
programa
Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré

abr » mai » jun’11



José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Completados os três primeiros anos de vida, o Centro 
Cultural de Ílhavo (CCI) mantém uma actividade intensa e 
diversificada, bem patente na programação do segundo 
trimestre deste ano de 2011, agora enriquecida com a 
oferta cultural do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré.
Neste elemento de comunicação pode constatar as propostas 
disponíveis, fazendo as suas escolhas e desfrutando 
connosco, destes espaços de Cultura que vão crescendo 
com a presença de todos.
A oportunidade de conhecer a pintura do Mestre Nadir 
Afonso, a música de Mafalda Arnauth (em comemoração 
do Dia do Porto de Aveiro), Lúcia Moniz ou Mafalda Veiga, 
o musical do Carteiro Paulo, o teatro com Octávio de 
Matos, Luís Aleluia ou Virgílio Castelo, vários eventos de 
organização da Câmara Municipal de Ílhavo e de Associa-
ções do Município, como “A Minha Sinfonia”, a “Dança em 
Dia Aberto”, Concertos da Música Nova e da Música Velha, e 
também a edição 2010 das Escolíadas, entre outros eventos, 
estão ao seu dispor nestes meses de Abril, Maio e Junho.
Na sua função de elemento central no programa de Regene-
ração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI), o CCI 
cultiva e promove os valores da tradição cultural da Cidade e 
do Município, e faculta propostas de modernidade, envolvido 
por obras de qualificação urbana no seu exterior e por obras 
de qualificação cultural dentro de si.
O CCI e o CCGN são pois as suas casas de cultura, onde 
o queremos encontrar com regularidade num caminho de 
crescimento que estamos apostados em prosseguir.

Continuamos a Contar Consigo. Bem Haja.



José Pina
Director do Centro Cultural de Ílhavo

O CCI – Centro Cultural de Ílhavo, é também Criar Construir 
e Imaginar!
Cria leituras de dimensão artística, cria valor, cria aprendiza-
gens, constrói objectos, emoções e momentos únicos, 
transportando-nos para um imaginário em torno da arte e 
da criação artística.
Criar Construir Imaginar constituem os valores do nosso 
Programa de Serviço Educativo e Envolvimento Comunitário. 
As acções desenvolvidas reforçam as etapas concretizadas 
no âmbito deste programa e demonstram a vontade em 
consolidar momentos de mediação entre artistas/estruturas 
criativas e os seus públicos.
Pretendemos uma comunidade e públicos participativos, 
activos e com sentido crítico.
Fieis a estes princípios, acolhemos nos Centros Culturais de 
Ílhavo e da Gafanha da Nazaré um número significativo de 
projectos de base local e comunitário, possível devido ao 
esforço conjunto do CCI e da voluntariosa comunidade local. 
Os projectos especiais como o Festival de Teatro Municipal e 
o Dança em Dia Aberto continuam a ter um carinho especial 
e a serem apresentados nos Centros Culturais, a par da 
presença de alguns dos mais interessantes actores da cena 
artística nacional.

Continuamos a contar com o seu apoio.



»
Programação 

Centros Culturais de 
Ílhavo e da Gafanha 

da Nazaré



entrada € 15,00 | auditório · M/12 anos

 » CC Gafanha da Nazaré · teatro

ABRIL | SÁB 2 às 21h30

Vamos Contar 
Mentiras
Tendo como cabeças de cartaz os populares actores 
OCTÁVIO MATOS e LÚIS ALELUIA, esta peça é acima 
de tudo um merecido Tributo a dois dos mais conceituados 
nomes do Teatro de Comédia Nacional: Raúl Solnado e 
Armando Cortez.
Esta peça retrata a confusão vivida em casa de um casal, na 
noite em que os mesmos comemoram 15 anos de casados.
Quando estava previsto irem jantar fora com o padrinho de 
casamento de ambos, uma alteração de última hora faz com 
que o jantar acabe por se realizar em casa, alteração essa 
que em muito prejudica o plano de assalto que a empregada 
doméstica havia planeado para essa noite, em conjunto com 
o seu irmão e com o seu namorado. Inúmeras peripécias e 
muita confusão, ao longo das cerca de 2 horas de duração 
desta comédia hilariante.
Apresentação da responsabilidade 
C2E – Concepção e Comercialização de Espectáculos

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo
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entrada € 3,00 | auditório · M/3 anos
A receita da bilheteira reverte na sua totalidade a favor da Fundação Prior Sardo.

 » CC Ílhavo · música

ABRIL | DOM 3 às 17h30

Mafalda Arnauth & 
Marco Rodrigues
Coro da Casa de Pessoal do 
Porto de Aveiro
O Dia do Porto de Aveiro é este ano comemorado com um 
evento musical com o Coro da Casa de Pessoal do Porto 
de Aveiro e um concerto com duas vozes do fado. 
Marco Rodrigues, o fadista da nova geração mais falado do 
momento (Prémio Amália Rodrigues para a Revelação de 
2008), convida Mafalda Arnauth, cantora de carreira sólida, 
para um espectáculo partilhado, mágico e especial, onde, 
para além de várias canções dos seus reportórios, prometem, 
em duetos inéditos, ao vivo, encantar toda a plateia.

