 
uma linguagem própria que caracteriza este projecto, nascido 
e criado junto ao Atlântico das praias de Ílhavo. 

www.myspace.com/musicaltravel



entrada € 3,00 | auditório · para todas as idades

OUTUBRO | DOM 3 às 11h00
CC Ílhavo filme concerto/serviço educativo

Filme-concerto “AlgoRítmico”
Cinema com música ao vivo
(Marés de Música 2010)
Ideal para desfrutar em família, este programa de 
filmes-concerto relaciona Música e Matemática com natu-
ralidade e entusiasmo. Frequentemente referidas como 
linguagens universais, a relação entre Música e Matemática 
parece ser uma fonte inesgotável de descoberta e inspiração 
e o Space Ensemble escolhe uma perspectiva bastante 
particular: a Música, nosso território “nativo” e linguagem 
universal; Matemática, base do conhecimento, como ciência 
e aprendizagem e também uma linguagem universal.
Assim, mais do que relacionar Música e Matemática, procura-
se usar a universalidade da expressão musical como forma 
de ilustrar a extraordinária potência da ciência matemática 
na construção de relações: constroi-se música a partir 
de números, em jogos com o público ou com filmes, as 
composições geométricas animadas de Norman McClaren 
e René Jodoin e inverte-se o processo, criando novas 
animações, que traduzem, em tempo real, a música 
produzida.pr
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entrada gratuita (3-11 anos) € 2,00 (M/12 anos) | auditório · M/3 anos

OUTUBRO | SÁB 9 às 21h30
CC Gafanha da Nazaré música

Filarmónica Gafanhense
(Marés de Música 2010)
A Filarmónica Gafanhense, também conhecida como Música 
Velha é a mais antiga colectividade do Município de Ílhavo. 
Neste dia celebra o seu 174º Aniversário, com um concerto 
no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré.

Organização: Filarmónica Gafanhense
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



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

OUTUBRO | SÁB 16 às 22h00
CC Ílhavo música

Rão Kyao
“O Melhor dos Tempos”
(Marés de Música 2010)
Rão Kyao é um guia que nos transporta por diversas para-
gens – por Portugal, claro, pela vizinha Espanha também, 
mas igualmente pelo Extremo Oriente onde estudou e 
aperfeiçoou a sua notável técnica na flauta de bambu.
São esperados momentos de grande introspecção nos 
concertos de Rão Kyao, quando a sua música assume 
tonalidades mais místicas e nos faz reviver alguns dos 
momentos da sua carreira.
Um concerto de Rão é uma viagem – e não apenas pelo som 
de diversas latitudes, mas também por diversas emoções 
e sentimentos que provoca.

Patrocinador 
exclusivo:



entrada gratuita | auditório · sessões exclusivas para escolas dos 
2.º e 3.º ciclos do Município de Ílhavo, mediante marcação prévia

OUTUBRO | TER 19 e QUA 20 às 
10h00 e 15h00
CC Ílhavo música/serviço educativo

MOTOFONIA
Um Solo Poético para todas as Infâncias
(Marés de Música 2010)
Motofonia é um solo poético para todas as infâncias que 
utiliza elementos naturais e objectos do quotidiano para 
desenhar uma viagem sonora e visual.
Os sons contam histórias que não precisam de palavras. 
Levam-nos a sítios. Dentro de nós.
Onde nunca antes estivemos. Não entendemos tudo. Não 
precisamos de entender tudo.
Pressentimos uma harmonia. E partilhamos esse espaço de 
convergência. Encontramo-nos neste sítio que se chama 
agora. E talvez nunca nos voltemos a cruzar. Temos isto 
de comum. O estar.
Através de um loop sampler gravo, reproduzo e sobreponho 
em tempo real qualquer som, criando paisagens sonoras, 
construções rítmicas, coros ou mesmo diversas camadas 
de “silêncio”...

http://motofonia.wordpress.com 



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

OUTUBRO | SEX 22 às 22h00
CC Ílhavo música

Josephine Foster, com 
Victor Herrero e a sua banda
(EUA)
Josephine Foster é uma das mais brilhantes “songwriters” 
da actualidade. O seu mais recente álbum é prova disso 
mesmo. Em “Graphic as a Star” a sua voz continua doce 
e firme e conduz-nos a imaginários surpreendentes. Este 
disco tem um encantamento especial, ou se preferirem um 
“perfume” envolvente: A sensação é de que se trata de 
uma gravação dos anos 30/40, mas com a suavidade que 
a tecnologia actual permite.
A versatilidade da artista permite-lhe explorar outros registos 
como o que trará em Outubro a Portugal. A menina do 
Colorado virá numa parceria com Victor Herrero e a 
sua banda para recriar ao vivo um álbum gravado por 
Federico García Lorca & La Argentinita nos anos 30. 
Um legado de canções tradicionais do século XX.
Este projecto tem a “bênção” dos herdeiros do espólio 
cultural e intelectual de García Lorca.pr
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Rádio Oficial



