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A Câmara Municipal de Ílhavo assinala na próxima quinta-feira, dia 24 de Março, o terceiro
aniversário do Centro Cultural de Ílhavo (CCI), através da inauguração da exposição temporária
“Nadir Afonso - Retrospectiva”, pelas 22h00 na sala de exposições, estando desde já V.ª
Ex.ª convidado(a) para este momento comemorativo.

Obra de arquitectura arrojada, promovendo um ambiente urbano moderno e
contemporâneo, o CCI assumiu, nestes três anos de vida, uma importante condição de
espaço de cultura, com um crescente ganho de importância na escala Regional e Nacional.

Nestes três anos de programação regular o CCI recebeu mais de 110.000 visitantes; com
uma taxa de ocupação média de 75 % em todos os espectáculos apresentadas nos diferentes
espaços do CCI.

É de salientar, entre as múltiplas acções desenvolvidas, seis estreias e co-produções
nacionais e internacionais, a presença de agentes culturais e artistas incontornáveis da
cultura nacional e internacional nas mais variadas áreas artísticas, muitas delas inseridas
em tournées. São factos que demonstram a dinâmica e a capacidade de apresentar projectos
culturais de elevada qualidade.

Destacamos igualmente o apoio no acolhimento e apresentação de um número significativo
de acções, que representa 31% do total de acções desenvolvidas, lideradas por entidades
públicas, privadas e associativas, de proveniência local e regional, dando corpo à estratégia
de valorizar a criação artística local e regional e potenciando o CCI como espaço aberto à
comunidade, na condição de parceiro do processo crescente de produção e promoção
cultural.

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 para serem parte desta família,
trazendo mais Amigos para continuarmos a crescer 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

Nadir Afonso - Notas biográficas
Nadir Afonso nasceu em Chaves em 1920. 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, Fernad Léger, Le Corbusier e Óscar Niemeyer. Em 1958
expõe a sua pintura Espacilimité no Salão das Novas Realidades em Paris e, desde então,
seguiram-se diversas exposiºções em galerias e museus portugueses e estrangeiros. Distinguem-
se as suas participações na Bienal de São Paulo, em 1961 e 1969, e os Prémios Nacional da
Pintura (1967) e Amadeo de Sousa-Cardozo (1969). Recentemente foi condecorado com a
Ordem Militar de Santiago e Espada Pelo Presidente da Republica, Aníbal Cavaco Silva.
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