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Município de Ílhavo tem novo desafio patrimonial às sextas-feiras 
 

 

A Câmara Municipal de Ílhavo dá corpo a um novo projeto cultural e patrimonial que 

promove a identidade e as “pequenas histórias” do Município. 

“Em Ílhavo acontece à sexta”, que inicia o seu ciclo de conferências na próxima sexta-

feira, 9 de março, pretende lançar um novo desafio à comunidade para que venha desbravar o 

seu Município, as suas vivências históricas, os seus recantos patrimoniais, com a pretensão 

clara de incluir as comunidades neste processo de descoberta, partilhando as suas 

experiências e os seus conhecimentos.  

 

“Em Ílhavo acontece à sexta” revelar-se-á mensalmente, através de conversas informais, 

com três convidados, em torno do Património que aqui se entende em toda a sua plenitude, 

incorporando as suas diversas vertentes culturais, científicas, históricas, artísticas, 

gastronómicas e mitológicas e até do imaginário coletivo. 

Este novo momento de cultura promovida pela Autarquia pretende levar a comunidade a 

discutir e descobrir o que é ser Ilhavense, mapeando diversos tesouros e segredos do 

município. 

 

A primeira sessão terá lugar já na próxima sexta-feira, dia 9 de março, enquadrada em 

plena edição da Rota das Padeiras deste ano, pretenderá dar voz a uma das figuras mais 

icónicas do concelho – a Padeira. Apesar da dureza que esta atividade encerra é, também, um 

dos pilares económicos do lugar de Vale de Ílhavo. Assim, em torno da estátua de homenagem 

a todas as padeiras do lugar, o seu autor (Xico Lucena), uma antropóloga (Mouette Barboff) e 

as padeiras (Alzira e João Torrão) desvendarão alguns segredos do famoso Pão. 

A tertúlia cultural decorrerá na Associação Cultural e Recreativa Os Baldas, às 19:00 

horas. 

 

 

 

 

Programa para este ano do “Em Ílhavo acontece à sexta” 

 

Abril – dia 20 

Escultura Nossa senhora da Piedade 

Local: Igreja Nossa Senhora da Encarnação 

 

Maio – dia 4 

Painel de azulejos 

Local: Museu Marítimo de Ílhavo 
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Junho – dia 15 

Canal do Desertas 

Local: Canal do Desertas 

 

Julho – dia 20 

Solventil – Válvula Celular Automática 

Local: Farol da Barra 

 

Agosto – dia 10 

Pasteleira  

Local: Jardim Oudinot 

 

Setembro – dia 14 

Andor Nossa Senhora dos Navegantes 

Local: Capela Nossa Senhora dos Navegantes 

 

Outubro – dia 19 

Torre dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo 

Local: Quartel Bombeiros Voluntários de Ílhavo 

 

Novembro – dia 16 

Mural  Palmiro Peixe 

Local: Laboratório Artes Teatro Vista Alegre 

 

Dezembro – dia 14 

Vadio e Viana 

Local: Centro Comunitário da Gafanha do Carmo 