OUTUBRO | SÁB 23 às 22h00
CC Ílhavo teatro

Vip Manicure – A Crise
com Maria Rueff e Ana Bola
Denise e Maria Delfina que sempre estiveram em crise são, 
tal como todos os portugueses, vítimas da situação do país 
e estão à beira da falência. Fazem “nails” por esse país fora, 
como diz Denise: “nails em tournée” e andam também, 
segundo ela, “com o corner aos saltos”. Como fazer “nails 
em gel” passou a ser um luxo, Denise resolve promover o 
“corner” oferecendo a quem fizer “nails” um pequeno show 
em que Maria Delfina com o seu talento para cantar e fazer 
imitações se exibe. Denise ensaia-a nas suas imitações que 
irão desde cantores conhecidos a figuras da política, do 
futebol ou do social nacional e estrangeiro. 
Este é um espectáculo muito divertido e dinâmico que 
agrada a todos, mantendo as características destas duas 
personagens e a relação entre elas.

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



entrada gratuita | auditório · para todas as idades · bilhetes disponíveis 
no CC Ílhavo a partir do dia 26 de Outubro · máximo dois bilhetes 
por pessoa

OUTUBRO | SEX 29 às 22h00
CC Ílhavo multidisciplinar

I Gala da Fundação Prior Sardo
A Gala da Fundação Prior Sardo é uma iniciativa que visa 
promover as diversas actividades que se desenvolvem nesta 
instituição. Através de prémios procura também galardoar as 
individualidades e instituições que se têm vindo a notabilizar. 
Pela vasta abrangência, será, sem dúvida, uma festa de 
todo o Município.

Organização: Fundação Prior Sardo
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



OUTUBRO | SÁB 30 às 17h00
CC Gafanha da Nazaré teatro infantil

IMAGICAR
no âmbito do 
18º Grande Prémio de Atletismo

Passados 18 anos o entusiasmo, a motivação e o empenho 
permanecem. 
Não é fácil colocar de pé um projecto desta dimensão, mas 
os fins para os quais o evento foi criado, justificam tudo o 
que se faça para ultrapassar qualquer obstáculo. Incutir 
nos mais novos o gosto pelo exercício físico tornou-se no 
propósito maior do Grande Prémio de Atletismo. 
A par das actividades desportivas, este ano os participantes 
e visitantes do GPA poderão disfrutar do espectáculo 
IMAGICAR, uma produção do Arlequim – Teatro para a 
Infância. IMAGICAR é um convite ao imaginário que fará as 
crianças viajarem pelo mundo da magia e do fantástico. 

Organização: Rádio Terra Nova 
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

entrada gratuita | auditório · para todas as idades · bilhetes disponíveis 
no CC Gafanha da Nazaré a partir de 26 de Outubro · máximo dois 
bilhetes por pessoa



entrada gratuita (menores de 12 anos) € 2,00 (M/12 anos) | auditório · 
para todas as idades · bilhetes disponíveis no CCGN no dia do 
espectáculo, a partir das 15h30

OUTUBRO | DOM 31 às 17h00
CC Gafanha da Nazaré música/dança

Orquestra Rítmica
(Marés de Música 2010)
A Escola de Música Gafanhense (EMG) e a Casa do Povo 
da Gafanha da Nazaré (CPGN) apresentam um espectáculo 
pioneiro de música e dança. A Orquestra Juvenil da EMG 
acompanhará as classes de ginástica rítmica da CPGN onde, 
em simbiose, será exibida uma combinação harmoniosa de 
música e movimentos criativos de ginástica. Pretende-se 
envolver o público num misto de sensações auditivas e 
visuais, dando a conhecer as modalidades de Ginástica 
Rítmica e Dança Contemporânea e a Orquestra Juvenil 
da EMG. “

Organização: Escola de Música Gafanhense e Casa do Povo da Gafanha 
da Nazaré
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



NOVEMBRO | QUI 4
CC Ílhavo congresso

II Fórum Empresarial da 
Região de Aveiro
A AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro realiza 
o II Fórum Empresarial da Região de Aveiro, com o Alto 
Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República.
Pretende-se, com este evento, reunir o tecido empresarial 
e os agentes económicos da Região, promovendo-se um 
espaço de debate alargado, no qual será analisado o actual 
cenário económico-financeiro e definidas novas estratégias de 
actuação que permitam ultrapassar as dificuldades sentidas 
pelas empresas nos últimos anos.
O II Fórum Empresarial da Região de Aveiro será constituído 
por dois painéis: Conjuntura Actual e suas Oportunidades e 
Internacionalização das Empresas. Estes painéis contam com 
a presença de várias individualidades, cujo envolvimento e 
participação activa no actual estado da economia portuguesa, 
lhes permite partilhar com os presentes o seu know-how 
e experiência.

