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Mensagens

José Agostinho Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

A actividade do Centro Cultural de Ílhavo para o terceiro trimestre de 
2010, assume uma linha de continuidade com a aposta na qualidade 
e na diversidade, na presença de artistas de dimensão nacional e 
internacional, ao lado das Associações do Município, concretizando 
desta forma o objectivo da Cultura para Todos, num espaço que se 
vai afirmando a cada dia.
A vida do CCI tem agora uma frente nova com a activação e a 
gestão do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (CCGN), liderada 
tecnicamente pela Equipa CCI e pelo seu Director Dr. José Pina, no 
âmbito da política cultural da Câmara Municipal de Ílhavo, e numa 
gestão integrada e de complementaridades.
Em programação inaugural até ao final de Julho 2010, o CCGN é uma 
nova capacidade na rede de equipamentos culturais do Município 
de Ílhavo, que vamos rentabilizar com a participação dos Cidadãos 
e das suas Associações.
Na actividade do CCI, quero destacar a apresentação dos Projectos 
da Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo que vai ocorrer 
no dia 13 de Julho, assinalando o vigésimo aniversário da elevação 
de Ílhavo a Cidade, um momento diferente que destaca a importância 
do CCI na vivência qualificada da Cidade e do Município, quer na 
componente cultural quer também na dimensão urbana.
Neste tempo em que as férias ocupam uma parte do tempo de muita 
gente, aceite o nosso convite e participe nos momentos que por esta 
via apresentamos.
Continuamos a Contar Consigo. Bem Haja.



José Pina
Director do Centro Cultural de Ílhavo

O Verão marca a activação do renovado Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré (CCGN), um equipamento extremamente importante no 
projecto cultural do Município de Ílhavo, de formar e criar públicos 
para a cultura.
Os Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré funcionarão de 
forma integrada ao nível da programação e gestão. Para a equipa do 
CCI esta nova etapa constitui-se como um novo e estimulante desafio. 
Conscientes da responsabilidade, depositamos grandes expectativas 
e sentimo-nos gratos pela confiança em nós depositada.
O presente trimestre caracteriza-se por uma programação de 
complementaridade e de abrangência dos conteúdos apresentados nos 
Centros Culturais, e na qual os projectos arrojados e diferenciadores 
coabitam com as estruturas locais de criação.
A presença de Gabriella Cilmi, uma das grandes estrelas da música pop 
internacional assume-se como o momento marcante deste trimestre.
A promoção/apoio ao lançamento de novos projectos da criação 
artística local constitui-se novamente como uma marca da acção à 
semelhança do trimestre anterior. As residências artísticas marcam 
simultaneamente a actividade dos Centros culturais, em concreto com 
a presença do elenco do projecto “Uma História de Dois”, que escolheu 
Ílhavo para a estreia nacional e, da “Banda Filarmónica Gafanhense 
(Música Velha)” para a gravação do seu novo CD.
A vertente expositiva assume especial relevo na nossa acção nos 
próximos meses, fruto de três exposições organizadas e concebidas 
pela Câmara Municipal de Ílhavo: “Gafanha da Nazaré – uma história 
entre a terra e o mar”; “Finalistas 2010 – Trabalhos de Alunos em Artes 
Plásticas e Design”; renovação do espaço permanente João Carlos 
Celestino Gomes na Sala de Exposições do CCI e, pela presença da 
“Habitar Portugal 2006/2008 – exposição de arquitectura”.
A programação no espaço público constitui-se como uma característica 
forte da acção dos Centros Culturais neste período propicio ao lazer 
e a cultura e para o qual contamos com a sua participação.



programa jul » ago » set’10
JULHO
Até 26 de Setembro
EXPOSIÇÃO
Finalistas 2010 – 
Exposição em Artes 
Plásticas e Design

Até 19 de Setembro
EXPOSIÇÃO
Gafanha da Nazaré: 
uma história entre a 
terra e o mar

QUI 1 às 22h00
MÚSICA
Gabriella Cilmi

SEX 2 às 22h30
MÚSICA
IV Concurso de Dj’s

SEX 2 e SÁB 3 às 22h00
TEATRO
Uma História de Dois, com Teresa Guilherme e 
Guilherme Filipe

CINEMA às 21h30
CICLO DE CINEMA
“Heróis de Verão”
DOM 04 | Confronto de Titãs
SÁB 17 | Uma Noite Atribulada
DOM 25 | Robin Hood

SEG 5 a SEX 9 às 21h30 
MÚSICA
XX Semana do Fado Amador 
Cidade de Ílhavo
IV Bienal de Artistas Ilhavenses – Cerâmica Artística

SÁB 10 às 22h00
TEATRO DE RUA
Presos por uma Corrente de Ar, 
pelo Teatro de Montemuro

TER 13 às 18h00
Sessão Pública de Apresentação dos 
Projectos da RUCHI – Regeneração 
Urbana do Centro Histórico de Ílhavo

SEX 16 às 18h30
EXPOSIÇÃO/SERVIÇO EDUCATIVO
XIII Mostra Jovem D’artes
(Semana Jovem Ílhavo 2010)

SEX 16 às 22h00
MÚSICA
Ricardo Azevedo 
“O Manual do Amor Tour”
(Semana Jovem Ílhavo 2010)

DOM 18 às 15h00
MULTIDISCIPLINAR
Sarau da Associação de Pais e 
Amigos das Crianças da Gafanha 
da Encarnação

QUI 22 às 22h00
MÚSICA
The Legendary Tigerman
FEMINA
(Semana Jovem Ílhavo 2010)

