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Apresentação do Programa

Reforçando a aposta na divulgação do Município de Ílhavo, a CMI, em parceria com
várias, Associações, realiza entre os dias 1 e 31 de Agosto mais uma edição do “Mar Agosto
- Festas do Município de Ílhavo”, com um programa cheio de actividades das mais diversas
áreas.

A abrir o programa do “Mar Agosto 2010” uma nota especial para a “II - Semana Náutica
do Município de Ílhavo” e para o “Festival Ria a Gosto - Festival de Marisco da Ria de Aveiro”
um investimento de promoção das actividades náuticas e das potencialidades gastronómicas
da Ria de Aveiro junto dos Munícipes e de todos quantos procuram esta Região para desfrutar
de alguns momentos de descanso, convívio e lazer.

Igualmente se destaca o Festival do Bacalhau que decorrerá no Jardim Oudinot entre os
dias 18 e 22 de Agosto, composto por diversas actividades, espectáculos e concertos
nocturnos, e a Mostra Gastronómica das Tasquinhas do Bacalhau, reforçando a dimensão
sócio-económica e cultural que o Bacalhau representa no Município que tem “O Mar por
Tradição”.

Assinalando o 73.º Aniversário da Fundação do Museu Marítimo de Ílhavo, será promovido
o Dia Aberto (com visitas gratuitas), com várias actividades e exposições, finalizando com
um espectáculo de Fado no Jardim interior, “Festa de Verão das Comunidades” com
transmissão pela RDP.

Será um mês cheio de actividades e animação. Apresentamos a todos o convite para
visitar o Município de Ílhavo e participar nestas Festas.

Nota: junto em anexo o Programa do “Mar Agosto 2010 - Festas do Município de Ílhavo”.
anexo também a página de publicidade com os destaques.

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

Guilherme Teixeira Carlos, Eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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