auditório



entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades · patente até 
15 de Janeiro de 2011

NOVEMBRO | SEX 5 às 21h30
CC Gafanha da Nazaré exposição

“Personagens”
de Ferreira de Almeida

Mário Ferreira de Almeida, natural da Gafanha do Carmo.
Licenciado pela Faculdade das Belas Artes da Universidade 
do Porto, onde frequenta o Mestrado de Práticas Artísticas 
Contemporâneas.
Procura através do seu trabalho abordar questões como a 
personagem enquanto pessoa, e as suas necessidades, não 
materiais, mas introspectivas. A personagem, não o artista, 
mas sim a forma como qualquer pessoa vive  e progride  
no seu processo de crescimento e tudo o que isso implica 
enquanto pessoa na sociedade.
Através das suas pinturas, fotos e vídeos o artista tenta 
transmitir esses anseios.
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NOVEMBRO | SEX 5 às 22h00
CC Gafanha da Nazaré teatro

3 em Lua de Mel
com Marina Mota e Carlos Cunha 

Divertida comédia de Henrique Santa e Ribeirinho, que 
conta com a participação de Marina Mota e Carlos Cunha, 
entre outros.
A vida de Madalena corria às mil maravilhas depois de casar 
com Manuel em Marrocos. Mas... 
João Romeira, o seu primeiro marido que ela julgava morto, 
decide regressar a casa para os braços da sua querida 
mulher. A partir daqui vão viver mil aventuras os “Três em 
lua de mel”.
Baralhado? Também nós! Talvez a amiga de Madalena 
ajude...ou baralhe ainda mais as coisas. 
Quem é que Madalena vai escolher? Só vendo esta divertida 
comédia onde rir é mesmo o melhor remédio. 

Organização: Marina Mota Produções 

entrada € 17,50 | auditório · M/12 anos



NOVEMBRO | TODO O MÊS às 21h30
CC Ílhavo cinema

Ciclo de Cinema
“Novembro em acção”
SÁB 06 | Soldados da Fortuna
DOM 14 | Salt
DOM 21 | Wall Street: O dinheiro nunca dorme

SÁB 06 | Soldados da Fortuna, de Joe Carnahan, 
com Liam Neeson, Jessica Biel, Quinton ‘Rampage’ 
Jackson (117’) | M/12 anos
Hannibal Smith e a sua equipa de ex-soldados das Forças 
Especiais são acusados de um crime que não cometeram. 
Ao tornarem-se foras da lei utilizam os seus talentos – e 
excentricidades – únicos, de forma a limpar os seus nomes 
e descobrir o verdadeiro responsável. Eles são os “Soldados 
da Fortuna”, nesta fantástica adaptação da famosa série dos 
anos 80 do século XX.

DOM 14 | Salt, de Phillip Noyce, com Angelina Jolie, 
Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor | (100’) M/12 anos
“Quem é Salt?” Evelyn Salt é uma agente da CIA respeitada 
por todos, até ao dia em que um desertor a acusa de ser uma 
espia Russa. Quando a sua lealdade é posta em causa, Salt foge 
e utiliza as suas aptidões e anos de experiência como agente 
secreta, de modo a não ser capturada. À medida que Salt tenta 
provar a sua inocência, mais dúvidas se levantam, continuando 
assim a busca pela sua verdadeira identidade.

DOM 21 | Wall Street: O dinheiro nunca dorme, 
de Oliver Stone, com Michael Douglas, Shia LaBeouf, 
Charlie Sheen, Josh Brolin, Susan Sarandon, Frank 
Langella, Vanessa Ferlito | (127’) M/12 anos

Ao sair de uma longa estadia na prisão, Gekko dá por si do 
lado de fora de um mundo que em tempos dominou. Com 
o objectivo de reparar a frágil relação que tem com a filha, 
Winnie, Gekko forma uma aliança com o seu noivo Jacob. 
Mas poderão Jacob e Winnie realmente confiar no ex-titã 
financeiro, cujos esforços implacáveis para se redefinir numa 
era diferente têm consequências inesperadas? Sequela do 
famoso Wall Street, de 1987.