SÁB 24 às 21h30
MÚSICA
XII Festival 
Canção Vida

DOM 25 às 21h30
TEATRO
Super Silva com Tozé Martinho, Miguel Dias, 
Patrícia Candoso, Florbela Menezes, entre outros

QUA 28 às 22h00
MÚSICA
The Paperboats

QUI 29 às 22h00
MÚSICA
Jacinta “Songs of Freedom – 
Hits from the 60’s, 70’s ant the 80’s”



SEX 30 às 21h30
MÚSICA/DANÇA
Festival de Folclore

SÁB 31 às 22h00
TEATRO
Relativamente
com António Pedro Cerdeira, Isabel Montellano, 
João Lagarto e Patrícia Tavares

AGOSTO
CINEMA às 21h30
Ciclo de Cinema
“Veja o filme, Leia o livro”
TER 03 | Juntos ao Luar
TER 10 | Precious

TER 17 | Nas Nuvens
TER 24 | Eclipse

SÁB 7 às 21h30
Lançamento de livro
“Gafanha da Nazaré: 100 anos 
de vida”, de Fernando Martins

SÁB 14 às 22h00
MÚSICA
Paulo de Carvalho

QUA 25 às 22h00
DANÇA/SERVIÇO 
EDUCATIVO
Solos com Convicção

SÁB 28 às 22h00
TEATRO
As Encalhadas
com Helena Isabel, 
Maria João Abreu e 
Rita Salema

SETEMBRO
CINEMA às 21h30
CICLO DE CINEMA
“E depois do Verão”
SEX 03 | Príncipe da Pérsia: 
As Areias do Tempo
SEX 17 | O Sexo e a Cidade 2
DOM 26 | A Origem

SEX 10 às 21h30
DANÇA
Um Encontro de 
Personagens das 
Fábulas de La Fontaine
Pelo CeDeCe

SÁB 11 às 21h30
XX Intercâmbio de 
Freguesias Salvador/
São Salvador de 
Portugal

TER 14 às 10h30 e 14h30
SERVIÇO EDUCATIVO
A Bicicleta da República

QUI 16 às 21h30
EXPOSIÇÃO
Habitar Portugal 2006/2008 – 
exposição de arquitectura

SEX 17 às 22h00
MÚSICA
Pedro Barroso
(Semana da Maioridade)

DOM 19 às 11h00
SERVIÇO EDUCATIVO
Teatro Infantil
1...2...3...CORES

SEX 24 às 22h00 
MÚSICA
Os Quais

SEX 24 às 21h30
EXPOSIÇÃO
Renovação da exposição permanente de João 
Carlos Celestino Gomes
Entrega dos prémios Finalistas 2010 – Trabalhos 
de Alunos em Artes Plásticas e Design

SÁB 25 às 21h30
SERVIÇO EDUCATIVO
Teatro Infantil
Um Esdadigrário 
no Armário, pelo 
Arte Pública



Até 26 de Setembro
CC Ílhavo exposição

Finalistas 2010 – Exposição 
em Artes Plásticas e Design
Segunda edição da Exposição de Trabalhos 
de Alunos Finalistas de Escolas de Artes 
Plásticas e Design e atribuição dos Prémios 
Cândido Teles em Artes Plásticas e João 
Carlos Celestino Gomes em Design, a 24 
de Setembro.

entrada gratuita | sala de exposições · 
para todas as idades

Até 19 de Setembro
CC Gafanha da Nazaré exposição

Gafanha da Nazaré: uma 
história entre a terra e o mar
A exposição inaugural do Centro Cultural 
da Gafanha da Nazaré tem como temática 
principal o centenário da criação da Paróquia 
e da Freguesia da Gafanha da Nazaré. A sua 
narrativa evoca a vontade, sentida e afir-
mada pela comunidade local, de criação 
de uma Paróquia e Freguesias autónomas, 
concretizada no ano de 1910. Com recurso 
a testemunhos histórico-documentais, a ex-
posição começa por abordar a origem do 
povoado e os seus primeiros habitantes, sem 
esquecer outras dimensões e representações 
ilustrativas do quotidiano da comunidade, 
bem como do seu sentido de identidade e 
memória colectiva.

entrada gratuita | sala de exposições · 
para todas as idades

Exposições



entrada € 15,00 | auditório · M/3 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

JULHO | QUI 1 às 22h00
CC Ílhavo música

Gabriella Cilmi
Primeiro concerto da tournée em Portugal.
Gabriella Cilmi apresenta o novo álbum “Ten”. Com apenas 
18 anos, esta australiana continua a surpreender muita 
gente com sua ousadia musical. Depois de ter atingido a 
fama mundial em 2008 com o tema “Sweet About Me”, 
que vendeu mais de 2 milhões de cópias, no top 10 em 
16 países, mais de 20 milhões de visualizações no You 
Tube, recebeu recentemente o certificado como o tema 
mais rodado pela rádio em 2009.
Não perca a oportunidade de assistir a um concerto diferente 
desta electrizante jovem australiana.

www.gabriellacilmi.com

A JOVEM REVELAÇÃO DE 

“SWEET ABOUT ME” 



entrada gratuita | foyer · M/12 anos

JULHO | SEX 2 às 22h30
CC Gafanha da Nazaré música

IV Concurso de Dj’s
O Concurso de Dj’s é uma iniciativa da Câmara Municipal 
de Ílhavo e tem como objectivo principal contribuir para o 
desenvolvimento do espírito e da capacidade criativa dos 
mais jovens com idades compreendidas entre os 16 e 30 
anos, neste caso particular no estilo house music.



