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O Programa Inaugural do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (CCGN), que decorreu
durante cinco semanas, composto por diversos espectáculos de música e teatro, revelou-
se um enorme sucesso junto da População que, em todos os momentos participou,
desfrutando de óptimas oportunidades de lazer e diversão.

Para a noite de hoje teremos um espectáculo de música com Jacinta que, após a
apresentação do último álbum “Songs of Freedom”, no CCI em 2009 com o apoio da CMI,
fará agora a sua apresentação no CCGN, acompanhada do saxofone barítono e tenor de
Paulo Gravato e do piano de Pedro Costa, num espectáculo com casa cheia.

As honras da noite de encerramento do Programa Inaugural serão dos vários grupos de
Folclore do Município de Ílhavo, que participarão num Festival de Folclore (amanhã sexta-
feira dia 30 de Julho) com muita música e dança popular, abrindo as portas do CCGN a
todas as Associações e Grupos do Município.

Finalizado o Programa Inaugural, o CCGN receberá duas acções próximas que merecem
destaque. No próximo dia 7 de Agosto (Sábado) o lançamento do livro do Prof. Fernando
Martins intitulado “Gafanha da Nazaré: 100 anos de vida”, retrato simples da vida de um
povo e inserido nas comemorações do Centenário da Freguesia e Paroquia da Gafanha da
Nazaré e no dia 28 de Agosto (Sábado) a peça de teatro “As Encalhadas” com Helena Isabel,
Maria João Abreu e Rita Salema, numa comédia musical bastante divertida, ficando desde
já o convite à participação.

A CMI congratula-se pela aposta feita neste renovado equipamento cultural do Município,
perspectivando que, a nova programação que se inicia após o encerramento do Programa
Inaugural, continue a merecer a atenção e participação de todos, e que a nova vida deste
equipamento se traduza numa participação activa das Associações, Grupos e População
em geral.

(O regulamento de utilização do CCGN pode ser consultado em www.cm-ilhavo.pt ).

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, Eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

informação