17h00 – Visita guiada à exposição “Nadir Afonso – Retrospectiva” 
(entrada gratuita)



10h00 – entrada gratuita (exclusivo para público escolar, 
mediante marcação prévia)

21h30 – entrada € 2,00 | auditório · M/3 anos

 » CC Ílhavo · teatro

ABRIL | SEX 8 às 10h00 e 21h30

Odisseia de Homero... 
e não só!
pelo Grupo de Teatro MarAlegre
“E um ano volvido, a aventura continua!...
...o grupo de jovens actores reúne-se mais uma vez para 
dar vida a uma das maiores aventuras de todos os tempos.
Monstros temíveis, deusas sedutoras, ninfas, sereias, ventos 
e mar...
Será que o público, à imagem do herói, Ulisses, se permite 
viver e sobreviver a esta Odisseia Contemporânea?
Apresentação da responsabilidade 

Grupo de Teatro MarAlegre (EB 2,3 José Ferreira Pinto Basto – Ílhavo)

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



entrada € 2,00 | auditório · M/6 anos

 » CC Gafanha da Nazaré · música

ABRIL | SÁB 9 às 21h30

Concurso de 
Bandas de Garagem 
do Município de Ílhavo 2011
A música é uma linguagem que quebra barreiras, cria 
laços e estimula a imaginação... e actualmente, assume 
um  papel fundamental no percurso dos jovens, sendo o 
grande transmissor de expressão da liberdade, espírito crítico 
e um espelho de identificação social. 
O Concurso de Bandas de Garagem, lançado pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, é um desafio que tem como objectivo 
principal proporcionar oportunidades aos jovens com talento 
nesta área. 
Pretende estimular a formação e o trabalho desenvolvido 
pelas Bandas de Garagem, potenciando a sua criatividade 
artística e musical, proporcionando ao público diferentes 
estilos musicais e novas produções oferecendo aos jovens 
a oportunidade de mostrarem o seu trabalho ao público. 
Promete-se um espectáculo musical diferente, com a 
jovialidade própria e outra visibilidade das bandas no meio 
artístico e musical nacional.



entrada € 18,00 (individual), € 50,00 (pack 4 bilhetes – € 12,50 cada) ·
auditório · M/3 anos

 » CC Ílhavo · musical

ABRIL | DOM 10 às 15h00

Carteiro Paulo
“Uma Missão Especial”

Pela primeira vez em palco, o Carteiro Paulo e o seu 
carismático Gato Quico prometem encantar Portugal de 
Norte a Sul, num Musical cheio de música, diversão e alegria.
Este espectáculo conta a história de uma Missão Muito 
Especial. O Carteiro Paulo é promovido a Chefe da Nova 
Estação dos Correios e passa a ter a seu cargo desafios 
ainda mais importantes. Desta vez, faz chegar uma carta 
aos habitantes de Vila Verde em que anuncia a chegada 
de uma pessoa muito importante para a inauguração da 
nova Estação de Correios. Todos vão ter que ajudar nesta 
importante missão! 
Apesar dos vários imprevistos de última hora, o Carteiro 
Paulo, com a ajuda do Quico e do seu novo helicóptero, 
vai conseguir resolver tudo a tempo de Vale Verde receber 
esta visita tão especial!
Junta-te ao Carteiro Paulo nesta grande aventura!

www.carteiropauloaolive.kids.sapo.pt

Apresentação da responsabilidade 
Lemon Ibéria

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



entrada € 10,00 | auditório · M/4 anos

 » CC Ílhavo · dança

ABRIL | SEX 15 e SÁB 16 às 22h00

Mary Poppins

Mary Poppins é um dos livros infanto-juvenis mais adorados 
de sempre, escrito pela australiana P.L. Travers e publicado 
originalmente em 1934, foi adaptado pela Disney para o 
cinema em 1964. 
Londres, Rua das Cerejeiras e a casa da família Banks 
compõem o cenário desta história. O casal Banks 
procura desesperadamente uma Ama para seus filhos, 
temperamentais e teimosos. Eis então que os ventos sopram 
de leste e Mary Poppins chega para invadir esta família com 
magia e muita aventuras. 
Venha descobrir, em bailado, esta maravilhosa história 
apresentada pela Pés de Cena – Escola de Dança.
Apresentação da responsabilidade 
Pés de Cena – Escola de Dança



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

 » CC Ílhavo · música

ABRIL | DOM 17 às 16h00

Concerto do 111.º Aniversário 
da Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo
Música Nova

Os aniversários das Associações são momentos marcantes 
para homenagear os construtores do seu histórico passado e, 
simultaneamente juntar todos os amigos em confraternização.
Com este espírito, a Música Nova fundada em 15 de Abril 
de 1900, leva a efeito mais um Concerto integrado nas 
Comemorações do seu 111º Aniversário, ciente de que 
a sua sede já é uma realidade em desenvolvimento, sob 
o patrocínio e financiamento do Município de Ílhavo, que 
se traduz numa valiosa prenda de aniversário que será 
eternamente agradecida.
Assim, a Música Nova tem o prazer de convidar todos os 
Ilhavenses e seus restantes amigos, a participarem mais 
uma vez num imperdível Concerto e contribuírem para a 
construção das suas novas instalações com condições que 
dignifiquem uma Associação centenária.
Apresentação da responsabilidade 

Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo – Música Nova

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



entrada gratuita · para todas as idades

 » CC Ílhavo · dança

ABRIL | SEX 29 a partir das 18h00

Dança em Dia Aberto
Pelo terceiro ano consecutivo, o Centro Cultural de Ílhavo 
abre as suas portas para celebrar a dança, assinalando o 
Dia Internacional da Dança. 
Apoiado por vários grupos de dança do Município de 
Ílhavo, o CCI será palco para a vivência de vários passos 
e estilos, para gostos variados e de todas as idades. 
Venha experimentar o sabor latino de um tango, aprender 
os truques do hip-hop, a elegância de um passo de 
ballet ou simplesmente assistir ao ensaio/actuação dos 
nossos bailarinos. 