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



NOVEMBRO | SEG 8 e TER 9 às 15h00
CC Ílhavo teatro/dança/serviço educativo

A República Dança
Uma conspiração, uma manifestação, uma intenção de 
futuro... A revolução republicana através de uma breve 
narrativa fotográfica projectada numa grande cortina suspensa 
no ar, ganha vida e forma pelo movimento coreográfico de 
um dueto masculino. A fotografia, a dança, a música e 
as novas tecnologias reúnem-se num projecto que utiliza 
imagens apelativas da história da I República para levarem 
ao público jovem, uma História contada com a energia do 
corpo em movimento.

entrada gratuita | auditório · M/12 anos · Sessões exclusivas para 
escolas do 3.º ciclo do Município de Ílhavo, mediante marcação prévia
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NOVEMBRO | SEX 12 às 22h00
CC Ílhavo teatro

“Belonging”
Teatro do Montemuro em parceria com 
a companhia inglesa Foursight Theatre
Co-produção do Centro Cultural de Ílhavo

Pertencia é uma ama. Trabalha para um talhante. A loja 
deste em nada é comum nem ele é um talhante comum. Se 
quiserem fazer algum prato singular ou mesmo começar uma 
família ele arranja tudo o que precisam. Se procuram alguma 
carne em especial para agradar os vossos convidados 
ou até se procuram uma carne jovem ele tem sempre o 
produto que responda ás vossas necessidades. Todas as 
semanas ele recebe carnes de primeira categoria e de vez 
em quando um cordeirinho perdido. O trabalho de Pertencia 
é cuidar das crianças que passam pelo talho. Ela dá-lhes 
todo o conforto que pode, conta-lhes histórias, tece contos 
de fadas do seu sofrimento e perda e contos fantásticos da 
excelente vida que eles vão ter quando se forem embora 
do talho, como deixarão para trás a pobreza e miséria e 
com asas voarem.
Um dia uma rapariga chega com um bebé e uma acusação. 
Ela confronta Pertencia sobre as mentiras que ela conta, 
as mentiras em que ela própria acreditou, obrigando-a 
a enfrentar a realidade do talhante e finalmente a terrível 
verdade sobre ela própria e onde ela realmente pertence.

entrada € 5,00 | auditório · M/12 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
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NOVEMBRO | SÁB 13 às 15h00
CC Ílhavo serviço educativo

Noite ao Luar
Contos e Mercado de Vendas e Trocas

Esta segunda edição da Noite ao Luar vai recriar a velha 
tradição dos contos à volta da fogueira; com jovens e 
crianças, lembrando os segredos e o imaginário de Outonos 
de antigamente; o S. Martinho e as castanhas. 
Contempla também um Mercado de Vendas e Trocas em 
que convidamos as crianças dos 8 aos 12 anos a trazer um 
objecto, uma bebida ou um doce, ou, ainda a apresentarem 
um outro talento especial. 
Com esta acção pretende-se que os comerciantes locais 
também se envolvam e participem na animação que 
contará com a presença de grupos de música e contadores 
de histórias.

entrada gratuita | praça do CCI · para todas as idades 
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NOVEMBRO | DOM 14 às 16h00
CC Gafanha da Nazaré teatro infantil/serviço educativo

“O Abecedário Mágico”
Uma fantasia musical de Isabel Campelo 
e João Didelet

Neste espectáculo, contamos a história do Zeca que não 
está muito entusiasmado com a perspectiva de aprender o 
abecedário na escola. Para ele, as letras não fazem falta, uma 
vez que consegue falar sem conhecer nenhuma! Por mais 
que a Professora Ana o tente convencer, é inútil: “Pra que 
é que eu preciso das letras? Elas existem na minha boca!!!”. 
Ao adormecer numa das aulas, o Zeca é acordado por um 
ser misterioso – Azim – que, sem ele dar por isso, lhe vai 
mostrar como pode ser divertido aprender o abecedário.

entrada € 5,00 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)



NOVEMBRO | SEX 19 às 21h30
CC Ílhavo exposição/serviço educativo

Viagens Contemporâneas
Viagens Contemporâneas é um projecto expositivo da 
responsabilidade das equipas do Centro Cultural de Ílhavo 
e do Museu Marítimo de Ílhavo que pretende reflectir sobre 
os modos contemporâneos de pensar e representar as 
grandes narrativas de viagem. De que forma, na actualidade, 
os criadores tomam a temática da viagem como elemento 
central da sua actividade artística e a transformam num 
campo de abordagem diverso e repleto de imagens sobre 
lugares, pessoas, memórias e experiências que, por vezes, 
assumem sentidos metafóricos. 

entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades · patente até 
27 de Fevereiro de 2011