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

JULHO | SEX 2 e SÁB 3 às 22h00
CC Ílhavo teatro

Uma História de Dois,
com Teresa Guilherme e 
Guilherme Filipe
Uma História de Dois é uma comédia hilariante, escrita por 
Eduardo Galán e encenada por Celso Cleto.
Conta-nos a história de uma mulher divorciada, Luísa, que 
trabalha como caixa de um supermercado e de Carlos, um 
professor viúvo, que vive o seu dia-a-dia a pensar no dia 
da reforma antecipada.
Quando Luísa é chamada à escola por Carlos que a informa 
do mau comportamento do filho, este primeiro encontro 
é muito desagradável, mas com o decorrer do tempo e 
das reuniões mensais, nasce entre os dois uma sincera 
amizade que se poderia transformar em algo mais se não 
fossem as diferenças culturais. Mas os receios de Luísa 
e as inseguranças crescentes de Carlos levam a que não 
consigam assumir o “AMOR” que despertou entre eles…

Estreia nacional



JULHO | TODO O MÊS às 21h30
CC Ílhavo cinema

Ciclo de Cinema
“Heróis de Verão”
DOM 04 | Confronto de Titãs
SÁB 17 | Uma Noite Atribulada
DOM 25 | Robin Hood

DOM 04 | Confronto de Titãs, de Louis Leterrier, 
com Liam Neeson, Sam Worthington e Ralph Fiennes 
(106’) | M/12 anos

A luta final pelo poder coloca os homens contra os reis e os 
reis contra os deuses. Mas a guerra entre os próprios deuses 
pode destruir o Mundo. Nascido de um deus, mas criado 
como um homem, Perseus foi impotente para salvar a sua 
família das mão de Hades, o deus vingativo do submundo. 
Sem nada a perder, Perseus lidera uma perigosa missão para 
derrotar Hades, antes que este possa tomar o poder de Zeus 
e desencadear o inferno na terra.

SÁB 17 | Uma Noite Atribulada, de Shawn Levy, 
com Steve Carell, Tina Fey, Mark Wahlberg, William 
Fichtner, Mark Ruffalo e James Franco (88’) | 
M/12 anos
Claire e Phil Foster são um casal suburbano que se arrasta 
na rotina do casamento. A fim de reacender a chama marital, 
visitam um restaurante nova-iorquino da moda, onde um caso 
de identidade trocada os precipita pela cidade, numa aventura 
alucinante. Lembrando-os do que os tornava tão especiais 
juntos, Phil e Claire defrontam um par de polícias corruptos, 
um mafioso de alto gabarito e um taxista louco, numa noite 
que nunca irão esquecer.

DOM 25 | Robin Hood, de Ridley Scott, com Russell 
Crowe, Mark Strong, Cate Blanchett, William Hurt, 
Max von Sydow e Eileen Atkins (140’) | M/12 anos

Na Inglaterra do século XIII, Robin e o seu grupo de saqueadores 
combatem a corrupção numa pequena cidade desafiando a 
Coroa a rectificar o balanço de poder entre o Rei e os seus 
subordinados. Tendo como aliada uma mulher determinada, 
Lady Marian, um homem de origens humildes, seja ele um 
herói ou um fora-da-lei, irá torna-se num símbolo eterno de 
liberdade para o seu povo.

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



entrada gratuita | auditório · para todas as idades
bilhetes de cada sessão disponíveis no próprio dia (a partir das 20h00)

JULHO | SEG 5 a SEX 9 às 21h30 
CC Ílhavo música

XX Semana do Fado Amador 
Cidade de Ílhavo
IV Bienal de Artistas Ilhavenses – 
Cerâmica Artística
A comemorar vinte anos de fado amador, a cidade de Ílhavo 
vai poder desfrutar de mais uma semana dedicada ao fado 
onde participam inúmeros artistas, entre músicos e fadistas. 
Esta é uma iniciativa da Associação Recreativa e Cultural 
Chio-Pó-Pó, com o apoio da Câmara Municipal de Ílhavo. 
Estará igualmente patente no Centro Cultural de Ílhavo, entre 
os dias 2 e 11 de Julho, mais uma bienal de artistas 
ilhavenses. Esta iniciativa pretende divulgar os talentos 
artísticos dos nossos conterrâneos na vertente de Cerâmica 
Artística.

Organização: Associação Recreativa e Cultural Chio-Pó-Pó
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo.



JULHO | SÁB 10 às 22h00
CC Gafanha da Nazaré teatro de rua

Presos por uma Corrente de Ar,
pelo Teatro de Montemuro
“Imaginem uma praça no meio da cidade. Imaginem uma 
banda filarmónica e um Presidente que quer lançar a primeira 
pedra de uma grande obra. Imaginem quatro presos a 
cumprir a pena em serviço comunitário, com o objectivo 
principal de “erguer” uma estátua “magnifique”! Imaginem 
agora um “deslize”no orçamento e uma necessidade urgente 
de terminar e apresentar a obra aos cidadãos, que afinal se 
encontram na praça para isso mesmo. 
Num verdadeiro caos, acompanhados de música ao vivo e 
“bagaço”, estas personagens vão criar algo…diferente! 
Resta a “Tilinha puxar a guitinha” …”

entrada gratuita | Jardim 31 de Agosto, Gafanha da Nazaré
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JULHO | TER 13 às 18h00
CC Ílhavo

Sessão Pública de Apresentação 
dos Projectos da RUCHI – 
Regeneração Urbana do 
Centro Histórico de Ílhavo
Evocação do 20º Aniversário da 
Elevação de Ílhavo a Cidade
A Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar uma sessão de 
apresentação pública dos Projectos da intervenção da RUCHI – 
Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo – no dia 
13 de Julho, no Centro Cultural de Ílhavo, assinalando o 
20º aniversário da Elevação de Ílhavo a Cidade.
Numa lógica de dar continuidade à estruturação urbana da 
Cidade-Sede do Município de Ílhavo, a CMI, utilizando os 
seus próprios Serviços, elaborou o plano da RUCHI, visando 
o aproveitamento dos Fundos Comunitários do QREN para 
um investimento total de 13,12 milhões de Euros.
Porque todos estes projectos são de grande importância 
para a Cidade e para o Município de Ílhavo, contribuindo 
fortemente para a melhoria da qualidade de vida dos seus 
Cidadãos, convidamo-lo(a) a participar nesta Sessão Pública e 
a dar o seu contributo para esta importante intervenção.