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

 » CC Gafanha da Nazaré · música

ABRIL | SÁB 30 às 21h00

Aniversário
Escola Música Gafanhense

A Escola de Música Gafanhense comemora o 29.º Aniversário 
e vai celebrar com um concerto com os alunos da sua 
Orquestra Juvenil. 
Além da referida, apresentará também um grupo convidado, 
a Orquestra de Cordas do Conservatório de Música de 
Aveiro Calouste Gulbenkian, de forma a proporcionar um 
espectáculo de qualidade à comunidade. 
Venha festejar connosco. 
Apresentação da responsabilidade 
Escola de Música Gafanhense

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



entrada € 2,00 | auditório · M/3 anos

 » CC Ílhavo · multidisciplinar

MAIO | SEX 6, SÁB 7, SEX 13 e 20 às 21h30 
JUNHO | SEX 3 às 21h30

ESCOLÍADAS 2011
1.ª, 2.ª e 3.ª sessões, Final e Gala

1.ª Sessão | 6 de Maio – Gafanha da Nazaré | José Estêvão – Aveiro | 
Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos 
2.ª Sessão | 7 de Maio – Dr. Mário Sacramento – Aveiro | Oliveira do 
Bairro | Dr. Jaime Magalhães Lima – Esgueira 
3.ª Sessão | 13 de Maio – Dr. João Carlos Celestino Gomes – Ílhavo | 
Homem Cristo – Aveiro | Vagos 
Final | 20 de Maio 
Gala | 3 de Junho

As “Escolíadas”, destinado a alunos e professores de 
escolas secundárias da região centro, é um projecto que 
assenta, essencialmente, em dois vectores: cultural e 
social. Relativamente ao lado cultural, procura-se fomentar 
juntos das populações estudantis o gosto, o interesse e a 
procura pelas áreas da arte em geral, nomeadamente as 
englobadas pelo projecto Escolíadas. Deste modo, o evento 
visa incentivar ao “trabalho artístico”, cultural e criativo, 
enquanto objectivo de trabalho anual escolar. Relativamente 
ao lado social, pretende-se promover a criação de laços 
de coesão e espírito corporativo, entre toda uma rede de 
estabelecimentos de ensino. 
O evento é composto por várias sessões em que participam 
sempre três escolas com provas de teatro, música, dança, 
pintura e claques. O Centro Cultural de Ílhavo acolhe as três 
sessões do Pólo II do concurso, bem como a sua Final e a 
Gala de entrega de prémios.
Apresentação da responsabilidade 
ESCOLÍADAS – Associação Recreativo-Cultural

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



entrada gratuita | auditório · para todas as idades

 » CC Gafanha da Nazaré · música

MAIO | DOM 8 às 16h00

Filarmónica Gafanhense
Música Velha

“Celebração do Dia da Mãe”

Ao primeiro Domingo do mês de Maio celebra-se o Dia da 
Mãe, dia que a Filarmónica Gafanhense pretende celebrar 
no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, com um concerto 
musical, acompanhado de coro e orquestra.
Apresentação da responsabilidade 
Filarmónica Gafanhense – Música Velha

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



entrada € 3,00 | auditório · M/15 anos
exclusivo para alunos do Ensino Secundário (mediante marcação)

 » CC Gafanha da Nazaré · teatro

MAIO | QUI 12 às 10h00

“Clever Classics”
pelo grupo Clever Pants

O cinema e a literatura Anglo-saxónica estão cheios de 
Mistério, Romance e Terror… um pouco como a vida real. 
Como tributo a esta herança cultural e com um pouco 
de comédia para aliviar, os CLEVER PANTS criaram um 
espectáculo de entretenimento com versões adaptadas 
destes géneros clássicos. Usando o seu estilo interactivo 
inimitável os CLEVER PANTS transportam os espectadores 
para uma mundo de suspense, suspiros e gritos – tudo ao 
vivo e com actores reais em 3-D.
Apresentação da responsabilidade 
Escola Secundária da Gafanha da Nazaré

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



entrada € 1,00 (crianças até 10 anos entrada gratuita) | auditório · M/3 anos

 » CC Ílhavo · música

MAIO | DOM 15, 22 e 29 às 18h00

A Minha Sinfonia

Desde o primeiro ano, o ensino da Música foi uma das 
actividades seleccionadas como oferta no Programa de 
Enriquecimento Curricular organizado pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, tendo sido centenas as Crianças que têm aderido 
a esta actividade ao longo dos últimos anos.
Considerando o trabalho já desenvolvido ao longo dos 
anos e tendo como finalidade mostrar à Comunidade o 
resultado desse mesmo trabalho no âmbito do Ensino da 
Música, pretende-se realizar o Projecto “A Minha Sinfonia”, 
no seguimento do sucesso alcançado com as duas edições 
realizadas nos anos anteriores.
Este projecto pretende envolver todos os Alunos inscritos na 
actividade do Ensino da Música, Professores do Programa 
de Enriquecimento Curricular e os Professores Titulares 
de Turma, e consiste na apresentação de um concerto 
protagonizado pelos próprios Alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, sendo que cada dia será reservado a um 
Agrupamento de Escolas.

Dia 15 – Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação
Dia 22 – Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré
Dia 29 – Agrupamento de Escolas de Ílhavo

As receitas destes espectáculos revertem para a 
Obra da Criança

Nota: os bilhetes do espectáculo do dia 15 estarão disponíveis a 10 de 
Maio; os bilhetes do espectáculo do dia 22 estarão disponíveis a 17 de Maio; 
os bilhetes do espectáculo do dia 29 estarão disponíveis a 24 de Maio.



 » CC Ílhavo · teatro

entrada € 10,00 | auditório · M/12 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
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MAIO | SÁB 21 às 22h00

“Um, Ninguém e Cem Mil”, 
com Virgílio Castelo
Festival de Teatro do Município de Ílhavo

Virgílio Castelo regressa aos palcos com uma peça do 
italiano Luigi Pirandello, Prémio Nobel da Literatura.
Um, Ninguém e Cem Mil é o relato vivido na primeira pessoa 
das desventuras de Vitangelo Moscarda, herdeiro de uma 
reputada família da banca. Devido a um simples comentário 
da mulher ao seu nariz, põe a sua identidade radicalmente 
em causa, descobrindo que há uma infi nidade de Moscardas 
no olhar dos outros, assim como na sua própria visão. 
O romance – o último de Luigi Pirandello – descreve 
uma caminhada sem retorno em direcção à renúncia e 
despojamento totais do seu nome, história e personalidade. 
Numa espiral de acções tão patéticas como fatídicas, que 
simultaneamente suscitam o riso e a pena, condena-se à 
bancarrota, à insanidade e ao isolamento.