NOVEMBRO | SEX 19 às 22h00
CC Ílhavo música

Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música
com direcção musical de Pedro Neves
A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música tem sido 
dirigida por reputados maestros e tem-se apresentado com 
solistas de craveira nacional e internacional.
A actividade da Orquestra é muito abrangente, incluindo 
concertos com jazz, fado ou hip-hop, o acompanhamento 
de projecção de filmes e uma actividade regular de concertos 
comentados.
A origem da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
remonta a 1947, ano em que foi constituída a Orquestra 
Sinfónica do Conservatório de Música do Porto, mais tarde 
integrada na Emissora Nacional. Desde então teve diversas 
designações, passando a Orquestra Nacional do Porto em 
1997, nome com o qual alcançou a formação sinfónica 
em 2000. Engloba actualmente um número permanente 
de 94 instrumentistas, o que lhe permite executar todo o 
repertório sinfónico desde o Classicismo ao Século XXI. 
A Orquestra é parte integrante da Fundação Casa da Música 
desde Julho de 2006.

entrada € 7,50 | auditório · M/3 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
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NOVEMBRO | SEX 26 às 22h00
CC Ílhavo exposição

SURFARTE
Exposição e leilão de obras de arte 
inspiradas no Surf e no Mar

A Associação de Surf de Aveiro (ASA) realiza a 2ª Edição do 
SURFARTE – Exposição e leilão de obras de arte inspiradas 
no Surf e no Mar.
A ASA convidou cerca de 20 artistas de diferentes áreas 
criativas – pintura, escultura, fotografia, ilustração, arte digital – 
para, utilizando as suas técnicas, criarem obras de arte cuja 
inspiração seja o Surf e o Mar.
A inauguração da Exposição conta com a participação 
do grupo Musical Travel, assim como a exposição 
de pranchas de surf, areias de todo o mundo e outras 
curiosidades sobre o Surf. 
O Leilão das obras expostas será a 4 de Dezembro, às 
21h30. Com a realização desta iniciativa, a ASA proporciona 
aos amantes dos desportos de ondas um conjunto de obras 
que podem ser adquiridos durante o leilão.

entrada gratuita | foyer · para todas as idades · 
patente até 4 de Dezembro de 2010
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entrada € 15,00 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

NOVEMBRO | SÁB 27 às 22h00
CC Ílhavo música

Anne Clark 2010 – Au
(UK)
“The smallest acts of kindness” é o último trabalho de 
uma das artistas mais inovadoras e vanguardistas da cena 
electrónica internacional. Anne Clark é senhora de uma voz 
e um estilo inconfundíveis.
A sua já longa carreira teve início na Inglaterra nos anos 80. 
“Sleeper in Metropolis” e “Our Darkness” são hinos da 
música electro.
“Just After Sunset” de 1997 apresenta uma artista mais 
madura e inovadora. Numa atmosfera perturbadora da 
electrónica menos comercial, Anne mistura a palavra 
com textos de Rilke. Com o passar dos anos, este álbum 
tornar-se-ia mítico.
“The smallest acts of kindness” é primeiro disco de estúdio 
em 10 anos.

Rádio Oficial



entrada € 2,50 (crianças),  € 5,00 (acompanhante) | auditório · 
dos 18 meses aos 3 anos e meio · limitado a 40 crianças, com um 
máximo de um acompanhante

NOVEMBRO | DOM 28 às 11h00
CC Ílhavo teatro infantil/serviço educativo

Debaixo da Mesa
Uma mesa, uma toalha imensa e bancos à volta. O público 
é convidado a sentar-se e assim fazer parte do cenário. 
Um sereio e uma sereia vivem debaixo da mesa. A toalha 
é tecto do oceano, e o público é levado ao fundo do mar. 
Teatro de proximidade que reúne numa mesma acção, 
actores e público. Interactivo, pois é preciso trepar, escavar, 
tocar, ouvir, rastejar, olhar e dançar. pr
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NOVEMBRO | TER 30 às 21h30
CC Ílhavo multidisciplinar

IV Aniversário da Associação 
Aquém Renasce
Espectáculo de angariaçao de fundos para a construção 
do Centro de Dia e Lar no Parque da Carreira na Gafanha 
de Aquém. Venha celebrar o 4º aniversário da associação 
Aquém Renasce com música, canto, dança, ilusionismo e 
poesia, e contribuir para este projecto.

