
MISSÃO
O Centro Cultural da Gafanha da Nazaré tem por missão constituir-se como um espaço de activi-
dade cultural, com gestão integrada no Centro Cultural de Ílhavo, e funcionando em sua comple-
mentaridade, assumindo-se como um equipamento essencial para o reforço da política cultural 
do Município de Ílhavo e contribuindo activamente para o acesso à Cultura por todos os Cida-
dãos, sendo factor de desenvolvimento sócio-económico do próprio Município.
Um equipamento pensado e gerido para executar um verdadeiro serviço público de Cultura, con-
tribuindo activamente para a valorização da criação artística local e regional, nomeadamente a do 
meio associativo.

OBJECTIVOS
O Centro Cultural da Gafanha da Nazaré é um espaço aberto à comunidade, de convívio e de 
encontro em torno dos hábitos de consumo de bens culturais, um espaço que privilegia a proxi-
midade entre o equipamento e o seu público-alvo, com cuidado destaque para a realização de 
actividade de índole associativa local. Gerido com uma articulação eficaz com o Centro Cultural de 
Ílhavo (o que deriva da própria gestão integrada), o Centro Cultural da Gafanha da Nazaré poderá 
igualmente acolher residências artísticas de âmbito nacional.
Dotado de um excelente espaço para exposições, o Centro Cultural da Gafanha da Nazaré de-
senvolverá um programa de exposições bastante atractivo e diversificado, tornando-se num es-
paço de referência local e regional para exposições, nas diferentes disciplinas plásticas.
Considerando os espaços existentes, o Centro Cultural da Gafanha da Nazaré poderá constituir-
se ainda como um equipamento importante no desenvolvimento de acções como palestras e 
conferências, um espaço de apresentação, reflexão e de debate por excelência das novas ten-
dências e correntes culturais, sociais, associativas, entre outras. 

O investimento de ampliação e de qualifica-
ção do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré 
é uma aposta da Câmara Municipal de Ílhavo, 
continuando a concretizar com mais este passo 
uma importante caminhada de crescimento e de 
desenvolvimento do Município.

Este Equipamento Cultural integrado na rede 
municipal e gerido de forma integrada com o 
Centro Cultural de Ílhavo, é mais um instrumen-
to da prioritária política cultural da CMI, que tem 
como objectivos principais, a preservação e a 
promoção dos valores da nossa história, a for-
mação integral dos Cidadãos e a promoção do 
espírito de inovação e de empreendedorismo.

A sua qualidade estética e funcional é uma 
competência nova e uma evidência para todos os 
que forem utilizar esta nova capacidade da Cidade 
da Gafanha da Nazaré e do Município de Ílhavo.  

Esta obra de profunda remodelação e reno-
vação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré 
recebeu um investimento de 2,4 milhões de eu-
ros da CMI, com um apoio de 1,2 milhões de 
euros dos Fundos Comunitários do Programa 
Operacional da Região Centro, e é um dos oito 
exemplos de grandes obras da CMI que neste 
ano de 2010 vão ser disponibilizadas aos Ci-
dadãos, num investimento total de cerca de 15 
milhões de euros comparticipado pelos Fundos 
do QREN.

A inauguração do Centro Cultural da Gafanha 
da Nazaré a 20 de Junho de 2010 é uma fes-
ta de partilha, de quem aposta no futuro com 
o trabalho e as realizações do presente, tendo 
escolhido para primeiro evento, a inaugurar a 23 
de Junho, uma exposição sobre o Centenário da 
Criação da Freguesia e Paróquia da Gafanha da 
Nazaré que estamos a comemorar numa orga-
nização conjunta entre a Câmara Municipal de 
Ílhavo, a Junta de Freguesia e a Paróquia da Ga-
fanha da Nazaré.

Que o Centro Cultural da Gafanha da Nazaré 
seja mais um bom ponto de encontro entre as 
Pessoas, fortalecendo uma Comunidade que 
quer e vai continuar a realizar mais e melhor pela 
Nossa Terra.

José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

De Terça a Sábado
15h00~20h00
Nos dias de Espectáculos 90 Minutos antes do início e até ao fim 

CONTACTOS
Rua Prior Guerra
3830-711 Gafanha da Nazaré
Tel. 234 397 263
Fax: 234 397 261
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
centrocultural@cm-ilhavo.pt

MENSAGEM DO PRESIDENTE



DOM 20 às 21h00

INAUGURAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
22h00 | Espectáculo Multimédia no exterior

MÚSICA

4.º Concurso de Dj’s
entrada gratuita | para todas as idades | auditório

SEX 02 às 22h30

MÚSICA

Encontro de Bandas Filarmónicas
» Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (música nova)
» Filarmónica Gafanhense (música velha)
entrada gratuita | para todas as idades | auditório

DOM 27 às 18h00

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

Gafanha da Nazaré - Uma História entre a Terra e o Mar
entrada gratuita | para todas as idades | sala de exposições

QUA 23 às 21h30

JULHO

JUNHO

MÚSICA

Tereza Salgueiro convida
António Chaínho & Fernando Alvim
entrada gratuita | M/3 | auditório

SÁB 26 às 21h30

TEATRO DE RUA

Presos por uma Corrente de Ar
pelo Teatro de Montemuro
entrada gratuita | para todas as idades | Jardim 31 de Agosto

SÁB 10 às 22h00

» SALA DE EXPOSIÇÕES

Com pé direito duplo e fachada totalmente 
envidraçada, a Sala de Exposições é um gran-
de open space que funde o exterior do Edifí-
cio com o seu interior, constituindo a sua nova 
frente urbana, em toda a largura do mesmo. 