Organização: Câmara Municipal de Ílhavo

entrada gratuita | auditório · para todas as idades



entrada gratuita | foyer · para todas as idades · até 25 de Julho

JULHO | SEX 16 às 18h30
CC Ílhavo exposição/serviço sducativo

XIII Mostra Jovem D’artes
(Semana Jovem Ílhavo 2010)
A 13ª edição da Mostra Jovem de Artes continua a 
impulsionar o surgimento de novos talentos em todas as 
áreas artísticas, nas suas diversas expressões como pintura, 
desenho, escultura, artesanato, fotografia, ilustração, design e 
ainda instalações/projectos. Desde a sua primeira edição que 
é uma exposição de arte de referência no nosso Município 
e mesmo na Região. É integrada no programa inaugural da 
Semana Jovem constituindo um dos momentos de maior 
destaque desta semana.



JULHO | SEX 16 às 22h00
CC Gafanha da Nazaré música

Ricardo Azevedo 
“O Manual do Amor Tour”
(Semana Jovem Ílhavo 2010)
“O Manual do Amor”, lançado nos finais de 2009 é o sucessor 
do primeiro disco a solo de Ricardo Azevedo, “Prefácio”, 
com grandes sucessos como ‘O Pequeno T2’ ou ‘Entre o 
Sol e a Lua’. Temas como “O Beijo” (da novela da TVI “Deixa 
que te leve”) e “Luz Fraca (da novela da TVI ”Meu Amor”) e 
“Somos Dois Espaços” (da novela da TVI ”Mar de Paixão”) 
são obrigatórios no reportório Ricardo Azevedo, que liderou 
os Ez Special até 2006.
O espectáculo no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré terá 
um conceito intimista e acústico que incidirá nos temas do 
novo disco, com uma retrospectiva da carreira do artista.

http://www.myspace.com/ricardoazevedo

entrada gratuita | auditório · bilhetes no CCGN dois dias antes do 
espectáculo (a partir das 18h00) · máximo dois bilhetes por pessoa · 
M/3 anos



JULHO | DOM 18 às 15h00
CC Ílhavo multidisciplinar

Sarau da Associação de 
Pais e Amigos das Crianças 
da Gafanha da Encarnação
Este Sarau pretende ser uma mostra das actividades que 
a Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha 
da Encarnação desenvolve.

Organização: Associação de Pais e Amigos das Crianças da 
Gafanha da Encarnação
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

entrada € 2,00 | auditório · para todas as idades



JULHO | QUI 22 às 22h00
CC Ílhavo música

The Legendary Tigerman
FEMINA 
(Semana Jovem Ílhavo 2010)
Depois de Naked Blues (2001), Fuck Christmas, I Got The 
Blues (2003), In Cold Blood (2004) e Masquerade (2006), 
Femina (2009) é a nova afirmação do talento do Legendary 
Tigerman.
Femina é o disco em que o Legendary Tigerman abandona 
as suas viagens solitárias e recorre ao universo feminino 
que, de forma ora explicita ora dissimulada, o acompanha 
desde o álbum de estreia.
Asia Argento, Peaches, Lisa Kekaula, Becky Lee, Phoebe 
Killdeer, Rita Redshoes, Claúdia Efe, Maria de Medeiros, 
Mafalda Nascimento, Cibelle e Cais Sodre Cabaret mate-
rializam em Femina as canções do Tigerman.

www.myspace.com/thelegendarytigerman

entrada gratuita | praça CCI · para todas as idades



JULHO | SÁB 24 às 21h30
CC Ílhavo música 

XII Festival Canção Vida
O Festival Canção Vida, que já vai na sua 12ª edição, é 
organizado pelo Grupo de Jovens “A Tulha”. Este Festival 
promove a produção de canções (música e letra originais) 
estimulando o aparecimento de novos valores da música 
provenientes de todo o país. Este ano, além dos habituais 
prémios, irá ser atribuído o prémio Carlos Paião, como forma 
de homenagear o cantor ilhavense.

Organização: Grupo de Jovens “A Tulha”

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



JULHO | DOM 25 às 21h30
CC Gafanha da Nazaré teatro

Super Silva
Com Tozé Martinho, Miguel Dias, 
Patrícia Candoso, Florbela Menezes, 
entre outros

Escrita por Ray Cooney, “Super Silva” conta as peripécias 
de João Silva, um taxista que sendo casado com duas 
mulheres, Barbara e Isabel, tenta fazer de tudo para que 
uma não fique a saber da existência da outra. Esta situação 
complica-se quando João Silva salva uma velhinha de ser 
assaltada, envolvendo na história dois polícias e um jornalista 
que pretende levar a público a heróica história do taxista. 
Para ajudar na confusão envolvem-se nesta embrulhada 
Beto e Aníbal, vizinhos das duas mulheres de Silva. Uma 
grande comédia.

entrada gratuita | auditório · bilhetes no CCGN dois dias antes do 
espectáculo (a partir das 18h00) · máximo dois bilhetes por pessoa · 
M/12 anos



