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I -  MAR AGOSTO 2007
No âmbito das Festas do Município de Ílhavo -  Mar Agosto 2007, apresentamos por este 

meio as acções a decorrer nos próximos dias, de acordo com o seguinte calendário:

Dia 11 - Sábado
Todo o dia
Ílhavo Radical 2007 - VI  Campeonato Regional de Skate de Ílhavo
Skate Park, junto à Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré

21h45
Concerto de Musica Sacra “Melodias de Sempre”
Igreja da Praia da Barra

Dia 13 - Segunda-feira
22h00
Grande Concerto de Verão com Mickael Carreira
No Relvado da Costa Nova

II - CONCURSO GASTRONÓMICO DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO “SABORES A MARESIA”
No seguimento de uma aposta forte na promoção e divulgação do Concelho de Ílhavo 

na área do Turismo, a Câmara Municipal de Ílhavo realizou no passado dia 6 de Agosto um 
Concurso Gastronómico, com o objectivo de divulgar a nossa já famosa gastronomia, e dar 
assim continuidade a um processo de afirmação de Ílhavo como a Capital do Bacalhau. 

O Concurso contou com a participação de 11 Restaurantes do Município, que apresentaram 
uma ementa de manjares deliciosa, em que o bacalhau constituiu o elemento principal.

O júri, constituído pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng. Ribau Esteves; 
pelo Director Geral das Pescas, Dr. Eurico Monteiro; pelo Presidente da Associação dos 
Industriais do Bacalhau, Sr. Rui Dias; Pelo Grão-Mestre da Confraria do Bacalhau, Professor 
Reigota e presidido pelo Chefe Fernando Heleno, teve a difícil tarefa de escolher os pratos 
de bacalhau que mais se destacaram, devido à excelente qualidade de confecção e 
apresentação dos mesmos.

Assim, o vencedor foi o Restaurante Casa Velha que levou a concurso uma Salada quente 
de Bacalhau com pimentos assados e azeite de alho. O segundo lugar foi atribuído ao 
Bacalhau à Gafanhão preparado pelo Restaurante Gafanhão, cabendo o terceiro lugar ao 
Restaurante Marisqueira da Costa Nova com o seu Bacalhau à Casa. 

Participaram ainda a Churrascaria Restaurante Barra 92 (Bacalhau com Broa), o Farnel 
(Bacalhau à Casa), a Pizzaria Ilhapizza (Pizza de Bacalhau), o Restaurante D. Coutinho 
(Surpresa de Bacalhau), o Restaurante O Parquedista (Bacalhau à Casa), o Restaurante O 
Porão (Bacalhau à Gafanhão) e o Restaurante Villa Madrid (Bacalhau à Marinheiro).

Para além do prato de bacalhau admitido a concurso, todos os restaurantes levaram

informação



ainda uma segunda mostra gastronómica à sua escolha, que fez as delícias dos convivas 
presentes. Da famosa caldeirada de enguias, às sardinhas na telha ou lasanha de bacalhau, 
o difícil era mesmo saber por qual optar.

Todas estas receitas serão publicadas num livro de receitas a editar oportunamente pela 
Câmara Municipal de Ílhavo.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Rosa Tomás Conceição, Dr.ª
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