Evoluindo em dois Pisos, numa área total de 
278 m2 (Piso 0 com 140 m2 e Piso 1 com 138 
m2), a Sala de Exposições é, por excelência, o 
cartão de visita deste ampliado e remodelado 
Centro Cultural, assumindo-se, pela sua lumi-
nosidade, arquitectura e autonomia, o local de 
eleição para a exibição de todo o tipo de obras 
de arte.

» SALA DE CONFERÊNCIAS

O Centro Cultural da Gafanha da Nazaré 
é igualmente um espaço privilegiado para a 
realização de vários tipos de Seminários, Pa-
lestras e Conferências, dispondo de uma Sala, 
no Piso 1, com capacidade para 72 pessoas 
sentadas. Estes eventos podem igualmente 
ser realizados no Auditório.

» CAFETARIA/BAR

Localizada no Foyer do novo Edifício, a an-
tiga Cafetaria/Bar foi igualmente reformulada, 
de forma a satisfazer, nomeadamente, o au-
mento do número de espectadores. 

» AUDITÓRIO

Completamente modernizado, com capaci-
dade para 386 lugares, o Auditório do Centro 
Cultural está concebido para receber espec-
táculos de índole diversa, nomeadamente de 
Música, Teatro e Dança, nas melhores condi-
ções ao nível da acústica, climatização, con-
forto e acessibilidade.

Para além das alterações no interior do edi-
fício existente, onde se construiu a plateia e as 
galerias do Auditório, foi igualmente desenha-
da uma nova Caixa de Palco, dotada de um 
estrado quartelado móvel e de uma teia com 
sistema de varas accionadas mecanicamente.

» SALA DE ENSAIOS

Localizados no Piso 1 do Edifício, os antigos 
Camarins deram lugar a uma Sala de Ensaios 
com uma área de 96 m2, preparada acusti-
camente para corresponder às necessidades 
dos seus utilizadores. Os novos Camarins, 
dois individuais e um colectivo, foram reloca-
lizados para uma das zonas de ampliação do 
Edifício, também no Piso 1.

Os grupos funcionais que se articulam neste 
Centro Cultural, situado na Rua Prior Guerra, 
na Gafanha da Nazaré, em ambiente clara-
mente urbano, correspondem à construção 
de:

- uma Sala de Espectáculos/Auditório com 
Caixa de Palco, Sala de Ensaios e Camarins; 

- uma Sala de Exposições que evolui em 2 
pisos;

- uma Sala de Conferências;
- uma Cafetaria/Bar;
- Fórum Municipal da Juventude da Gafanha 

da Nazaré *;
- Pólo de Leitura da Biblioteca Municipal de 

Ílhavo *.

* Estes dois últimos espaços integram a es-
trutura física do Centro Cultural da Gafanha da 
Nazaré, sendo geridos de forma autónoma.

OS PASSOS DA OBRA

» Abertura do Concurso para a execução 
da obra:
Deliberação de Câmara de 21 de Julho de 
2008

» Adjudicação da obra:
 2 de Fevereiro de 2009

» Assinatura do contrato:
15 de Abril de 2009

» Auto de consignação:
11 de Maio de 2009

» Visto do Tribunal de Contas:
2 de Fevereiro de 2010

» Candidatura ao Mais Centro
Programa Operacional Regional do Centro 
2007-2013
Contrato de Financiamento assinado a 10 de 
Fevereiro de 2010

MÚSICA

Ricardo Azevedo
“O Manual do Amor Tour”
entrada gratuita | M/3 | auditório

SEX 16 às 22h00

TEATRO

Super Silva
com Tozé Martinho, Miguel Dias, Patrícia Candoso, Florbela Menezes, 
entre outros
entrada gratuita | M/12 | auditório

DOM 25 às 21h30

MÚSICA

The Paperboats
entrada gratuita | M/6 | auditório

QUA 28 às 22h00

MÚSICA

Jacinta
“Songs of Freedom - Hits from the 60s, 70s ant the 80s”
entrada gratuita | M/12 | auditório

QUI 29 às 22h00

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.
entrada gratuita | para todas as idades | auditório

SEX 30 às 21h30

bilhetes gratuitos no CCGN dois dias antes de cada espectáculo (a partir das 18h00)
no máximo dois bilhetes por pessoa

PROGRAMA INAUGURAL


