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1. Rota das Padeiras 2015 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”, 

vai promover nos dias 13, 14 e 15 de março, em Vale de Ílhavo, a Rota das Padeiras. 
A Rota das Padeiras apresenta-se em 2015 numa versão completamente renovada, permitindo ao 

aos visitantes o contacto direto com todas as Padeiras de Vale de Ílhavo que terão em exposição e para 
venda as suas Padas e os seus Folares, desvendando a genuinidade e simplicidade desta arte tão 
ancestral. 

Assim, nestes dias 13, 14 e 15 de março, terão lugar na Sede da A.C.R. “Os Baldas”, uma série de 
iniciativas como Showcookings, Degustações, Workshops, entre outras, que permitirão aos visitantes 
apreciar de forma mais próxima todos os aspetos inerentes a este expoente máximo da gastronomia 
ilhavense. 

O evento disponibilizará ainda uma exposição simbólica, “Um Pão com História e Tradição”, com 
toda a informação inerente ao ciclo de produção do pão, bem como patenteia os instrumentos e 
utensílios usados no passado e no presente na laboração diária destas padeiras. Além disso, este evento 
proporcionará ainda a participação, mediante inscrição prévia, em ações de demonstração da sua 
confeção ou visitas aos locais de produção. 

Conhecer a história e características desta terra e da sua gente será uma experiência singular, que 
dará a conhecer a todos a simplicidade e riqueza de uma arte tradicional que percorre gerações e se 
transmite dentro da família, de mães para filhas e filhos, num ritual misto de religiosidade, de comunhão e 
solidariedade. 

 
Programa: 
Todos os dias  
Exposição e venda de Pão pelas Padeiras Tradicionais  
Visita à Exposição “Pão com História e Tradição”  
Workshops “Meta a Mão na Massa... ”  
Artesanato ao Vivo 

 
13 de março (sexta-feira) 
Todo o dia  
Visitas Serviço Educativo 
18h30  
Abertura 
19h00  
Visita guiada à Exposição “Pão com História e Tradição” 
19h30  
Showcooking “Pão com Chouriço” 
20h30  
Degustação de Pão com Chouriço 
22h00  
Histórias soltas com Urbino Grave “Conto, recordando…” 
 
14 de março (sábado) 
15h00 
Abertura com degustação de Folar 
16h00  
Showcooking “Padas de Vale de Ílhavo” 
17h30 



Workshop “Sacos de Pão de Vale de Ílhavo” 
19h00 
Workshop “Bonecas de Palha de Milho” 
20h00 
Degustação de Pão com Bacalhau 
21h30 
Rancho Folclórico “O Arrais” 
 
15 de março (domingo) 
14h00 
Abertura com Cardadores de Vale de Ílhavo 
15h30 
Showcooking “Folar de Vale de Ílhavo” 
16h30 
Workshop de Dança Tradicional 
17h00 
Danças Tradicionais Portuguesas “Tradballs” 
18h30 
Showcooking “Folar de Páscoa de Vale de Ílhavo” 
22h00 
Encerramento 

 
 
2. Concerto de Família - Música na Escola 2015 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo está a promover, em parceria com a Orquestra Filarmonia das 

Beiras, o Projeto Música na Escola que irá fechar com um Concerto de Família no próximo domingo, dia 
8 de março, pelas 17h30, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (CCGN). 

Música na Escola é um projeto de intervenção educativa que tem como objetivos primordiais a 
divulgação musical e a sensibilização e formação do público infantil para a música erudita, privilegiando a 
participação das crianças no processo de realização musical através da interação com esta orquestra, 
bem como com recurso ao conceito de “audição ativa”. 

A obra “As Quatro Estações” de António Vivaldi foi o tema escolhido para esta edição de 2015, 
tendo-se já realizado 3 sessões com a presença de cerca de 690 alunos dos 5.º e 6.º anos de 
escolaridade e de 45 professores. 

Especialmente dedicada a Família, a Sessão de Encerramento terá lugar já no próximo domingo, 
dia 8 de março, pelas 17h30, no CCGN (entrada gratuita), num momento de partilha e interação entre as 
crianças e os seus familiares.  

 


