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bilheteira

Horário
Terça a quinta - 09h30 às 13h00 e 14h00 às 19h00
Sexta - 09h30 às 13h00 e 14h00 às 24h00
Sábado - 15h00 às 18h00 e 20h00 às 24h00
Domingo - 10h00 às 13h00 e 14h30 às 18h30

contactos
T. +351 224 664 775
E. reservas.auditorio@cm-gondomar.pt

reserva de bilhetes
Podem ser realizadas presencialmente, por telefone ou 
por email.
O Auditório reserva-se o direito de não aceitar reservas 
para alguns espectáculos, previamente determinados.

Observações
É proibido fumar, comer ou beber dentro da sala.
Não é permitida a entrada na sala enquanto o espetáculo 
estiver a decorrer, salvo indicação dos assistentes.
Não é permitido �lmar, gravar ou fotografar durante o 
espetáculo.
Não é permitido o uso de telemóveis ou outros aparelhos 
sonoros dentro da sala de espetáculos.
Programas e elencos poderão ser alterados por motivos 
imprevistos.

exposições

09 abr. a 08 mai. 

emerenciano
pensar de lá para cá

entrada livre

inauguração: 09 de abr. às 17h00
pintura de emerenciano rodrigues

13 mai. a 25 jun. 

juan domingues

entrada livre

inauguração: 13 mai. às 17h00



03 abr. | 1º domingo do mês | 
16h30 |m6

Cinema no auditório
clássicos do cinema
português
canção de lisboa

entrada livre

CIN
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CINEMA

ABRIL

10 ABR. | DOMINGO | 16h30 | m12

CINEMA NO AUDITÓRIO
CApitães de abril

entrada livre

09 ABR. | SÁBADO | 21H30 | M6

TEATRO 
grupo de teatro
camaleões d’alma 
PEDRO E INÊS

1,00 Euro

17 ABR. | domingo | 16h00 | M2

TEATRO 
para que servem as mãos 
pelo teatro e marionetas
de mandrágora
Espetáculo solidário no mês da Prevenção
dos maus tratos na infância. Bilheteira
reverte para o Centro de Acolhimento de
crianças da Santa Casa da Misericórdia de
Gondomar.
Preço do bilhete ao critério do espetador.

maio
05 jun. | domingo | 16h30

cinema

entrada livre

     hitchcock apresenta:
a mulher que viveu duas vezes (”vertigo”)

18 jun. | sábado | 21h30 | m4

concerto - BERG
6,50 Euros

JUNHO

30 ABR. | SÁBADO | 21h00

concerto
“o canto de intervenção em portugal e no mundo”

entrada livre

Afonso pela Associação Aja Norte

            01 mai. | domingo 

 cinema no auditório
        hitchcock apresenta: a janela indiscreta

entrada livre

26, 27, 28 E 29 mai. | QUINTA A DOMINGO

EI MARIONETAS
entrada livre

14 mai. | sábado | 21H30 | M4

CONCERTO
ORQUESTRA DE SOPROS DO CONSERVATÓRIO VALE DO SOUSA

entrada livre

23 ABR. | sábado | 21h30 

concerto -
programa 25 de abril 
jorge palma

8,00 Euro

24 ABR. | domingo | 21h30 | m4

concerto
25 anos de carreira do grupo de música tradicional
portuguesa “Arco do bojo”

entrada livre

26 mai. | 16h00 | teatro de robertos 

27 mai. | 21h00 | claralua

28 mai. | 11h00 |conversa “marionetas no oriente”

29 mai. | 11h00 | alforria

15h00 | Circo das bananas

17h00 | antologia
companhia limite zero (portugal)

companhia jordi bertran (espanha)

beniko tanaka (japão)

elisa vilaça (macau)

marimbondo (portugal/alemanha)

16h00 | eu quero a lua particulas elementares (portugal)

18h00 | prontos, era assim cinema de animação (portugal)

22h00 | miss e@sy

15h00 | benilde bzzzoira

17h00 | o tamariz

marimbondo (portugal)

companhia boca de cão (portugal)

teatro de marionetas de mandrágora (portugal)

companhia lua cheia (portugal)

CONSULTAR PROGRAMA COMPLETO


