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IX MOSTRA GASTRONÓMICA “AS TASQUINHAS DE ÍLHAVO”
A sessão de abertura da IX Mostra Gastronómica “As Tasquinhas de Ílhavo”, decorrerá 

no próximo dia 22 de Agosto (Quarta-feira) pelas 18h30 no Jardim Henriqueta Maia em 
Ílhavo, com intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo e do Grão Mestre 
da Confraria do Bacalhau.

Já na sua nona edição, esta mostra gastronómica, organizada pela Câmara Municipal, 
em parceria com a Confraria Gastronómica do Bacalhau, conta com o patrocínio especial 
da Associação dos Industriais de Bacalhau (AIB), a qual forneceu para o evento, 1200kgs 
de Bacalhau.

Este ano, estarão de novo presentes seis Associações do Concelho: Rancho da Casa 
do Povo de Ílhavo; Grupo de Jovens “A Tulha”; Associação Chio-Pó-Pó; os Bombeiros 
Voluntários; Grupo de Trabalhadores da Câmara; a Confratasca da Confraria do Bacalhau 
e uma padeira de Vale de Ílhavo, com as celebres padas e o bolo doce da região.

Os visitantes poderão saborear os mais conhecidos e tradicionais pratos de bacalhau, 
ou aventurarem-se nos pratos endógenos à nossa Terra: as línguas de bacalhau com arroz 
de tomate, carinhas fritas com arroz de feijão, feijoadas de samos, salada de bacalhau, 
bacalhau à Confraria, não faltando as famosas pataniscas de bacalhau, entre outros.

Para animar as noites gastronómicas estarão presentes na Quarta-feira o Grupo de 
Música Tradicional “Duas Gerações”; na Quinta-feira a noite é dedicada ao Fado Amador, 
na Sexta-feira contamos com a presença dos Pauliteiros de Miranda, no Sábado a animação 
fica a cargo do grupo Polk-Tributo a Quadrilha e o encerramento no Domingo dia 26 contará 
com a presença de Sérgio Lucas(vencedor do “Concurso Ídolos”).

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

informação


