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1. Ílhavo a Ler+ - Final do Concurso de Leitura Concelhia 
 

Realiza-se no próximo sábado, dia 14 de março, a partir das 14 horas, no Centro Cultural de 
Ílhavo, a grande final do Concurso de Leitura Concelhia Ílhavo a Ler+. 

Após uma primeira fase, em que cada Escola selecionou os seus concorrentes, esta segunda 
determinará quais os nomes dos vencedores em cada categoria: 

1.ª Categoria: alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (4.º ano); 
2.ª Categoria: alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico (5.º e 6.º anos); 
3.ª Categoria: alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º anos); 
4.ª Categoria: alunos do Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º anos). 
Durante a tarde serão ainda apresentados alguns dos trabalhos elaborados no âmbito da iniciativa 

“À Descoberta de… “ este ano dedicada à autora Alice Vieira, no âmbito do Plano de Promoção do Livro 
e da Leitura da Rede de Bibliotecas de Ílhavo. 

Os grandes vencedores da fase concelhia do concurso representarão o Município no Concurso 
Intermunicipal de Leitura da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), numa prova final, 
aberta ao público, onde participarão os concorrentes apurados nas finais de cada município. 

Este ano a grande final realiza-se no Município de Ílhavo, no Centro Cultural de Ílhavo, a 30 de 
maio.  

  
Ver programa em anexo. 
 
 

2. Rota das Padeiras 2015 
 
A Rota das Padeiras 2015 vai ter início já na próxima sexta-feira, dia 13 de março, pelas 18h30, na 

Sede da Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”, na Rua do Cabeço do Nuno, 8 (próxima à estátua 
da Padeira), em Vale de Ílhavo. 

A Rota das Padeiras, organizada pela Câmara Municipal de Ílhavo em parceria com a A.C.R. “Os 
Baldas”, realizar-se-á até domingo, dia 15 de março, apresentando-se completamente renovada, 
permitindo 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. 

O evento disponibilizará 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, bem como a Exposição “Um Pão com História e 
Tradição”, com toda a informação inerente ao ciclo de produção do pão.  

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. 

 
Venha conhecer todas as Padeiras de Vale de Ílhavo e homenagear um dos expoentes máximos 

da gastronomia ilhavense! 
 
Ver programa em anexo. 
 