21h30 – Visita guiada à exposição “Nadir Afonso – Retrospectiva” 
(entrada gratuita)



entrada € 3,00 | auditório · M/3 anos

 » CC Ílhavo · musical

MAIO | SEX 27 às 22h00

“I Have a Dream – Os Sonhos”

O projecto e encenação do musical “I Have a Dream” nasceu 
da vontade de encontro entre as escolas Dr. João Carlos 
Celestino Gomes e a Bleickenshule.
O trabalho iniciou-se em 2009 e concluir-se-á em 2011 com 
as apresentações do musical em Ílhavo e em Cuxhaven 
(Alemanha).
Partindo de um conjunto de temas dos ABBA, o projecto 
foi adquirindo alma própria, onde alunos, professores e pais 
passaram a ser os inspiradores das letras, dos arranjos 
musicais e da encenação.
Desde o mundo do futebol, da moda, da música, ou dos 
camiões, portugueses, alemães, europeus partilham dos 
mesmos sonhos e traçam o seu destino com o peso 
das suas vontades, utopias ou expectativas de vida. 
O musical termina com uma mensagem de esperança: a 
da concretização de sonhos.
Apresentação da responsabilidade 
Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes (Ílhavo)

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

21h30 – Visita guiada à exposição “Nadir Afonso – Retrospectiva” 
(entrada gratuita)



 » CC Ílhavo · música

entrada € 7,50 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)
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MAIO | SÁB 28 às 22h00

Os Golpes e
Rui Pregal da Cunha
+ DJ Set de Rui Pregal da Cunha

Os Golpes são uma espécie de aldeia de xisto onde não 
faltam arranha-céus. Sabem de cor os engarrafamentos na 
hora de ponta e o passo arrastado do velho pároco nas 
procissões da vila. O fervilhar do “Roque Português” de 
tempos idos está lá todo.
O seu primeiro álbum, “Cruz Vermelha Sobre Fundo Branco”, 
foi lançado em 2009 e recebeu críticas entusiasmantes, para 
além de fi gurar na maioria das listas dos melhores discos 
desse ano. Em 2010, com o objectivo de marcar o intervalo 
entre o primeiro disco e o que se seguirá, a banda entendeu 
que deveria registar as canções que foi criando entretanto. 
Lembraram-se, assim, do “G”, um Meio Disco exclusivo e 
numerado e desafi aram o Rui Pregal da Cunha (antigo Herói 
do Mar) para participar na canção Vá Lá Senhora, êxito 
que tem estado a rodar diariamente nas rádios portuguesas.

21h30 – Visita guiada à exposição “Nadir Afonso – Retrospectiva” 
(entrada gratuita)



 » CC Gafanha da Nazaré · música

entrada € 7,50 | auditório · M/3 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

JUNHO | QUI 9 às 22h00

Lúcia Moniz – “Fio de Luz”

Lúcia Moniz é uma das figuras mais acarinhadas da cena 
artística nacional. A sua ligação ao palco é inata e originou 
uma carreira internacional que se divide entre a música, o 
teatro, o cinema e a televisão.
2011 marca o seu regresso à escrita de canções, após uma 
ausência de sete anos. Lúcia traz consigo as vivências, as 
partilhas e influências de mais de dez anos dedicados à 
vida artística. 
“Fio de Luz” é o título do novo álbum, o quarto de originais da 
sua carreira que revela, nas músicas e nas letras, uma obra 
mais orgânica e uma musicalidade intensa que marca uma 
nova fase da vida da artista. Uma mão cheia de canções, 
“para (re)descobrirmos a razão de sorrir, como um fio de 
luz a bordar a vida”, anuncia a cantora.



 » CC Ílhavo · música

entrada € 12,00 | auditório · M/6 anos
desc.: pack trimestre (25%); sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

JUNHO | SEX 17 às 22h00

Mafalda Veiga – ZOOM

Mafalda Veiga quis olhar de novo para as suas canções, 
desfocar para voltar a focar. 
O resultado foi um zoom a canções de antes e de agora. 
E a vontade de as reinventar. 
Neste espectáculo, a orgânica de sempre da música da 
Mafalda é complementada pela tecnologia dos dias de hoje. 
Porque a música cresce, acompanha as mudanças, sem 
nunca esquecer de onde veio.

Apoio:

21h30 – Visita guiada à exposição “Nadir Afonso – Retrospectiva” 
(entrada gratuita)



»
Serviço Educativo



ap
re

se
nt

aç
ão

 in
se

rid
a 

nu
m

 p
ro

je
ct

o 
co

-fi
 n

an
ci

ad
o:

co
-fi

 n
an

ci
ad

o:

 » CC Ílhavo · serviço educativo

ABRIL | TER 12 a QUI 14

Visitas-Ofi cina “Nadir Afonso –
Cidades Imaginadas”
por Miguel Horta e Vera Alvelos
Visita-ofi cina à exposição “Nadir Afonso – Retrospectiva” 
com atelier pedagógico explorando a expressão plástica e 
propondo a escrita imaginativa. 

Visitar a exposição de Nadir Afonso, conhecer a sua obra, 
pensar a geometria e a abstracção é o pretexto para 
entrarmos num mundo vertiginoso de formas e cores. 
É também o pretexto para dar espaço à intuição levando-nos 
a imaginar a nossa cidade, pela escrita, pintura e colagem, 
a partir da realidade das fotografi as. Como seria afi nal a 
cidade se tivesse a liberdade da arte?