JULHO | QUA 28 às 22h00
CC Gafanha da Nazaré música

The Paperboats
The Paperboats é a banda liderada por Paul Da Silva, músico 
e compositor Londrino mas com raízes Portuguesas. Paul 
divide-se entre o Reino Unido e Portugal desde 2009.
News foi o single de apresentação, que de imediato chegou 
às rádios e TV’s nacionais, levando Paul Da Silva (ainda 
como Artista solo) em concerto por palcos Portugueses 
nomeadamente Aula Magna, Casa da Música, Theatro Circo 
e o Festival Noites Ritual entre outros.
Agendada para 2010, a edição do álbum de estreia Surviving 
The Flood gravado em Londres nos estúdios Voodoo Lounge, 
e masterizado em Nova Iorque nos estúdios Sterling Sound, 
The Paperboats encontram-se na sua primeira digressão. 
Portugal não é excepção ao auferir do som revelador 
e da assimilação do melhor que o rock britânico tem 
para oferecer.

http://www.myspace.com/thepaperboats

entrada gratuita | auditório · bilhetes no CCGN na véspera do 
espectáculo (a partir das 18h00) · máximo dois bilhetes por pessoa · 
M/6 anos



JULHO | QUI 29 às 22h00
CC Gafanha da Nazaré música

Jacinta
“Songs of Freedom – 
Hits from the 60’s, 70’s ant the 80’s”
“Songs of Freedom”, o último álbum de Jacinta, apoiado 
pelo Município de Ílhavo e apresentado no Centro Cultural 
de Ílhavo em Agosto de 2009, é agora apresentado na 
Gafanha da Nazaré, onde Jacinta promete revelar todo 
o seu potencial, toda a dimensão da sua voz, por vezes 
portentosa, outras vezes sublimemente delicada e, sobretudo, 
a sua competência ao nível do swing.
Com irreverência e contemporaneidade, Jacinta abraça 
célebres temas dos anos 60, 70 e 80 – de Ray Charles a 
Stevie Wonder passando por James Brown, Nina Simone, 
Bob Marley, Prince, The Beatles ou U2, tecendo uma soberba 
simbiose entre estas musicalidades e o jazz.
Neste regresso a um passado recente, a selecção dos 
instrumentos e os arranjos, da própria Jacinta, são criteriosos. 
Em Songs of Freedom, a voz de Jacinta faz-se acompanhar 
do saxofone barítono e tenor de Paulo Gravato e do piano 
de Pedro Costa.

entrada gratuita | auditório · bilhetes no CCGN dois dias antes do 
espectáculo (a partir das 18h00) · máximo dois bilhetes por pessoa · 
M/12 anos



JULHO | SEX 30 às 21h30
CC Gafanha da Nazaré música/dança

Festival de Folclore
com a participação dos Grupos:
· Associação Cultural e Recreativa “Os Palheiros”
· Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré
· Grupo de Folclore “O Arrais”
· Grupo Regional de Danças e Cantares da 

Gafanha do Carmo
· Rancho Folclórico “As Ceifeiras” da 

Gafanha da Encarnação
· Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo

Festival de Folclore muito especial, não só porque mantemos 
a tradição de organizar este espectáculo de música e dança 
popular, como abrimos as portas do Centro Cultural da 
Gafanha da Nazaré a todos os grupos de folclore do Município 
de Ílhavo, como forma de promover e dinamizar a nossa 
cultura local de origem popular. As canções e as danças 
ritmadas deste festival transmitem os nossos costumes, 
lendas, tradições e festas, crendices e superstições.

entrada gratuita | auditório · bilhetes no CCGN dois dias antes do 
espectáculo (a partir das 18h00) · máximo dois bilhetes por pessoa · 
para todas as idades



JULHO | SÁB 31 às 22h00
CC Ílhavo teatro

Relativamente
com António Pedro Cerdeira, 
Isabel Montellano, João Lagarto e 
Patrícia Tavares

Texto de Alan Ayckbourn e encenação de João Lagarto.
Peça para quatro actores, com uma montagem simples, 
retrato de uma classe média inglesa com bastantes seme-
lhanças com a portuguesa, mas sobretudo uma comédia 
extremamente divertida e eficaz. 
Conta a história de Greg, que está a ficar cada vez mais 
desconfiado com a visita que Ginny, a sua namorada, vai 
fazer aos pais e decide ir atrás dela. Ginny vai na realidade 
encontrar-se com o antigo amante para acabar a relação 
com ele, mas quando Greg aparece e julga que o antigo 
amante e a mulher dele são os pais de Ginny a situação 
torna-se incontrolável e altamente hilariante.

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



AGOSTO | TODO O MÊS às 21h30
CC Ílhavo cinema

Ciclo de Cinema
“Veja o filme, Leia o livro”

TER 03 | Juntos ao Luar
TER 10 | Precious
TER 17 | Nas Nuvens
TER 24 | Eclipse

O ciclo “Veja o Filme, Leia o Livro”, iniciado no ano de 2002, 
pretende projectar quatro filmes, todos eles adaptados de 
obras literárias, de sucesso junto do público neste último 
ano. Assim, teremos a oportunidade de conhecer as duas 
versões, a cinematográfica e a literária.
Para tal, nos dias da projecção dos filmes, o público 
terá oportunidade também de adquirir os livros e os 
DVD’s a preços especiais.

