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São incontornáveis referências 
históricas o Farol da Barra, o mais 
alto em Portugal, vigilante atento da 
segurança marítima, e os palheiros da 
Costa Nova, as casas com riscas coloridas 
em fundo branco, antigos armazéns de 
pesca e de salga atualmente convertidos 
em exuberantes residências balneares. 

Mas o Município de Ílhavo alberga 
também alguns grandes equipamentos 
públicos nacional e internacionalmente 
premiados pela sua qualidade 
arquitetónica contemporânea: o edifício 
do Museu Marítimo de Ílhavo foi, por 
exemplo, considerado um dos museus 
mais espetaculares do século XX, e 
são também muito apreciados o Cais 
Criativo da Costa Nova, a recuperação 
da Biblioteca Municipal de Ílhavo ou o 
hotel da Vista Alegre. 

A capela setecentista de Nossa Senhora 
da Penha de França é monumento 
nacional e, além do espólio azulejístico 
atribuído a Gabriel del Barco, inclui 
também um espetacular túmulo 
barroco da autoria de Claude Laprade 
e uma das maiores árvores de Jessé 
que se conhecem na Europa. Precede a 
construção do bairro operário, onde se 
insere, com quase dois séculos, e que se 
associa aos movimentos de utopia social 
após a Revolução Industrial. Ao longo 
dos tempos, foi evoluindo e incorpora 
também importantes contributos 
do movimento da “casa portuguesa” 
defendido durante o Estado Novo.

Já o antigo centro urbano de Ílhavo, em 
completo contraste e resultando de uma 
profusão de influências transoceânicas 
relacionadas aos fenómenos da pesca 
longínqua e da emigração para o 
continente americano, virá a incluir 
alguns dos mais relevantes exemplares 
de Arte Nova do país, destacando-se 
também a Art Deco / Modernismo, 
e a tornar-se exuberante território 
do azulejo, quer como revestimento 
de fachada quer utilizando painéis 
decorativos ilustrando cenas do 
quotidiano.

Estas referências convivem 
harmoniosamente com a arquitetura 
tradicional, como a Casa Gafanhoa, 
associada ao lavrador e ao pescador 
do litoral português, o que confere ao 
território um efervescente caráter de 
experimentação.

O Bacalhau é o rei da gastronomia 
ilhavense. Consta, cozinhado de 
mil e uma formas, nas ementas dos 
restaurantes locais e, em agosto, é até 
comemorado, no Jardim Oudinot, no 
maior e mais emblemático Festival do 
Bacalhau nacional, onde também pode 
encontrar a chora (sopa) ou os seus 
derivados – samos, línguas, caras e 
outras partes do “fiel amigo”, preparadas 
à boa maneira da cozinha tradicional 
ilhavense e portuguesa, neste município 
que é, também, a Capital Portuguesa do 
Bacalhau.

Confecionados pelo saber ancestral 
das padeiras locais e celebrados na 
Rota das Padeiras, o que não poderia 
ser esquecido são as afamadas padas 
(pão) e os folares de Vale de Ílhavo, 
terra também de Carnaval tradicional e 
seus míticos Cardadores e de genuínos 
sabores. 

A comercialização, apanha e cultivo 
de bivalves e captura de Marisco é 
uma das mais relevantes atividades 
económicas das comunidades piscatórias 
da Ria de Aveiro. “Camarão da costa”, 
amêijoa, percebes, sapateira, búzios, 
caranguejo, berbigão, lagostim, berbigão, 
mexilhão, navalheira, burriés, ou ostras 
são algumas das iguarias disponíveis 
na restauração local, além de enguias 
e de outros peixes da Ria ou do Mar, 
geralmente consumidos grelhados em 
características caldeiradas. O Ria a Gosto 
– Festival de Marisco da Costa Nova, é a 
montra destes salgados sabores, todos os 
anos, em agosto… 

À sobremesa degusta-se o leite creme ou 
o arroz doce, à moda de Ílhavo, as papas 
de abóbora, de carolo de milho ou ainda, 
ao lanche, a tripa, originária da Costa 
Nova, que é possível encontrar nos 
quiosques de rua das praias.
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No Centro de Portugal e duplamente 
atravessado por canais da Ria de Aveiro, 
o Município de Ílhavo, com cerca de 
75 km2 e cerca de 40.000 habitantes, 
é a norte delimitado pela barra, que 
une esta laguna ao Oceano Atlântico, 
estendendo-se por uma ampla área 
plana onde se encontram implantadas 
as suas duas cidades - Ílhavo e Gafanha 
da Nazaré, mas também uma vasta área 
verde de Mata Nacional e um extenso 
cordão litoral de praias de areal dourado 
– as carismáticas praias da Barra e da 
Costa Nova.

A história do Município de Ílhavo, 
tal como de toda a região em que se 
insere, está profundamente marcada 
pelas dramáticas alterações que a rede 
hidrográfica e a linha de costa sofreram 
ao longo do tempo. Há cerca de dez 
séculos atrás a Ria de Aveiro não existia 
ainda. A bacia do rio Vouga terá sido, 
nessa altura, uma baía aberta ao mar.

