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Município de Ílhavo marca presença no dia da CIRA na Bolsa de Turismo 
de Lisboa 2018 
  

O segundo dia da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) que decorre até ao próximo dia 4 
de março, na FIL em Lisboa, assinalou o Dia da Região de Aveiro, no âmbito do Turismo 
Centro Portugal. 

O Município de Ílhavo marcou presença com uma delegação composta pelo Presidente 
da Câmara Municipal, Fernando Caçoilo, a Vereadora do Pelouro do Turismo, Fátima Teles, e 
uma delegação da Confraria Gastronómica do Bacalhau que apresentou aos participantes 
(profissionais do setor do turismo) uma degustação de Bacalhau. 

 
A Autarquia de Ílhavo aproveitou o particular momento dedicado à Região para promover 

e dar a conhecer as suas referências identitárias e as potencialidades turísticas do Município, 
no âmbito do destino turístico de excelência e da marca "Ria de Aveiro" (www.riadeaveiro.pt), 
impulsionando junto dos profissionais e dos agentes económicos do setor a oferta turística de 
Ílhavo. 

O Município de Ílhavo volta a estar em destaque na BTL, no dia 3 de março, sábado, 
pelas 13:00 horas, momento em que a Associação Cultural e Recreativa Os Baldas, através da 
Câmara Municipal, levará um showcooking, seguido de degustação, de padas e folares de Vale 
de Ílhavo, como forma de promover a Rota das Padeiras 2018 que se realizará entre os dias 9 
e 12 de março. 

 
Este dia da Região de Aveiro na BTL 2018 foi ainda aproveitado pela Câmara Municipal 

de Ílhavo para a apresentação do calendário e programa anual de eventos turísticos do 
Município: 

- Palheta - Robertos e Marionetas (1 a 5 de março); 
- Rota das Padeiras 2018 (9 a 12 de março); 
- Ilustração à Vista (4 a 6 de maio); 
- Rádio Faneca (8 a 10 de junho); 
- BTT Rota do Bacalhau (3 de junho); 
- Festas da Vista Alegre, em honra de Nossa Senhora da Penha de França (30 de junho 

a 2 de julho); 
- Marolas - Ílhavo Ílhavo (13 a 29 de julho) 
- Festival da Sardinha da Costa Nova (19 a 22 de julho); 
- Miss Activo Cup (28 de julho a 1 de agosto); 
- Ria a Gosto Festa do Marisco Costa Nova (2 a 5 de agosto); 
- Festival do Bacalhau (8 a 12 de agosto); 
- Festas em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes, incluindo uma singular procissão 

náutica (15 e 16 de setembro); 
- Festival Gastronomia de Bordo, no âmbito de projeto Territórios com História, numa 

parceria cultural com os municípios de Peniche e da Murtosa (14 a 18 de novembro); 
- LEME - Festival de Circo Contemporâneo e Criação Artística em Espaços Não 

Convencionais (29 de novembro a 2 de dezembro). 

http://www.riadeaveiro.pt/