TER 03 | Juntos ao Luar, de Lasse Hallström (livro 
de Nicholas Sparks), com Channing Tatum, Amanda 
Seyfried e Richard Jenkins (105’) | M/12 anos

Savannah encontra-se de férias escolares quando conhece 
John, um soldado de regresso a casa em licença. Para o 
jovem, é praticamente amor à primeira vista. Durante os sete 
longos anos que se seguem, as cartas de amor enviadas por 
Savannah foram das poucas coisas que o fizeram continuar, 
mas essa carinhosa e sentida correspondência irá levar a 
consequências que nem John, nem o seu amor poderiam 
alguma vez ter previsto. 

TER 10 | Precious, de Lee Daniels (livro de Sapphire), 
com Gabourey ‘Gabby’ Sidibe, Mo’Nique e Paula 
Patton (110’) | M/16 anos

Harlem, 1987. Claireece “Precious” Jones é uma adolescente 
afro-americana de 16 anos que tem a vida que ninguém 
gostaria de ter. É iliterada, está grávida pela segunda vez 
e é constantemente vítima de abusos. Mas Precious está 
determinada a lutar contra todos os obstáculos... Nomeado 
para 6 Oscar®, venceu nas categorias de Actriz Secundária e 
Argumento Adaptado.

entrada € 9,00 por ciclo · € 3,00 por sessão | auditório



TER 17 | Nas Nuvens, de Jason Reitman (livro de 
Walter Kirn), com George Clooney, Vera Farmiga, 
Anna Kendrick, Jason Bateman (109’) | M/12 anos

Ryan Bingham, um perito em downsizing corporativo, é protótipo 
máximo do viajante moderno. Habituou-se a um estilo de vida 
por entre aeroportos, hotéis e carros de aluguer. Consegue 
levar tudo o que necessita no seu pequeno trolley; é membro 
VIP de todos os programas de fidelização; e está prestes a 
atingir o seu objectivo de vida: 10 milhões de milhas como 
cliente regular. Quando se apaixona por uma companheira 
de viagem, o seu patrão, inspirado por uma ambiciosa jovem 
perita em eficiência, ameaça limitá-lo ao escritório, longe das 
constantes viagens. Deparando-se com esta perspectiva, Ryan 
começa a vislumbrar o verdadeiro significado de ter um lar. 
Nomeado para 6 Oscar®.

TER 24 | Eclipse, de David Slade (livro de Stephenie 
Meyer), com Kristen Stewart, Robert Pattinson, 
Taylor Lautner, Nikki Reed, Dakota Fanning, Bryce 
Dallas Howard, Cameron Bright e Sarah Clarke 
(124’) | M/12 anos

Bella volta a estar no centro do perigo quando Seattle é 
devastada por uma série de mortes misteriosas e um vampiro 
rancoroso continua a persegui-la em busca de vingança. 
É neste cenário que Bella terá de escolher entre o amor por 
Edward e a amizade com Jacob, sabendo que a sua decisão 
irá inflamar a eterna batalha entre vampiros e lobisomens. Com 
a aproximação do dia da sua graduação, Bella é confrontada 
com a decisão mais importante da sua vida.



AGOSTO | SÁB 7 às 21h30
CC Gafanha da Nazaré lançamento de livro

“Gafanha da Nazaré: 100 anos 
de vida”, de Fernando Martins
Gafanha da Nazaré: 100 Anos de Vida”, de Fernando Martins, 
é um retrato simples da vida de um povo, carregada de 
história, estórias, lutas e conquistas que enformaram a 
sua identidade.

entrada gratuita | sala de conferências · para todas as idades



entrada gratuita | praça CCI · para todas as idades

AGOSTO | SÁB 14 às 22h00
CC Ílhavo música

Paulo de Carvalho
Um dos mais importantes nomes da música portuguesa. 
Enquanto autor e compositor, Paulo de Carvalho escreveu 
canções não apenas para si próprio, mas também para 
reconhecidos artistas. Como músico, Paulo começou como 
baterista no famoso grupo português, SHEIKS. A sua carreira 
evoluiu e anos depois assumiu funções de cantor actuando 
em nome próprio.
Ao longo de 48 anos de carreira, representou Portugal em 
inúmeros festivais de música nacionais e internacionais, 
como o Festival da Eurovisão.
Paulo de Carvalho deu voz a muitas canções de grande 
impacto social e político na sociedade Portuguesa tal como 
“Perlúdio (Mãe Negra)”, “Os Meninos do Huambo” ou 
“E depois do Adeus”, a famosa canção senha para a revo-
lução dos Cravos de 25 de Abril de 1974. 
Durante os anos oitenta e noventa, Paulo tem dedicado 
a sua carreira a explorar várias sonoridades e caminhos 
musicais. Passando do Pop à world music para se focar 
actualmente numa abordagem jazzy da reconhecida canção 
portuguesa. o FADO.Fo
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AGOSTO |QUA 25 às 22h00
CC Ílhavo dança/serviço educativo

Solos com Convicção
Conjunto de trabalhos performáticos criados por cinco 
bailarinas/criadoras pertencentes a uma jovem geração 
de artistas portuguesas. Tomam a História de algumas 
mulheres singulares e de forte personalidade do tempo 
da I República, para a partir desta criarem pontos de vista 
próprios, coreográficos e dramatúrgicos.
Seis mulheres da República – Adelaide Cabete, Maria Veleda, 
Angelina Vidal, Ana Osório de Castro, Carolina Beatriz Ângelo, 
Maria Lamas. As bailarinas/criadoras cruzam as suas vidas 
com as vidas destas mulheres que se destacaram pelas 
suas convicções e empenho na concretização da revolução 
republicana.