Assim, com cerca de nove séculos e meio 
de vida documentada, não se estranha 
que Ílhavo tenha sido apontada por 
vários autores como sendo descendente 
de lendários navegadores, que terão 
entrado pela foz deste rio e aqui se 
estabelecido. 
Os empreendedores ilhavenses 
foram eles próprios, posteriormente, 
fundadores de numerosas comunidades 
marítimas ao longo da costa portuguesa, 
por via da sua vocação marítima e 
piscatória, que terá o seu expoente 
máximo na primeira metade do século 
XX, época em que se notabilizarão 
pela tenacidade e coragem dos seus 
capitães, marinheiros e pescadores nas 

campanhas de pesca ao Bacalhau – a 
Faina Maior, nos tempestivos Oceanos 
Ártico e Atlântico, que banham as costas 
da Terranova (Canadá) e da Gronelândia.
Foram economicamente relevante 
para o município a indústria de 
transformação de peixe, a produção 
de sal, a pesca artesanal, a construção 
naval e as atividades portuárias, com 
a instalação do Porto de Aveiro, na 
Gafanha da Nazaré. No entanto, e 
enquanto comunidade criativa, 
sempre se notabilizou, e desenvolveu 
também a indústria cerâmica, em 
especial a da porcelana, a partir do 
surgimento da Vista Alegre, em 1824.

No presente, e perspetivando desde já 
o futuro, a Economia Azul - associada 
ao aproveitamento e transformação dos 
recursos marinhos, com destaque para 
a indústria bacalhoeira, e empresas que 
são referências mundiais no âmbito 
da Mecânica, Eletrónica, Cerâmica, e 
no Turismo, são os pilares da atividade 
económica local, ancoradas na Inovação 
e na Criatividade.

Localização

Desse caráter é também testemunho 
o Museu da Vista Alegre, símbolo, 
ainda hoje, de excelência nacional nos 
domínios da criatividade, qualidade 
e empreendedorismo. Evoca tanto o 
património industrial desta fábrica como 
o percurso da sua comunidade operária, 
residente naquele que é um dos maiores, 
mais antigos e ainda em laboração 
bairros operários europeus, quase uma 
minicidade, onde muito há a aprender 
e a viver. A a este relevante património 
imaterial juntam-se também os 
Cardadores, figuras icónicas do carnaval 
tradicional de Vale de Ílhavo.

Vela, surf, kitesurf, canoagem ou 
mergulho, além de grandes eventos da 
náutica e outras variantes desportivas, 
são o inspirador cartaz do mar e da ria, 
anfiteatros naturais para os desportos 
náuticos, num Município onde também 
as bicicletas, as caminhadas ou a 
prática desportiva nos diversos campos 
públicos, fazem parte dos hábitos de 
lazer, que incluem também descontrair 
nas praias da Barra e da Costa Nova.

O Mar por Tradição é, como 
em nenhum outro poderia ser, 
o lema do Município de Ílhavo.

Viver esse que cada uma das 
comunidades deste território 
policêntrico: Ílhavo, Gafanhas, Barra, 
Costa Nova e Vale de Ílhavo, transporta 
dos jardins, ruas e becos para as suas 
catedrais culturais… A Casa da Cultura 
é a segunda casa de espectadores e 
artistas, local de bem receber o Mundo, 
a Fábrica das Ideias, à semelhança da 
cidade industrial onde está instalada – a 
Gafanha da Nazaré, produz e exporta 
arte, estando ao serviço da criação 
artística. O Laboratório das Artes 
Teatro da Vista Alegre é um espaço 
dedicado ao pensamento, à pesquisa 
e à experimentação, acolhendo as 
manifestações culturais mais eruditas, 
sejam elas clássicas ou contemporâneas. 
Finalmente o Cais Criativo, na Costa 
Nova, é um espaço jovem e efervescente 
no verão, descontraído, tal como a 
praia onde se encontra, e introspetivo e 
inspirador no inverno.

Temperado pelo sal e pelo sol, pela brisa 
marinha e pelo cheiro do pinheiro bravo, 
o caráter dos ilhavenses é alegre 
e enérgico, ousado e criativo. A aventura 
da labuta quotidiana, por vezes trágica, 
não apagou a doçura destas mulheres e 
homens que, sabendo-se privilegiados 
por habitar este território singular, pleno 
de beleza cénica e disputado pela terra, 
pelo mar e pela ria em jogos de luzes e 
marés, se entregam ao trabalho ou ao 
lazer com a mesma energia, entusiasmo 
e com orgulho da sua cultura e da sua 
identidade.

Desse caráter são testemunhos o Museu 
Marítimo de Ílhavo, com o seu Aquário 
dos Bacalhaus, o Navio Museu Santo 
André e o Centro de Investigação 
e Empreendedorismo, um dos mais 
visitados no país, que homenageia 
todos aqueles que, no passado e no 
presente, dedicam a sua vida às pescas, 
sejam elas as longínquas - como a 
do bacalhau, costeiras ou lagunares, 
e ainda às atividades ribeirinhas. 
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