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I - 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 30 de Maio 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 13 Restaurantes do Município, que
apresentaram uma ementa de manjares deliciosa, em que o bacalhau constituiu o elemento
principal.

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

O júri, constituído pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Eng. Ribau Esteves,
pelos Confrades Hélder Viana e João da Madalena em representação da Confraria do
Bacalhau, pelo Grão Mestre da Confraria da Panela ao Lume, pela engª Ângela Soeiro  e
presidido pela Presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, Drª
Madalena Carrito, 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 O Porão que levou a concurso o seu prato “Bacalhau
à Gafanhão”. O Segundo lugar coube à Marisqueira da Costa Nova com “Couvada de
Bacalhau”, o terceiro lugar foi atribuído “Bacalhau à Casa Velha” do  Restaurante Casa Velha
(Hotel de Ílhavo). Havendo ainda um quarto prémio para o “Bacalhau especial da casa “ do
Restaurante Mestre Palão. (ver fotos em anexo)

Participaram ainda neste concurso os seguintes restaurantes: D. Coutinho (Bacalhau
à D: Coutinho), O Dóri (Açorda de Bacalhau), Solar da Carroça (Bacalhau da Casa), a Pizzaria
Ilhapizza (Lasanha de Bacalhau), O Parquedista (Bacalhau especial da Casa), O Gafanhão
(Bacalhau à Gafanhão), Marisqueira Boca da Barra (Bacalhau à Boca da Barra), Restaurante
Ria Gastronómica (Bacalhau à Carmelita), e o restaurante O Farnel Pronto a Comer (Bacalhau
da Bia).

II - A Grande Pedalada do Município de Ílhavo
  A Câmara Municipal de Ílhavo vai organizar no próximo dia 15 de Junho, Domingo,

mais uma edição da Grande Pedalada.
Este iniciativa surge no seguimento do balanço extremamente positivo das edições

anteriores, que reuniram centenas de participantes, de todas as idades, oriundos de todo
o Concelho e também de fora dele, que puderam, durante esses dias, apreciar a grande
beleza natural desta região, ao mesmo tempo que praticavam uma actividade tão saudável
e amiga do ambiente como é o ciclo-turismo.

informação



A Grande Pedalada 2008 terá início pelas 10h00 (concentração na Praça do Centro
Cultural de Ílhavo), partida às 10h30, passando depois por vários pontos do Concelho,
terminando cerca das 17h00 na Piscina Municipal de Vale de Ílhavo, que nesse mesmo dia
reabre ao público, possibilitando assim um refrescante mergulho após o esforço. O
almoço/piquenique será realizado no Parque de Merendas da Gafanha da Encarnação

Com os nossos melhores cumprimentos,

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