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ciclo de concertos e dj’s

Cânticos da Sereia

O “Cânticos das Sereias” resulta da junção das sonoridades encantatórias de 

cinco cantoautoras portuguesas, de uma duna arquitectónica e das sonoridades 

electrónicas da região. Um ciclo que resulta da parceria entre o Centro Cultural 

de Ílhavo e a Ballroom, uma proposta que se estende muito para lá do simples 

concerto. Aqui pode desfrutar do melhor pôr-do-sol da região e estender este 

mágico encontro pela noite dentro. A Sereias despedem-se do sol e as músicas 

electrónicas celebram o primeiro luar do fim de semana. No novo espaço cultural 

da Costa Nova, juntamos o melhor da natureza com o melhor da produção 

musical nacional.

SEX 1 JUL Isaura + Beatdizorder + Zé Nuno 

SEX 8 JUL Surma +  Pedro Menício + Zé Nuno 

SEX 15 JUL Sequin + Disconine + Beatdizorder

SEX 22 JUL Sallim + Zé Nuno + Beatdizorder

SEX 29 JUL Joana Barra Vaz + Tozé Diogo + Zé Nuno

Centro Sociocultural da Costa Nova

17h00 Warm up  DJ Set
19h00 Concerto
20h30-00h00 After DJ Set

Curadoria DJ sets: Ballroom

Bilhete individual: € 4,00
Bilhete de ciclo: € 12,00



música 

Isaura

SEX 1 JUL
19h00

€ 4,00 (individual)
€ 12,00 (bilhete ciclo)  

M/6 anos
CSC Costa Nova

Isaura apresenta-

se com o EP de 

estreia “Serendipity”, 

que tem conquistado 

o carinho do público e 

que lhe proporcionou a 

nomeação na última edição 

dos Portugal Festival Awards, 

na categoria “Revelação”. 

Neste concerto não faltarão os 

temas mais conhecidos, como 

“Useless”, Change it” e “8”. 

ciclo de concertos e dj’s

Cânticos da Sereia

17h00 Warm up: Beatdizorder 

19h00 Concerto: Isaura 

20h30-00h00 After: Beatdizorder + Zé Nuno 

Curadoria DJ sets: Ballroom 

» desconto 20% (bilhete individual): Cartão Família e Marolas (menores de 30 anos)



SEX 8 JUL
19h00

€ 4,00 (individual)
€ 12,00 (bilhete ciclo)  

M/6 anos
CSC Costa Nova

» desconto 20% (bilhete individual): Cartão Família e Marolas (menores de 30 anos)

música 

Surma

Débora Umbelino assume o 

nome de “Surma” no seu projeto 

“one-woman-band”. Domina 

teclas, samplers, cordas, vozes 

e loop stations, em sonoridades 

que fogem do jazz para o post-

rock, da eletrónica para o noise 

e nos levam para paragens 

mais ou menos incertas, com 

paisagens desconhecidas e muito             

prazer na viagem.

17h00 Warm up DJ Set: Pedro Menício 

19h00 Concerto: Surma

20h30-00h00 After: Pedro Menício + Zé Nuno 

Curadoria DJ sets: Ballroom 
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música  

Sequin 

SEX 15 JUL
19h00

€ 4,00 (individual)
€ 12,00 (bilhete ciclo)  

M/6 anos
CSC Costa Nova

O EP “Eden” marca o 

regresso da doce voz de 

Sequin, o projeto a solo 

de Ana Miró, iniciado 

em 2013 com o álbum 

“Penelope”. Chega ao 

palco da Costa Nova com 

uma nomeação para o 

prémio “Artista Revelação 

2014” nos Portugal 

Festival Awards e com 

o galardão de “Artista 

Revelação Europeia 2014” 

nos Prémios PopEye. 

17h00 Warm up: Disconine 

19h00 Concerto: Sequin

20h30-00h00 After: Disconine + Beatdizorder 

Curadoria DJ sets: Ballroom 

» desconto 20%: Cartão Família e Marolas (menores de 30 anos)



música 

Sallim

SEX 22 JUL
19h00

€ 4,00 (individual)
€ 12,00 (bilhete ciclo)  

M/6 anos
CSC Costa Nova

Com uma voz límpida e 

vigorosa, Sallim partilha a 

sua procura constante de um 

lugar certo no mundo, entre 

letras tenras de vivências 

e angústias suas. A voz é 

acompanhada pela guitarra 

eléctrica e por sons de 

objetos quotidianos, aos 

quais se juntam os arranjos 

de guitarra do músico e 

amigo Yan-Gant Y-Tan. “Isula”, 

o seu primeiro trabalho de 

longa-duração, é uma obra 

una e circular de canções 

cuidadas, das quais se 

fica cúmplice num 

ápice. 