Organização: Associação Aquém Renasce 
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo 

entrada € 5,00 (3-11 anos), € 10,00 (M/12 anos) | auditório · M/3 anos



DEZEMBRO | SEX 3 às 22h00
CC Ílhavo música

Moonspell
“SOMBRA” – A faceta acústica 
dos Moonspell

Entre a Luz e a Escuridão nasce esta “Sombra” que vem 
sublinhar a riqueza melódica do Metal, estilo capaz de abraçar 
influências como o gótico, o étnico e o electrónico. Esta 
“Sombra” vem desmistificar a ideia redutora que muitos têm 
do género. Mais do que uma proposta para os fãs da banda 
e curiosos do estilo, este espectáculo destina-se também a 
um público aberto a novas sonoridades e abordagens. 
A banda vai criar de raiz versões acústicas e semi-acústicas 
dos temas mais emblemáticos. E vão dar igual importância 
a momentos que se revelem inesperados e surpreendentes, 
como a versão acústica de um tema dos Madredeus.
Os Moonspell serão acompanhados pelo coro feminino 
Crystal Mountain Singers e pelos Opus Diabolicum 
(composto por um quarteto de violoncelos e um percus-
sionista), quinteto que assegura também a primeira parte 
do espectáculo.

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



entrada gratuita | auditório · para todas as idades · bilhetes disponíveis 
no CC da Gafanha da Nazaré a partir do dia 4 de Dezembro · máximo 
dois bilhetes por pessoa

DEZEMBRO | TER 7 às 21h30
CC Gafanha da Nazaré música 

Filarmónica Gafanhense
A Filarmónica Gafanhense (Música Velha), dirigida pelo seu 
Maestro Sr. Fernando Lages, leva a efeito o seu concerto 
de Natal 2010, acompanhado pelo seu Grupo Coral, uma 
formação dirigida pela Prof.a Eva Cristina Ribau, tocando 
e cantando canções desta Quadra Natalicia.

Organização: Filarmónica Gafanhense
Apoio: Câmara Municipal Ilhavo



entrada gratuita | · para todas as idades · patente até 30 de Dezembro

DEZEMBRO | QUA 8 às 18h00
CC Ílhavo exposição/serviço educativo

Instrumentos Musicais 
Chineses
Em colaboração com a Embaixada da China, o Centro 
Cultural de Ílhavo apresenta uma exposição de instrumentos 
musicais chineses, que tem percorrido várias cidades do 
mundo e que permite ao visitante uma viagem pela cultura 
musical daquele país, remetendo-nos para as origens de 
uma das civilizações mais cativantes do nosso mundo, 
a chinesa.



reservas p/ escolas: € 7,00 – tlm. 915063072 ou 916799339; 
reservas@palcopartilhado.pt 
público em geral (CCI): € 12,00 (M/12 anos) e € 10,00 (3-11 anos) | auditório

DEZEMBRO | SEX 10
CC Ílhavo musical/serviço educativo

Cinderela – Musical em patins
Esta peça conta a história de Cinderela, uma dócil e formosa 
donzela que vivia com a sua detestável madrasta e duas 
mesquinhas meias-irmãs. Na ausência do pai, a madrasta 
atribui-lhe mil e uma tarefas, tratando-a como escrava. 
Certo dia, o príncipe do reino oferece um baile, ao qual 
Cinderela vai, trajada de forma irreconhecível, conquistando 
o coração do herdeiro.
Uma vez mais, conjugando várias formas de representação 
com a beleza da patinagem, a magia e a fantasia levar-
-te-ão a um mundo onde o sonho se pode transformar 
em realidade. Um espectáculo pleno de magia, cor, luz, 
movimento e muita alegria, proporcionado por um talentoso 
conjunto de patinadores e actores profissionais, entre os 
quais se destacam Patrícia Candoso, Amílcar Azenha e 
Camilo Reis.

 10h00 e 14h30 – Escolas do Município de Ílhavo
 21h30 – Público em geral

Organização: Palco Partilhado



entrada € 6,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | auditório · a aquisição do 
bilhete inclui a participação nas actividades do Funzone

DEZEMBRO | TODO O MÊS
CC Ílhavo cinema

Ciclo de Cinema
“Natal de Fantasia”
SÁB 11 | 10h00-21h30 | FUNZONE
 15h00 | Como Treinares o Teu Dragão
 21h30 | Karate Kid
DOM 12 | 10h00-18h00 | FUNZONE
 11h00 | Shrek para Sempre!
 15h00 | Toy Story 3

No Sábado e no Domingo, entre as 10 e as 18 horas o Centro 
Cultural é invadido por muita diversão, com actividades 
lúdicas, insufláveis, jogos, cinema e muita animação. 
Vem visitar a funzone mais divertida deste Natal.

Como Treinares o Teu Dragão, Dean DeBlois, 
Chris Sanders, com (vozes) Virgílio Castelo, Paula 
Lobo Antunes, Francisco Areosa e Eduardo Madeira | 
(98’) M/6 anos

Passada no lendário mundo de Vikings corpulentos e dragões 
ferozes, esta é a história de Hiccup, um jovem Viking que não 
se encaixa lá muito na tradição dos heróicos exterminadores 
de dragões. A vida de Hiccup fica de pernas para o ar quando 
encontra um dragão que o desafia, a ele e a toda a tribo, a 
ver o mundo de uma nova perspectiva.