Horário e público-alvo
· 10h00 – Programa Municipal Férias Divertidas de Páscoa 
· 14h30 – Público Sénior



15h00 – entrada € 1,00 (exclusivo para escolas do 1.º Ciclo do Município 
de Ílhavo, mediante marcação prévia)

21h30 – entrada € 5,00 | auditório · M/6 anos 

Lotação limitada a 60 pessoas
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 » CC Ílhavo · teatro

ABRIL | QUI 21 às 15h00 e às 21h30

A Linha da Viagem –
Um Conto Coreográfi co
em Terras de Nadir
pelo Teatro O Bando

A partir de telas de Nadir Afonso e de um conto livremente 
adaptado, Diabo em Terra de Gente, de Carlos Wallenstein, 
esta experiência teatral baloiça entre a racionalidade da 
pintura cinética e uma coreografi a de afectos.
Um espectáculo para um actor e uma bailarina pendurado 
em linhas pintadas que nos saltam para as mãos. Como 
se pintou o nascimento do mundo? Quem arquitectou a 
geometria da poesia?
Quando um triângulo é uma árvore e uma circunferência 
uma lagoa, então um segmento de recta poderá ser uma 
pequena rua, onde um diabo e uma rapariga libelinha se 
conhecem...
A ideia de pôr toda uma coreografi a numa linha que fl ui, 
foge e se desenha no espaço de uma história, e de levar um 
público mais novo a ver a pintura e a encontrar-lhe o encanto 
da descoberta de sentidos, de movimentos, de emoções.
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 » CC Ílhavo · serviço educativo

Abril e Maio – entrada gratuita (exclusivo para escolas do 1.º Ciclo do 
Munícipio de Ílhavo) | marcação prévia 
Junho – entrada €1,00 (público em geral) | marcação prévia

ABRIL | QUA 27, MAIO | TER 10 e 24,
JUNHO | SÁB 18 às 18h00

“Descobrir os cantos à casa!”
Visitas encenadas
Criação de Leonor Barata

Descobrir os cantos à casa ou ver afi nal como tudo funciona 
por dentro.
Há um centro cultural’ um enorme edifício com muitas portas, 
janelas e caminhos secretos.
Há espectáculos que acontecem: artistas que entram e 
saem dos camarins; público que chega, assiste, participa 
e vai embora…
Nesta visita vamos percorrer este espaço, vamos descobrir 
o que nele acontece quando aparentemente nada acontece.
Vamos tirar-lhe as medidas, explorar, experimentar e 
descobrir... os cantos da casa portanto!



entrada gratuita | auditório · exclusivo para escolas do Pré-escolar e
1.º Ciclo do Município de Ílhavo, mediante marcação prévia
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 » CC Ílhavo · teatro

MAIO | SEG 2 a QUA 4

Daqui vê-se melhor
Festival de Teatro do Município de Ílhavo
Projecto Teatro Infantil

Peça sobre a História do teatro, contada em tempo real 
e desenhada ao vivo por Bernardo Carvalho, escrita por 
Isabel Minhós Martins (Planeta Tangerina) e interpretada 
por Suzana Branco.

Não sabemos (mas queremos saber) quem construiu os 
primeiros teatros. 
Não sabemos (mas queremos saber) quem subiu aos 
primeiros palcos. 
Não sabemos (mas gostávamos muito de saber) o que disse, 
porque o fez, se foi aplaudido ou vaiado. Não sabemos 
também quem estaria do lado de cá, sentado ou de pé 
(não sabemos), o que foi ali fazer, se gostou do que viu e 
ouviu, se pagou bilhete ou se voltou. 
Isabel Minhós Martins

Exposição de trabalhos sobre a história do teatro, desenvolvidos pelas 
turmas participantes, entre 2 e 8 de Maio (foyer | entrada gratuita) 
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 » CC Ílhavo · serviço educativo

entrada gratuita | 6-12 anos · exclusivo para escolas dos 1.º e 2.º ciclos 
do Município de Ílhavo

MAIO | TER 31 às 10h00 e 14h30

Atelier Coisas Loisas

Coisas Loisas transforma coisas em loisas 
que por sua vez se transformam noutras coisas

Atelier de sensibilização ao teatro de objectos direccionado 
para crianças e adolescentes.
Experimentar o cruzamento de objectos desperdiçados com 
práticas e conceitos artísticos do universo das artes plásticas, 
do teatro e da poesia é o principal objectivo deste atelier.
Como complemento dos propósitos artísticos, pretende-se 
que os participantes tomem consciência daquilo que é 
considerado “lixo” pelo seu carácter descartável e 
adoptem uma atitude activa e criativa em relação ao seu 
reaproveitamento.

Acção integrada na Semana do Ambiente da
Câmara Municipal de Ílhavo
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 » CC Ílhavo · serviço educativo/teatro

entrada € 3,00 | auditório · M/6 anos · lotação limitada a 70 pessoas

JUNHO | DOM 5 às 17h00

Teatro Visual “Gota a Gota”

A Água em toda a dimensão, mesmo nos seus mais 
imperceptíveis movimentos – líquido, sólido, gasoso – é o 
grande leitmotiv de “Gota a gota”, espectáculo dirigido ao 
público em geral que usa a linguagem do teatro visual, do 
cinema de animação e da sonoplastia.
O ciclo da água é íntimo da vida, estabelece uma harmonia 
entre a natureza e o ser humano, harmonia esta que foi 
deturpada pela sua progressiva mecanização.
“Gota a gota” parte da Água no seu sentido mais lato – 
somos água rodeados de água – pretendendo chegar ao 
que representa a Água actualmente – energia, exploração, 
escassez, secas, inundações, contaminação, desperdício.
Gota a gota se vive, gota a gota se transforma, gota a gota 
se contamina.
“Gota a Gota” foi recentemente reconhecida pelo Centro 
UNESCO Educação para Todos, tal como da própria 
Comissão Nacional da UNESCO, pelo elevado interesse 
pedagógico.

