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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:

Hoje, Dia 16 - Quinta-feira
21h30
Concerto pela Banda  “Filarmónica Gafanhense”
Largo do Farol -  Praia da Barra

Dia 17 - Sexta-feira
22h00
Espectáculo com o Grupo de Fados Alma de Coimbra
No Largo da Bruxa - Gafanha da Encarnação

Dia 18 - Sábado
15h30 - Inauguração do trilho “Na Rota das Padeiras”
A Câmara Municipal de Ílhavo vai inaugurar no próximo sábado, 18 de Agosto, mais um 

percurso da Rede de Percursos Pedestres do Município de Ílhavo, denominado "Na Rota 
das Padeiras". Este novo Percurso, com uma extensão de aproximadamente 6 Km, grande 
parte em zona de caminhos e carreiros, para além de permitir o aprofundar do conhecimento 
acerca da arte e da história das Padeiras e do Pão de Vale de Ílhavo, coloca-nos igualmente 
em contacto com paisagens de grande beleza natural, e seguramente ainda desconhecidas 
para muitos, dos lugares da Ermida e de Vale de Ílhavo.

Fica desde já o convite para a participação na abertura oficial do Percurso "Na Rota das 
Padeiras", que terá início pelas 15h30 junto à Estátua da Padeira em Vale de Ílhavo e final 
cerca das 17h30 no mesmo local.

Todo o percurso será acompanhado por técnicos da HERA (Associação para a Valorização 
e Promoção do Património) e do GEMA (Grupo de Espeleologia e Montanhismo de Aveiro), 
que, como tem sido habitual, irão fornecer a todos os participantes informações preciosas 
sobre a história, a fauna e a flora desta área do Município de Ílhavo.

18h30 - Rota das Padeiras
Concentração junto à Estátua da Padeira em Vale de Ílhavo
Participação da Marcha do Grupo de Jovens da Praia da Barra

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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