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A Câmara Municipal de Ílhavo assinala no amanhã, dia 24 de março, o quarto aniversário
do Centro Cultural de Ílhavo (CCI), com visitas guiadas às exposições "CRIAR no Feminino",
entre as 18h00 e as 21h00, e "Surrealismo na Coleção da Fundação Cupertino de Miranda",
às 21h30, encerrando o dia com o concerto de Carlos do Carmo, um dos músicos mais
conceituados no panorama da música nacional, às 22h00, estando desde já V.ª Ex.ª
convidado(a) para este momento comemorativo.

Nestes quatro anos de programação regular o CCI recebeu mais de 146.000 visitantes,
com uma taxa de ocupação média superior a 70% em todos os espetáculos apresentados
nos diferentes espaços do CCI.  Consciente da necessidade de uma cada vez melhor gestão
dos recursos financeiros, o CCI tem assumido uma posição de otimização entre os custos
globais e a capacidade de captação de receitas, não só provenientes da programação, mas
também dos alugueres de espaços. Por estes factos, o CCI apresentou em 2011 um acréscimo
de 7% nas receitas, um decréscimo de 10% nos custos e um acréscimo de 4% na capacidade
de captação de receitas, em relação ao volume de despesa.

É igualmente de salientar a continuação da aposta na presença de agentes culturais e
artistas incontornáveis da cultura nacional e internacional nas mais variadas áreas artísticas,
factos que demonstram a dinâmica e a capacidade de apresentar projetos culturais de
elevada qualidade.

Assinalando simbolicamente este quarto aniversário do CCI, a Câmara Municipal de
Ílhavo disponibiliza on-line o novo site do CCI, apostando numa nova plataforma de imagem
apelativa, novos conteúdos, possibilidade de inserção de elementos multimédia e ligação
às Redes Sociais, cumprindo as regras de acessibilidade assegurando uma navegação fácil
e intuitiva.

A todos quantos dão vida ao CCI, fica o nosso muito obrigado pela aposta de crescimento,
e o convite à participação continuada em jeito de desafio potenciando o crescimento nas
múltiplas dimensões desta nova “Casa de Cultura” do Município de Ílhavo, da Região de
Aveiro e de Portugal.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

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