Acção integrada na Semana do Ambiente da
Câmara Municipal de Ílhavo



»
Exposições



 » CC Ílhavo · temporária

entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades 

Até 19 de JUNHO

Nadir Afonso – Retrospectiva

Nadir Afonso nasceu em 1920, em Chaves. Após ter 
completado o ensino liceal, quis inscrever-se na Escola de 
Belas-Artes do Porto mas, por influência de seu pai, acabou 
por se matricular em Arquitectura. Em 1946, troca o Porto 
por Paris para frequentar a Escola Nacional Superior de 
Belas-Artes. Ao longo da sua carreira conviveu e trabalhou 
com figuras notáveis da cultura contemporânea como Jean 
Cocteau, Fernand Lèger, Le Corbusier e Óscar Niemeyer. 
A exposição apresenta um conjunto de obras de pintura, 
guache e estudos preparatórios, que permite ao visitante 
uma reflexão sobre a metodologia de trabalho e o percurso 
de um artista incontornável na história da arte portuguesa 
do século XX. 

Visitas guiadas à exposição:
ABRIL | DOM 3 às 17h00 · MAIO | SÁB 21 às 21h30 
MAIO | SEX 27 às 21h30 · MAIO | SÁB 28 às 21h30 
JUNHO | SEX 17 às 21h30



 » CC Gafanha da Nazaré · temporária

entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades · 
patente até 30 de Setembro

JUNHO | SEG 20 às 22h00

A Barra e os Portos da Ria 
de Aveiro, 1808-1932
Arquivo da Administração do 
Porto de Aveiro

“A Barra e os Portos da Ria de Aveiro, 1808-1932” pretende 
ser uma breve mostra do vasto universo documental existente 
no Arquivo da Administração do Porto de Aveiro, no quadro 
das comemorações dos 200 Anos da Abertura da Barra 
de Aveiro (2008). Graças aos trabalhos de identificação, 
descrição e estudo desenvolvidos nos últimos anos em torno 
desse acervo, foi possível seleccionar um conjunto de meia 
centena de peças, entre documentos manuscritos e obras 
impressas, mapas e plantas, fotografias e instrumentos 
científicos, tendo em vista a sua divulgação junto do grande 
público. A diversidade de espécimes procura, por um lado, 
testemunhar a riqueza do arquivo e, por outro, as diversas 
facetas da instituição a que pertence, já que, a leitura histórica 
e geográfica do tema é feita apenas a partir deste único 
núcleo, e não com o contributo dos muitos outros, onde 
anda dispersa a memória de Aveiro.



 » CC Ílhavo · temporária
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entrada gratuita | foyer · p/ todas as idades · patente até 29 de Maio

ABRIL | QUI 21 às 18h30

Ílhavo de Ontem e Hoje. 
Olhares Cruzados
Projecto MIMAR
“Ílhavo de ontem e hoje. Olhares cruzados” é uma exposição 
de fotografi a que resulta de um concurso organizado pelo 
Projecto MIMAR da Universidade de Aveiro em parceria com 
a Câmara Municipal de Ílhavo. Com inauguração e entrega 
de prémios às 18h30 do dia 21 de Abril. 



Até 12 de MAIO
“Nobre Povo” 
Fotografia de Casimiro Madaíl
Este conjunto de fotografias a preto e branco, obtidas ao 
longo de vários anos, é um pequeno tributo àqueles que, 
nestas terras de heróis do mar, participaram nos mercados 
à moda antiga no Jardim Henriqueta Maia, no Relvado da 
Costa Nova e no Mercado Municipal em Ílhavo.

entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades

MAIO | QUI 19 às 21h00

Universidade Sénior da Fundação 
Prior Sardo
A Universidade Sénior da Fundação Prior Sardo expõe cerca 
de 40 fotografias da autoria dos alunos de Fotografia e 
Comunicação, sob a orientação do Professor Carlos Duarte, 
como resultado do trabalho desenvolvido ao longo das aulas.
A motivação e o prazer que a arte de fotografar provoca, 
e que o Professor desperta e transmite aos seus alunos, 
estão patentes nesta exposição que conta, também, com 
o apoio da Confraria Gastronómica do Bacalhau.

 » CC Gafanha da Nazaré · temporária

 » CC Gafanha da Nazaré · temporária
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entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades · 
patente até 11 de Junho



entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades

“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.

 » CC Ílhavo · permanente

ABRIL | DOM 17 às 15h30

Renovação do espaço de exposição 
permanente de Cândido Teles
Numa tentativa de aprofundarmos o nosso conhecimento 
sobre as múltiplas facetas da obra de Cândido Teles, o 
Centro Cultural de Ílhavo inaugura uma nova exposição, 
no espaço que lhe dedica em permanência, na sala de 
exposições temporárias.

entrada gratuita | sala de exposições · para todas as idades

 » CC Ílhavo · permanente



»
Cinema



SEX 01 | Cisne Negro, de Darren Aronofsky, com 
Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel e Winona 
Ryder | M/16Q · (108’)

Nina é a bailarina principal do New York City Ballet e vê-se 
enredada numa teia de intriga competitiva com uma bailarina 
acabada de chegar à Companhia. Uma viagem excitante e por 
vezes aterradora através da psique de uma jovem bailarina cujo 
papel de Rainha dos Cisnes resulta num desempenho para 
o qual ela se torna assustadoramente perfeita. Vencedor do 
Óscar® para Melhor Actriz (Natalie Portman).