Criação e Interpretação: Cláudia Dias, Filipa Francisco, Joana von Mayer 
Trindade, Sofia Fitas, Susana Gaspar
Coordenação e assistência coreográfica: Miguel Pereira
Apoio histórico: João Esteves

entrada gratuita | praça CCI · para todas as idades
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AGOSTO | SÁB 28 às 22h00
CC Gafanha da Nazaré teatro

As Encalhadas
com Helena Isabel, Maria João Abreu e 
Rita Salema
“As Encalhadas” é uma comédia musical que satiriza as 
angústias e prazeres de mulheres de diferentes classes 
sociais que em determinada altura das suas vidas se 
encontram sós, privadas de amor, carinho e sexo.
Aparentemente convivem bem com o problema, mas ao 
longo do espectáculo vamo-nos apercebendo, através dos 
seus monólogos nocturnos, que não é verdade. 
Estas mulheres, apesar de possuírem características bem 
diferentes, encontram dificuldades muito semelhantes ao 
tentar lidar com o problema da solidão. 
A primeira encalhada, Cecília, é solteirona convicta. Cristina, 
encontra-se casada no início do espectáculo, mas não menos 
só. A última encalhada, Graça, é maquilhadora do mesmo 
programa de televisão onde Cecília é apresentadora. Todas 
as situações são apresentadas em forma de quadros bem-
humorados: na academia de ginástica; no cabeleireiro; na 
sex-shop; etc; até que descobrem que possuem também 
em comum o mesmo homem, Ernesto, marido de Cristina, 
amante de Graça e reprodutor do filho de Cecília.

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



SETEMBRO | TODO O MÊS às 21h30
CC Ílhavo cinema

Ciclo de Cinema

“E depois do Verão”
SEX 03 | Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo
SEX 17 | O Sexo e a Cidade 2
DOM 26 | A Origem

SEX 03 | Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo, 
de Mike Newell, com Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, 
Gemma Arterton, Alfred Molina (116’) M/12 anos

Nas místicas terras da Pérsia, um príncipe une forças, contra 
a sua vontade, com uma misteriosa princesa e, juntos, irão 
enfrentar as forças do mal para proteger uma antiga insígnia 
capaz de libertar as areias do tempo – um presente dos deuses 
com o poder de voltar atrás no tempo que dará a quem o 
possuir a capacidade de dominar o mundo...

SEX 17 | O Sexo e a Cidade 2, de Michael Patrick King, 
com Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, 
Cynthia Nixon, Penélope Cruz (146’) M/16 anos

É altura de Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda terem uma 
nova aventura! As vidas das quatro amigas estão como elas 
sempre desejaram, mas esperam-lhe algumas surpresas... 
Desta vez, decidem embarcar numa viagem para um dos 
lugares mais exóticos e misteriosos do Mundo, onde a festa 
nunca tem fim. É o escape perfeito para todas, dado que 
começam a surgir alguns problemas matrimoniais.

DOM 26 | A Origem, de Christopher Nolan, com 
Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-
-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, 
Tom Berenger, Michael Caine, Lukas Haas (146’) 
M/12 anos

Dom Cobb é um experiente ladrão, capaz de penetrar no 
íntimo e infinito universo dos sonhos e, assim, roubar valiosos 
segredos dos subconscientes das pessoas enquanto elas estão 
dormindo. A rara habilidade de Cobb o tornou um invejável 
jogador neste universo de espionagem, ao mesmo tempo em 
que o transformou em um fugitivo internacional e lhe custou 
tudo o que ama.

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



SETEMBRO | SEX 10 às 21h30
CC Ílhavo dança

Um Encontro de Personagens 
das Fábulas de La Fontaine
Pelo CeDeCe
Uma produção, das mais abrangentes desta Companhia, 
porque integra 4 coreógrafos contemporâneos portugue- 
ses – Daniel Cardoso com “A Cigarra e a Formiga”, Patrícia 
Henriques com “A Garça Real”, Iolanda Rodrigues com 
“A Lebre e a Tartaruga” e Fernando Duarte com “O Corvo 
e a Raposa”.
Uma produção que começa e termina com a 6ª Sinfonia de 
Beethoven e, pelo meio, uma colagem musical que integra 
Philip Glass, René Aubry entre outros.
Um trabalho de vídeo que situa as Fábulas no seu possível 
ambiente original – entre Versailles e o campo. Com desenho 
de luz e imagens de vídeo de António Rodrigues, figurinos 
de João Taborda e o elenco da CeDeCe 2010.

entrada € 5 (M/12 anos) · € 2,5 euros (3-12 anos) | auditório
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SETEMBRO | SÁB 11 às 21h30
CC Ílhavo

XX Intercâmbio de Freguesias 
Salvador/São Salvador de 
Portugal

Organização: Junta de Freguesia de S. Salvador – Ílhavo
Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

entrada gratuita | auditório · bilhetes disponíveis no CCI a partir do dia 7 
de Setembro, às 10h00 · para todas as idades



entrada gratuita | Jardim 31 de Agosto · para todas as idades

SETEMBRO | TER 14 às 10h30 e 14h30
CC Gafanha da Nazaré serviço educativo

A Bicicleta da República
A história da República é contada num tom pessoal. 
A contadora herdou um álbum de fotografias que pode 
ter sido feito por Carolina Beatriz Ângelo ou por sua avó, 
inspirado pelo ideal republicano. Nele está guardado tudo 
aquilo que diz respeito a este momento histórico. 
Em jeito de passagem de testemunho, a contadora abre o 
seu universo a quem a ouve. Entre linhas, cordas, flores, 
fotografias e xaropadas os ouvintes são iniciados num clima 
de secretismo que recria os passos que levaram à passagem 
da Monarquia à República em Portugal. 
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SETEMBRO | QUI 16 às 21h30
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.
Entre consagrados e novíssimos, por entre perspectivas 
críticas que abordam os contextos em que a arquitectura 
portuguesa está a ser construída, mostra-se aqui que o 
reconhecimento da arquitectura portuguesa já pode ser feito 
por via da amplitude da sua capacidade de intervenção, 
tanto no território português como fora dele.
Na abertura, 16 de Setembro, e no dia 30 de Setem-
bro realizam-se palestras com convidados sobre a 
exposição.