17h00 Warm up: Zé Nuno

19h00 Concerto: Sallim

20h30-00h00 After: Zé Nuno + Beatdizorder

Curadoria DJ sets: Ballroom 

» desconto 20%: Cartão Família e Marolas (menores de 30 anos)



música

Joana 
Barra Vaz

SEX 29 JUL
19h00

€ 4,00 (individual)
€ 12,00 (bilhete ciclo)

M/6 anos
CSC Costa Nova

O mar serve de inspiração 

à Joana Barra Vaz, que 

apresenta o LP “Mergulho 

em Loba”, trabalho que 

se posiciona entre o 

folk e a eletrónica, num 

mergulho que se adivinha 

predominantemente 

rítmico. Um disco criado 

como uma viagem sonora, 

escrito em português. 

Será acompanhada de 

um coro, sopros, cordas 

e pontuais incursões 

na pop electrónica 

contemporânea. 

17h00 Warm up: Tozé Diogo

19h00 Concerto: Sallim

20h30-00h00 After: Tozé Diogo + Zé Nuno

Curadoria DJ sets: Ballroom 

» desconto 20%: Cartão Família e Marolas (menores de 30 anos)





exposição

Ilustração

DOM 3 JUL
22h00

gratuito  
Largo da Vista Alegre

SÁB 2 JUL
22h00

gratuito  
Largo da Vista Alegre

música 

Diabo a Sete

música 

Raquel 
Tavares

Festa da Vista Alegre

Uma das mais 

importantes vozes do 

fado contemporâneo, 

Raquel Tavares tem o 

inato dom de ser fadista. 

Raquel vive onde o 

fado mora, no coração 

de Alfama que bate 

como se fosse seu e 

isso sente-se nos seus 

concertos.

Os novos temas dos Diabo a Sete aprofundam a 

tarefa de pegar em ritmos, sons e instrumentos 

associados à tradição e de lhe dar letras, roupagens 

e desenhos melódicos atuais. 



1 JUL a 30 SET 
10h00-19h30

gratuito

Museu da Vista Alegre

Quatro exposições 
de ilustração

Mais info: www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
Org: Câmara Municipal de Ílhavo e Vista Alegre



A relação de Ílhavo, em particular da Vista Alegre, com a ilustração é longa. As famosas 

pinturas que decoram as peças Vista Alegre são uma marca que corre o mundo. Agora 

o mundo vem ao Concelho de Ílhavo equilibrar essa partilha. A Fábrica da Vista Alegre 

e a Câmara Municipal de Ílhavo apresentam quatro exposições com as melhores 

mostras nacionais. Este é o ano zero de um evento que, já no próximo ano, irá crescer e 

envolver todo o concelho. 

1 JUL a 31 AGO
Outro modo de Ler
Esta exposição reúne nomes de grandes ilustradores portugueses e pretende ser 

principalmente um espaço de descoberta e de convite à leitura, ou aos múltiplos 

modos de ler que a relação do texto com a imagem desperta.

Figuras, figurinhas e figurões. 40 Anos de caricaturas de António! 
A exposição “Figuras, Figurinhas e Figurões” reúne 22 cartoons de António, escolhidos 

entre dos mais significativos dos dois mil publicados nos últimos quarenta anos no 

Expresso.

1 JUL a 30 SET
Ilustrarte 2016 - VII Internacional de Ilustração para a Infância
Consagrados ilustradores e novos criadores do fabuloso mundo da literatura infantil 

ilustrada mostram as suas obras. Do Chile ao Japão, dos EUA à Austrália, da China ao 

Irão, mais de 1700 ilustradores de 72 países concorreram a esta edição, entre os quais 

a espanhola Violeta Lópiz, distinguida com o Prémio Ilustrarte 2016.

15O ilustrações e 50 artistas selecionados.

Serge Bloch 
Exposição sobre Serge Bloch, ilustrador francês residente em Nova Iorque e em Paris, 

um dos grandes autores da ilustração e design internacionais contemporâneos.



Marolas

música

Trêsporcento

QUA 13 JUL
22h00

gratuito  
Largo do Farol

Enquanto preparam um novo disco, os Trêsporcento 

continuam na estrada. Neste concerto levantam o véu 

e apresentam músicas novas, para além dos temas 

dos quatro trabalhos anteriores: “Trêsporcento”, 

“Hora Extraordinária”, que deu a conhecer o tema 

“Elefantes Azuis”, “Quadro”, de onde saíram “Veludo” 

e “Cascatas”, e “Lotação 136” . 

O Marolas surgiu ao sabor da brisa e das olas de verão, oferecendo aos jovens 24 dias 

repletos de atividades, de 8 a 31 de julho. 

As praias da Costa Nova e da Barra convertem-se em palcos improvisados e espaços 

de saber, onde a partilha da música, teatro, dança, alegria, desportos radicais e 

artesanato se vivenciam, desafiando e agitando com muita animação e sobretudo 

juventude, “ora aqui ora ali”, ao sabor da brisa e das olas que se irão desenvolver 

durante este evento. Trêsporcento, Maze, Nice Weather For Ducks e Capitão Fausto 

são alguns destaques do vasto programa, disponível em www.cm-ilhavo.pt.