SÁB 09 | The Fighter – Último Round, de David O. 
Russell, com Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy 
Adams e Melissa Leo | M/12Q · (114’)

Dicky Ecklund é uma antiga lenda do pugilismo, que desperdiçou 
os seus talentos e deitou fora a sua oportunidade de grandeza. 
Micky Ward, o seu meio-irmão, é um pugilista batalhador 
que viveu toda a vida na sombra do irmão. Esta é a história 
verídica e inspiradora destes dois irmãos que, contra todas 
as expectativas, se aproximam para treinar para um histórico 
combate pelo título. Vencedor de 2 Óscar® para Melhor Actor 
e Actriz secundários (Christian Bale e Melissa Leo).

SÁB 23 | 127 Horas, de Danny Boyle, com James 
Franco, Kate Mara e Amber Tamblyn | M/16 · (94’) 

A história verídica do montanhista Aron Ralston, na sua luta ao 
ficar preso após uma queda num desfiladeiro isolado no Utah 
(EUA). Durante os cinco dias seguintes Ralston examina a sua 
vida e sobrevive aos elementos para finalmente descobrir que 
tem a coragem e os recursos para se libertar por qualquer meio 
necessário, escalar uma parede com 200 metros e caminhar 
mais de 12 km antes de ser finalmente salvo. Nomeado para 
6 Óscar®, incluindo Melhor Filme, Actor e Argumento.

entrada € 6,00 por ciclo e € 3,00 individual | auditório

 » CC Ílhavo · ciclo de cinema

ABRIL | TODO O MÊS

“Os Óscares®”
SEX 01 | 21h30 Cisne Negro
SÁB 09 | 21h30 The Fighter – Último Round
SÁB 23 | 21h30 127 Horas

A noite de entrega dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas 
norte-americana é o culminar da temporada de múltiplas cerimónias que premeiam 
o que melhor se fez na 7.ª Arte, no ano transacto. Este mês apresentamos três 
dos filmes mais reconhecidos de 2010.



entrada € 6,00 por ciclo e € 3,00 individual | auditório

DOM 08 | Os míudos estão bem, de Lisa 
Cholodenko, com Annette Bening, Julianne Moore 
e Mark Ruffalo | M/16 · (106’) 

Nic e Jules estão casadas e partilham uma acolhedora casa no 
Sul da Califórnia com os seus filhos adolescentes, Joni e Laser. 
À medida que Joni se prepara para partir para a Universidade, 
Laser, com 15 anos, pressiona-a para que lhe faça um grande 
favor: que o ajude a encontrar o pai biológico de ambos - foram 
concebidos através de inseminação artificial.

SÁB 14 | Hereafter – Outra Vida, de Clint Eastwood, 
com Matt Damon, Cecile De France e Frankie 
McLaren | M/12 · (129’)

George é um trabalhador da construção civil que tem uma 
ligação especial com a vida para além da morte. Marie, uma 
jornalista Francesa, é vítima de uma catástrofe natural que quase 
a matou, o que alterou totalmente a sua realidade. E Marcus é 
uma criança Londrina, que quando perde o seu irmão gémeo, 
procura desesperadamente obter respostas. Cada um em busca 
da verdade, os seus caminhos irão cruzar-se, e alterar para 
sempre aquilo em que eles acreditam existir para além da vida.

DOM 22 | Homens de Negócio, de John Wells, 
com Ben Affleck, Chris Cooper, Tommy Lee Jones, 
Maria Bello e Kevin Costner | M/12 · (109’) 

Bobby Walker está a viver o proverbial sonho americano: um 
grande emprego, uma bela família e um porsche a brilhar na 
garagem. Quando os despedimentos em série, numa grande 
corporação o deixa a ele e aos colegas Phil Woodward e Gene 
McClary sem emprego, os três homens são forçados a redefinir 
as suas vidas como homens, pais e maridos.

 » CC Ílhavo · ciclo de cinema

MAIO | TODO O MÊS

“Contra Filmes 
não há argumentos”
DOM 08 | 17h00 Os míudos estão bem
SÁB 14 | 21h30 Hereafter – Outra Vida
DOM 22 | 21h30 Homens de Negócio

Na base de uma obra cinematográfica há sempre uma história verídica ou ficcional 
que se pretende contar, que um ou vários hábeis argumentistas colocam no papel 
o escrito em forma de cenas e diálogos. Estes são alguns dos bons exemplos que 
recentemente chegaram aos écrans.



SÁB 04 | Zé Colmeia, de Eric Brevig, com (vozes) 
de António Machado, Peter Michael e Tiago Retrê | 
M/4 · (80’) 

Jellystone Park, habitat de Zé Colmeia, tem vindo a perder 
negócio, pelo que o Mayor Brown decide fechar o parque e 
vender os terrenos. Isto significa que as famílias vão deixar de 
poder apreciar a beleza natural deste local, e, pior ainda, Zé 
Colmeia e Catatau vão ser expulsos da sua casa. É então que 
Zé Colmeia decide provar que é um urso mais esperto que os 
ursos normais, e, ajudar o Ranger Smith a salvar Jellystone!

Sessão integrada na Semana do Ambiente da Câmara 
Municipal de Ílhavo

QUI 09 | As Viagens de Gulliver, de Rob Letter-
man, com Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt e 
Amanda Peet | M/6 · (93’)

Nesta versão do conto clássico de Jonathan Swift, Lemuel 
Gulliver é um escritor que, para impressionar o editor de 
viagens do jornal para o qual trabalha, se aventura em águas 
desconhecidas, num barco com destino ao Triângulo das 
Bermudas. Mas a viagem, agitada por tempestades, levam-no 
a um tipo muito diferente de ilha, habitada por uma civilização 
minúscula, conhecida como Liliputianos.

