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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 atividades das mais diversas
áreas.

Num ano especial de comemoração dos 75 anos do Museu Marítimo de Ílhavo, o “Mar
agosto 2012” dá as boas vindas a todos os Munícipes e a todos quantos nos visitam com
o Ílhavo Sea Festival (de 3 a 6 de agosto), que integrará um vasto conjunto de ações culturais,
desportivas e de lazer, e que contará com a presença de alguns dos mais belos Grandes
Veleiros do Mundo, numa aposta da CMI na promoção do Município, em particular da sua
cultura de mar.

O programa do “Mar agosto 2012” segue com o “Festival Ria a Gosto - Festival de Marisco
da Ria de Aveiro” e para a “IV - Semana Náutica do Município de Ílhavo”, investimentos de
promoção das potencialidades gastronómicas e das atividades náuticas na Ria de Aveiro.

Destaque especial para o Festival do Bacalhau que decorrerá no Jardim Oudinot entre
os dias 15 e 19 de agosto, composto por diversas atividades, espetáculos e concertos
noturnos, 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 75.º Aniversário do Museu Marítimo de Ílhavo, estão programadas 75 horas
de atividades culturais que vão desde a gastronomia ao teatro, música, cinema e artesanato,
assinalando de forma especial o dia 08 de agosto com a Sessão Comemorativa, momento
usado para a reabertura da Sala da Ria.

Neste ano de 2012, assinalamos também o 11.º Aniversário do Navio Museu Santo André,
pólo do MMI, ancorado no Jardim Oudinot.

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

Nota: Junto em anexo programa completo do MarAgosto 2012 e publicidade com os
principais destaques do mês.

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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