Karate Kid, de Harald Zwart, com Jaden Smith, 
Jackie Chan, Taraji P. Henson | (140’) M/12 anos

Dre Parker muda-se para Pequim, devido ao novo emprego 
da sua mãe. Para Dre, a única coisa boa nesta mudança foi 
ter conhecido uma nova colega, Mei Ying. No entanto, esta 
relação leva-o a tornar-se inimigo de Cheng e o seu grupo, até 
ao dia em que Mr. Han, o senhor da manutenção do prédio 
de Dre, o começa a proteger. Mr. Han vai ensinar a Dre os 
verdadeiros segredos do Kung-Fu, porque o combate final 
com Cheng aproxima-se.

Shrek para Sempre!, de Mike Mitchell, com (vozes) 
André Maia, Carmen Santos, Cláudia Cadima, José 
Jorge Duarte, Paulo Oom, Rui Mendes, Rui Paulo, 
Rui Unas | (103’) M/6 anos

Saudoso dos bons velhos tempos em que se sentia um “ogre 
à séria”, Shrek é levado a fazer um pacto com o falinhas 
mansas, Rumpelstiltskin. Subitamente, Shrek vê-se numa 
distorcida versão alternativa de Bué-Bué Longe onde os ogres 
são perseguidos, Rumpelstiltskin é rei e  em que Shrek e Fiona 
nunca se conheceram. Agora depende de Shrek desfazer o mal 
que fez, na esperança de salvar os seus amigos, restaurar a 
ordem no reino e reclamar o seu Verdadeiro Amor.

Toy Story 3, de Lee Unkrich, com (vozes) Carlos 
Freixo, Carlos Macedo, José Raposo, Miguel Ângelo, 
Paulo B. | (103’) M/6 anos

Woody e Buzz já aceitaram que o seu dono Andy iria crescer 
um dia. Mas o que acontece quando esse dia chega? Nesta 
terceira aventura, Andy está de saída para a faculdade, deixando 
os seus fiéis brinquedos inquietos quanto ao futuro. Mais uma 
aventura dos brinquedos mais famosos do cinema.



DEZEMBRO | SÁB 18 às 22h00
CC Ílhavo música

Concerto de Natal com
Harlem Gospel Choir
(EUA)

O Harlem Gospel Choir é o mais famoso grupo de gospel da 
América, facto comprovado pelo impressionante currículo que 
acumulou desde que foi fundado por Allen Bailey em 1986, 
depois de um momento de inspiração obtido ao assistir a 
uma cerimónia de homenagem a Martin Luther King.
Convidados a participar nas mais diversas iniciativas de 
prestigio, a comprovar quando recentemente o Harlem 
Gospel Choir participou na cerimónia de homenagem a 
Michael Jackson, ou os elogios de personalidades como 
Bono, Nelson Mandela, Papa João Paulo II, Oprah Winfrey 
e Obama.
O gospel tem a condição singular de ser ao mesmo 
tempo uma música de devoção e de celebração e por 
isso as actuações do Harlem Gospel Choir são sempre 
exuberantes e profundamente sentidas. Se juntarmos a 
sua interpretação cheia de alma, vivacidade e paixão, e 
obtém-se um espectáculo perfeito para toda a família, em 
verdadeiro espírito natalício.

entrada € 15,00 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)



entrada € 2,50 | auditório · para todas as idades

DEZEMBRO | DOM 19 às 17h00
CC Gafanha da Nazaré dança

“Dança entre nós”
pela Casa do Povo da 
Gafanha da Nazaré

A dança é um veículo de expressão espectacular. Assim 
todas as suas formas e feitios, que são o que a imaginação 
pode explorar, são uma demonstração de um pouco de 
cada um... Este espectáculo procura mostrar de que formas 
a dança se pode exprimir. Entre diferentes idades e com 
diferentes experiencias se chega a um conceito de dança 
contemporânea. A diversidade é o principal factor deste 
espectáculo. Artistas convidados de vários pontos da cidade 
e com diferentes estilos visionários vão apresentar ao seu 
máximo apresentações e performances variadas. Instituições 
concidadãs como a Companhia de Dança de Aveiro, 
Dancecenter entre outros serão um perfeito complemento 
a este espectáculo.