entrada gratuita | foyer · para todas as idades · patente até 24 de Outubro



SETEMBRO | SEX 17 às 22h00
CC Gafanha da Nazaré música

Pedro Barroso
(Semana da Maioridade 2010)
Publica o seu primeiro disco “Trova-dor” (1970) e entra 
na Companhia do Teatro Experimental de Cascais onde 
participa como actor, músico e cantor em várias peças. 
Produz entretanto alguns programas para Rádio e Televisão 
(“Musicarte”, “Tempo de ensaio”, etc.). 
Recebeu até hoje vários prémios nacionais e internacionais. 
Cantou até hoje, em praticamente todo o território nacional e 
ainda em Espanha, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, 
Alemanha, Suiça, Suécia, Inglaterra, Canadá, Brasil, Hungria, 
Macau e Estados Unidos. 
Mantendo uma preferência especial pelos concertos ao 
vivo, neles continua evocando os seus temas de sempre – 
a mulher, o mar, a natureza, os tipos humanos, a solidariedade, 
o amor, a portugalidade... 
Considerado como um dos últimos trovadores de uma 
geração de coragem que ajudou pela canção a conquistar 
as liberdades democráticas para Portugal, continua a 
constituir-se como uma alternativa sempre diferente nos 
seus concertos repletos de emoção e coloquialidade. 
Celebrou em 2009, quarenta anos de Músicas e Palavras.

entrada € 10,00 | auditório · M/3 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)



entrada € 2,5 (crianças), € 5 (acompanhante) | auditório · dos 8 meses aos 
3 anos · limitado a 35 crianças, com um máximo de dois acompanhantes

SETEMBRO | DOM 19 às 11h00
CC Ílhavo teatro infantil/Serviço Educativo

1…2…3… CORES
Teatro para crianças
Espectáculo de teatro visual e de objectos de pequena 
dimensão. Fantasias poéticas, lúdicas e enigmáticas sobre 
a cor. Uma iniciação ao teatro para os mais pequenos. 
Três malas, um cabide, um espaço e alguém vestido de 
cinzento entra no seu atelier…
O que irá fazer? Ninguém sabe.
E porquê?... porque é a hora! A hora das cores.
Uma cor escondida no cinzento, depois duas, e três…, 
aparecem cores nas malas, na roupa, sob a forma de um 
traço, de uma mancha, de uma pena…
Hoje, um passarinho apareceu na mão de uma senhora…

Interpretação: Thérèse Angebault 
Encenação: Isabelle Kessler
Assistência: Marion David



entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades

SETEMBRO | SEX 24 às 21h30
CC Ílhavo exposição

Renovação da exposição 
permanente de João Carlos 
Celestino Gomes

Entrega dos prémios 
Finalistas 2010 – Trabalhos de 
Alunos em Artes Plásticas 
e Design
Na segunda edição da Exposição de Trabalho de Alunos 
Finalistas de Escolas de Artes Plásticas e Design, a Câmara 
Municipal de Ílhavo atribui o prémios Cândido Teles em Artes 
Plásticas e João Carlos Celestino Gomes em Design, no dia 
em que apresenta a renovação da exposição permanente 
dedicada à vida e obra do médico-artista ilhavense, numa 
tentativa de aprofundarmos o conhecimento sobre as 
múltiplas facetas da sua obra. 



SETEMBRO | SEX 24 às 22h00 
CC Ílhavo música

Os Quais
Os Quais são Tomás Cunha Ferreira e Jacinto Lucas Pires.
Os dois conheceram-se em Tóquio, num colégio dos 
Jesuítas – ou terá sido em Faro, a fazer teatro? Bem, é 
uma longa história. A verdade é que fazem música há vinte 
anos, quase, sob diferentes disfarces. Gostam de Beatles, 
Caetano, Variações, Prince, Piazzolla, Donato. Têm duas ou 
três certezas: não são nem um “dueto”, nem um “colectivo”, 
e muito menos um “projecto”. Talvez uma “dupla”, como 
se diz dos detectives. Ou um, quem dera, “bando à parte”, 
como naquele filme. 
Trazem rocks oblíquos, pops perdidos e novas, novíssimas, 
canções-em-português.
Senhoras e senhores, os Quais.

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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entrada € 2,5 | auditório · M/5 anos

SETEMBRO | SÁB 25 às 21h30
CC Gafanha da Nazaré teatro infantil/Serviço Educativo

Teatro infantil

Um Esdadigrário no Armário,
pelo Arte Pública
Geraldina é uma velha senhora com amor aos livros 
e às plantas – mas jovial de atitude – porque alegre e 
bem disposta.
Subitamente, é confrontada com algo que existe, se 
movimenta e emite sons, vindo de dentro do seu armário. 
De facto, um duende escolheu a sua casa – e, mais 
propriamente o seu guarda-roupa – para viver, e assim 
acrescentar ainda mais magia ao quotidiano desta mulher 
que já fala com os livros e com as plantas.
Esdadigrário e Geraldina acabarão por encontrar modos de 
comunicação entre ambos – e, entretanto, terão de fazer 
face à investida detectivesca do vizinho Tãomastão, que 
se socorre de diversas máscaras e personagens nas suas 
recorrentes investidas àquela casa, no intuito de descobrir 
o que de estranho ali ocorre.



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 
386 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





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


