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O Centro Cultural de Ílhavo (CCI) assinala no domingo, dia 24 de Março o 5.º aniversário
da sua abertura. Neste sentido foram programadas um conjunto de iniciativas entre os dias
19 e 30 de março. Teatro, música, artes plásticas, dança, serviço educativo, cinema são
algumas das propostas que temos para oferecer ao nosso público, estando desde já V.ª
Ex.ª convidado(a) para este momento comemorativo.

Em destaque, no dia 23, sábado, às 21h30, inauguramos a exposição “Máscara Ibérica”,
uma mostra das tradições festivas ibéricas, onde se integra os nossos Cardadores de Vale
de Ílhavo, seguido do concerto de Pedro Abrunhosa, neste seu regresso ao palco do CCI.
No domingo, durante a tarde, realiza-se mais uma edição do Mercadinho de Vendas e Trocas
e às 18h00 apresentamos “O Baile”, um espetáculo de dança resultante de um workshop
de envolvimento comunitário, em que os participantes, em conjunto com os bailarinos, atores
e coreógrafa, estão envolvidos na sua interpretação.

Ao longo destes 5 anos o Centro Cultural de Ílhavo tem-se afirmado como um espaço
de excelência, tendo traçado uma programação regular e intensa, trazendo ao seu palco
os nomes mais relevantes da cultura nacional e alguns de projeção internacional. Tem sido
igualmente relevante o trabalho de envolvimento comunitário, bem como o apoio na
dinamização cultural local e regional ou na criação artística de vários projetos desenvolvidos
por associações, ações que contribuem no desenvolvimento e crescimento social, económico
e cultural.

Desde a sua abertura, o CCI recebeu mais de 192.000 visitantes, com uma taxa de
ocupação média superior a 75% em todos os espetáculos apresentados nos diferentes
espaços do CCI, revelada pela contínua capacidade de realização de ações, que em 2012
contabilizou 206 (mais 10% do que em 2011) e o aumento de público em 22%, com um
resultado final de 45.436 visitantes.

A todos quantos vivem o CCI, fica o nosso agradecimento pela contínua aposta de
crescimento, potenciando as múltiplas dimensões do Centro Cultural do Município de Ílhavo,
da Região de Aveiro e de Portugal.

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

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