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Convite

A Câmara Municipal de Ílhavo comemora hoje, dia 24 de Março, o primeiro aniversário
do Centro Cultural de Ílhavo (CCI). Partilhar o melhor da arte dos Portugueses foi uma opção
para assinalar este primeiro aniversário com Mestre Júlio Resende, a par com a renovação
do espaço permanente de (também seu Amigo) Cândido Teles, e ao lado dos créditos
firmados de gente de além-fronteiras como a americana Diana Reeves.

Assim, vimos por este meio convidar V. Exa. a participar na inauguração da Exposição
de Júlio Resende, que decorrerá hoje pelas 18 horas na Galeria do CCI. Na ocasião, o
Presidente da CMI fará uma alocução alusiva ao balanço do primeiro ano de vida do CCI.

“O Centro Cultural de Ílhavo é uma nova capacidade de crescimento cultural e social,
uma nota de qualificação urbana e uma aposta na produção e na promoção cultural de
valores locais e universais.”

Esta foi uma das frases de referência da inauguração do Centro Cultural de Ílhavo,
concretizada que estava na componente física esta aposta num equipamento cultural com
potencial e ambição. Se essa era a esperança determinada no momento do nascimento, é
bem verdade que o primeiro ano de vida se assumiu como um tempo de crescimento, com
a adesão de mais de 33.000 Pessoas às mais de 120 acções realizadas com relevante
sucesso, utilizando muitas e variadas formas de cultura.

A esperança é hoje uma certeza determinada e capaz de continuar a crescer.
Tendo corporizado uma aposta arrojada ao nível da qualificação urbana do centro da Cidade
e do Município de Ílhavo, o Centro Cultural de Ílhavo (CCI) assumiu uma importante condição
de espaço de vivência cultural neste seu primeiro ano de vida, com uma assinalável importância
na escala Municipal e vários momentos que lhe conferiram relevância Regional e Nacional.

As múltiplas acções do seu Auditório - as “artes de palco” -, as diversas exposições
que apresentámos no Foyer e na Sala de Exposições, o Cinema e os Atelier's, as várias
acções lideradas por Associações e por Empresas, que aconteceram neste novo equipamento
cultural fizeram-no assumir uma relevante condição de parceiro do processo crescente de
produção e promoção cultural.

A todos quantos deram vida ao CCI durante o seu primeiro ano, 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.

Continuamos a Contar Consigo. Bem Haja.

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