Organização: Casa do Povo da Gafanha da Nazaré 
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



DEZEMBRO | TER 21 e QUA 22
CC Ílhavo e CC Gafanha da Nazaré serviço educativo

Férias divertidas de Natal
Por considerar importante a realização de programas de 
ocupação dos tempos livres em períodos de férias escolares, 
de forma a disponibilizar soluções adequadas e educativas 
para a ocupação dos jovens munícipes, a Câmara Muncipal 
de Ílhavo promove o Programa Municipal Férias Divertidas – 
Natal 2010.

Dia 21 (CC Ílhavo): Teatro de Marionetas e workshop
Dia 22 (CC Gafanha da Nazaré): Acção livre pr
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VISITAS CCI

NOVEMBRO | TER 16 e 23
DEZEMBRO | TER 7 e 14
CC Ílhavo serviço educativo

À descoberta do CCI
Visita-atelier
Uma visita especial ao Centro Cultural de Ílhavo, onde 
descobrirá os segredos dos bastidores e viver a experiência 
do backstage, da sala de ensaio, dos camarins, da régie... 
Seja invadido por sons misteriosos, participe numa peça 
de teatro, surpreenda-se com a magia e a ilusão de ser 
um artista. Mas mais não podemos revelar, pois o CCI tem 
segredos que só podem ser desvendados por cada um.

entrada gratuita | marcação prévia · 
Escolas do 1.º Ciclo do Munícipio de Ílhavo





Centro Cultural de Ílhavo (CCI)

Visitas guiadas
O CCI tem disponível um serviço de visitas acompanhadas 
com marcação prévia. A partir da sua Arquitectura e suas 
potencialidades, as visitas procuram mostrar e explicar 
os diferentes espaços, as suas finalidades, bem como os 
diferentes equipamentos de forma a partilhar com o visitante 
os objectivos e desafios do CCI.

Visitas temáticas
Estas visitas têm como objectivo dar a conhecer as 
exposições patentes no CCI, através de uma visita guiada do 
artista-especialista à exposição, privilegiando uma abordagem 
pessoal, e única à obra. Serão abordadas questões técnicas, 
contextos culturais, e outros elementos relevantes para o 
autor e o visitante.

Normas
» As visitas são realizadas com técnicos devidamente 
credenciados.
» As visitas são realizadas em grupo nunca inferior a 10 
pessoas.
» Não é permitido fotografar e registar em vídeo para fins 
que não sejam exclusivamente escolares/formação.
» Não é permitido comer, beber ou fumar durante as visitas.
» Por motivos de segurança e de conforto, o transporte de 
sacos volumosos, mochilas e guarda-chuvas são proibidos. 
O CCI dispõe de serviço de bengaleiro.

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



Espaços 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.



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.



» Não é permitida a entrada nas salas após o início das sessões, 
nos espectáculos de declamação, ópera, bailado e nos concertos 
de música clássica (de acordo com o disposto no Decreto de Lei nº 
315/95 de 28 Novembro), salvo indicação dos assistentes de sala, 
não havendo lugar ao reembolso do preço do bilhete.
» Os espectáculos começam impreterivelmente à hora marcada.
» Se por motivos de força maior a data do espectáculo for alterada, 
o bilhete será válido para a nova data.
» O bilhete deverá ser conservado até ao final do espectáculo.
» Será restituída aos espectadores a importância das respectivas 
entradas sempre que não puder efectuar-se o espectáculo no 
local, data ou hora marcada, ou, se existir substituição de artistas 
principais/ou se o mesmo for interrompido.
» Não se aceitam trocas ou devoluções de bilhetes.
» Á entrada, os espectadores deverão desligar todos os sinais 
sonoros dos aparelhos com que se façam acompanhar (telemóveis, 
pda, pagers, relógios, etc.).
» Por motivos de segurança e conforto do público não é permitida 
a entrada no auditório de guarda-chuvas, sacos e mochilas 
volumosos.
» É proibida a recolha de imagem ou som, salvo se previamente 
autorizadas pela Direcção do Centro Cultural. Nas salas não é 
permitido fumar ou consumir alimentos e bebidas.
» Nos dias de espectáculo as portas do auditório abrem meia hora 
antes do seu início.
» Nos dias de espectáculo as portas do auditório abrem 90 minutos 
antes do seu início. 
» Os Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré são espaços 
que se encontram preparados para acesso a pessoas com deficiência, 
existindo rampas de acesso e elevadores ao auditório, WC, sala 
de exposições, área técnica e de palco e área administrativa. Os 
auditórios estão preparados com espaços para cadeiras de rodas. 
» O pagamento dos bilhetes pode ser feito por dinheiro e 
Multibanco.

condições de acesso



Co-financiamento

Patrocínio

Apoios



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

DIAS DE ESPECTÁCULOS 
90 minutos antes do início dos 
espectáculos

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 
90 minutos antes do início dos 
espectáculos

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

centrocultural.cm-ilhavo.pt