QUA 27 JUL
22h00

gratuito  
Largo do Farol

música 

Maze
Maze, o MC dos Dealema, 

expõe as suas entranhas, 

verte sentimentos nos 

seus poemas de confiança, 

debitados sobre o Boom 

Bap dos 90, que por sua 

vez se alimenta do jazz, 

soul, disco, reggae e funk, 

que sempre foram a banda 

sonora da sua vida. 

música 

Nice Weather 
For Ducks

QUA 20 JUL
22h00
 gratuito  
Calçada Arrais Ançã, 
Costa Nova

“A música dos Nice Weather For Ducks é uma 

amálgama de sons e de ritmos e vozes vibrantes! 

(...) É pop colorida, transvestida, aqui e ali, de ténues 

cinzas post-punk, polvilhada de trejeitos afro com 

ligeiros travos de merengues e tropicalismos vários.” 



SÁB 30 JUL
22h00

gratuito  
Largo do Farol

música

Capitão Fausto

Os Capitão Fausto apresentam o seu novo disco 

“Capitão Fausto têm os dias contados”, trabalho em que 

“morreram os putos, fizeram-se Homens. E dessas dores 

de crescimento construíram o seu melhor álbum”. 



Criar Construir Imaginar
Serviço Educativo do Centro Cultural de Ílhavo



cinema

Cinanima
Festa do Cinema Animado
Extensões Cinanima 2015
Do Cinanima, reconhecido festival internacional de cinema de animação, 

apresentamos a exibição dos filmes que mais se destacaram na 39.ª edição do evento, 

em 2015.

6 a 9 de setembro | terça a sexta-feira | 10h00 e 14h30

Programa Cinanima Júnior

+ Atelier de cinema de animação (por marcação)

16 de setembro | sexta-feira | 21h30

Programa Premiados Cinanima 2015

17 de setembro | sábado | 16h00

Programa Cinanima Júnior + Atelier de cinema de animação

6-17 SET
€ 1,00

 
CC Gafanha da Nazaré

» Cartão Família: gratuito



cinema

Programa Premiados
Cinanima 2015
SEX 16 SET 21h30

cinema

Programa Júnior
Atelier de cinema 
Cinanima 2015
TER 6 SET a SEX 9 SET 10h00/14h00 
SÁB 17 SET 16h00 

Exibição de 10 curtas-

metragens premiadas 

de vários autores europeus, que 

refletem a enorme capacidade 

artística e criativa do cinema de 

animação. 

Indicado para um público adulto ou jovem adulto |  Filmes legendados em português. 

Compilação de 11 curtas-metragens de vários países 

europeus, especialmente selecionadas a pensar nos mais novos. Os filmes são 

extremamente coloridos e apelativos, com uma forte componente plástica. O programa é 

complementado com um atelier de cinema de animação, que terá a duranção de uma hora. 

Para este atelier, limitado a 25 participantes, é obrigatória pré-marcação (centrocultural.

se@cm-ilhavo.pt. 
Indicado para crianças dos 3 aos 10 anos | Duração: 53 min. 



» 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

» Centro Sociocultural 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
      Largo 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



julho | agosto | setembro

Em resumo
JULHO
SEX 1 Isaura + DJ’s Beatdizorder e Zé Nuno | Cânticos da Sereia
SÁB 2 Raquel Tavares | Festa da Vista Alegre
DOM 3 Diabo a Sete | Festa da Vista Alegre
SEX 8 Surma + DJ’s Pedro Menício e Zé Nuno  | Cânticos da Sereia
QUA 13 Trêsporcento | Marolas
SEX 15 Sequin + DJ’s Disconine e Beatdizorder | Cânticos da Sereia
QUA 20 Nice Weather For Ducks | Marolas
SEX 22 Sallim + DJ’s Zé Nuno e Beatdizorder | Cânticos da Sereia
QUA 27 Maze | Marolas
SEX 29 Joana Barra Vaz + DJ’s Tozé Diogo e Zé Nuno | Cânticos da Sereia
SÁB 30 Capitão Fausto | Marolas

AGOSTO
SEX a SEG 5 a 8 Ílhavo Sea Festival | Porto de Aveiro
QUA a DOM 17 a 21 Festival do Bacalhau | Jardim Oudinot

SETEMBRO
TER a SEX 6 a 9 Cinanima – Programa Júnior + Atelier | CC Gafanha da Nazaré
SEX 16 Cinanima –  Programa Premiados | CC Gafanha da Nazaré
SÁB 17 Cinanima  – Programa Júnior + Atelier | CC Gafanha da Nazaré
DOM 18 Música para bebés “Pequenos Piratas” | CSC Costa Nova