SÁB 18 | Tens a Certeza?, de James L. Brooks, 
com Reese Witherspoon, Paul Rudd, Owen Wilson 
e Jack Nicholson | M/12 · (121’) 

Lisa é, desde criança, uma atleta de alta competição e tem 
como grande paixão o baseball, pelo que, quando é dispensada 
da sua equipa, toda a sua vida deixa de fazer sentido. Sem 
saber que direcção tomar, Lisa começa a sair com Matty, uma 
estrela de baseball, com um ego enorme e muito mulherengo. 
Quando tudo parecia estar a desmoronar-se na vida de Lisa 
e George, os dois conhecem-se na pior noite das suas vidas, 
e vão descobrir que também existem coisas maravilhosas...

entrada € 6,00 por ciclo e € 3,00 individual | auditório

 » CC Ílhavo · ciclo de cinema

JUNHO | TODO O MÊS

“Em Família”
SÁB 04 | 21h30 Zé Colmeia
QUI 09 | 21h30 As Viagens de Gulliver
SÁB 18 | 21h30 Tens a Certeza?

No mês em que se celebra o Dia Mundial da Criança e se recebe o Verão reúna 
a família e assista a três comédias hilariantes, com aventura, animação, efeitos 
especiais e romance.



»
Seminários, 

Conferências e 
Outra Acções



ABRIL | QUI 07 Todo o dia

3.º Seminário Náutico do 
Município de Ílhavo
Terceira edição do Seminário Náutico do Município 
de Ílhavo. Este ano participam Alexandre Tadeia 
com o tema “Nadador-salvador: orgulho e honra”; 
o Professor Fernando Cruz Gonçalves da Escola 
Superior Náutica Infante D. Henrique que falará 
sobre a “Empregabilidade no Mundo Náutico” e 
por fim o atleta Nuno Vicente com “Natação Águas 
Abertas – Travessia do Canal da Mancha & Estreito 
de Gibraltar”.
Paralelamente realiza-se uma feira de artesanato 
e a apresentação/divulgação das actividades dos 
parceiros do Fórum Náutico.

Mais informações em www.cm-ilhavo.pt.

 » CC Gafanha da Nazaré

 » CC Gafanha da Nazaré

ABRIL | QUI 14 das 14h30-17h30

Conferência “O Novo Acordo 
Ortográfico: Fundamentação, 
Controvérsia, Mudança(s)”, 
por Alcídio Faustino

Mais informações em www.cfaecibov.pt. 
Destinatários: Educadores de Infância e Professores 
dos Ensino Básico e Secundário e da Educação 
Especial
Apresentação da responsabilidade 
CFACIVOB – Centro de Formação de Associação de 
Escolas dos Concelhos de Ílhavo, Vagos e Oliveira 
do Bairro

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo



ABRIL | SÁB 30 e DOM 1 Todo o dia

XXXIV Congresso APTN
XI Ibérico
A cidade de Ílhavo será, em 2011, o palco do 
XXXIV Congresso Técnico-científico da Associação 
Portuguesa de Técnicos de Natação. Este ano 
cumulativamente será o XI Congresso Ibérico, 
com a presença de participantes de Espanha, de 
acordo com o protocolo existente com a AETN.
Estarão presentes prelectores nacionais e estrangeiros 
que ajudarão ao sucesso deste momento de 
formação e de convívio, proporcionando momentos 
de reflexão, partilha, aquisição de conhecimentos 
e desenvolvimento de competências.
Apresentação da responsabilidade 
Associação Portuguesa de Técnicos de Natação

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

Mais informações e inscrições em: 
www.aptn.pt / aptn2011@gmail.com

 » CC Ílhavo

MAIO | SÁB 14 das 10h00 às 18h00

Feira da Saúde

Venha ver como está a sua saúde, com exames 
gratuitos nas seguintes áreas: Nutrição; Visão; 
Audição; Psicopedagogia; Análises Clínicas 
(Sangue); Tensão Arterial; Higiene Oral; Rastreio do 
Cancro de Pele; Rastreio de Osteoporose; Unidade 
de Primeiros Socorros; Workshops; entre outros.

 » CC Gafanha da Nazaré



 » CC Gafanha da Nazaré

MAIO | QUI 19 às 21h00

Conferência “Os novos alcances e 
desafios da solidariedade”, 
por Bagão Félix
Acção inserida no III Ciclo de Conferências 
Primavera 2011, no âmbito dos 20 anos do Centro 
Social e Paroquial N.a Sra. da Nazaré. Inclui um 
momento cultural de um Coro de 100 crianças 
da Gafanha da Nazaré.
Apresentação da responsabilidade  
Voluntariado Vida Mais e Centro Social e Paroquial 
N.ª Sr.ª da Nazaré

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo

MAIO | TER 17 às 14h00

Festa da Família

Os 20 anos do Centro Social Paroquial Nossa 
Senhora da Nazaré são o motivo deste grande 
encontro de institui-ções sociais da região na 
Gafanha da Nazaré. Cerca de 30 instituições com 
algumas centenas de pessoas idosas estarão 
presentes celebrando a Festa da Família, na 
decorrência do ideário de dia 15 de Maio que 
é o Dia Internacional das Famílias. A iniciativa 
é coorganizada pelo Centro Social local com 
o Voluntariado Vida Mais, organização esta 
que fomenta iniciativas de formação e convívio 
interinstitucional ao longo do ano. É no espírito 
do voluntariado que a iniciativa decorre – estamos 
no Ano Europeu – e os Utentes das instituições 
presentes são os grandes protanogistas animadores 
desta Festa da Família.
Apresentação da responsabilidade 
Voluntariado Vida Mais e Centro Social e Paroquial 
N.ª Sr.ª da Nazaré

Apoio: Câmara Municipal de Ílhavo
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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 fi nalidades, bem como os 
diferentes equipamentos de forma a partilhar com o visitante 
os objectivos e desafi os 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 fi ns 
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 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
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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


