Ílhavo
SOBRE

Foto: Vista Alegre
Ílhavo
A cerca de 3 km de Aveiro, tomando a E.N. 109 na direcção do sul, encontra-se Ílhavo, antiga Illabum que porventura
terá sido fundada pelos Gregos. Tal como Aveiro, localiza-se nas terras baixas banhadas pelos braços da ria que o rio
Vouga desenha quando chega ao mar. Esta geografia peculiar condicionou desde tempos recuados a actividade dos
seus habitantes, atraindo-os para as fainas da pesca e à longínqua Terra Nova em busca do bacalhau. Merece visita
o Museu Marítimo com uma admirável mostra dedicada à ria e ao mar, a não deixar esquecer como eram as velhas
embarcações que deslizavam pela ria, os instrumentos náuticos e os variados aparelhos de pesca.
De passagem pela igreja matriz, datada de 1785 e dedicada a S. Salvador, não deixe de entrar. Lá dentro, entre
outras peças de interesse, destaca-se a imagem do Senhor dos Navegantes, da devoção dos homens do mar. Na
capela de Nossa Senhora do Pranto repare-se numa escultura da Senhora, em calcário policromado, que remonta ao
séc. XV.
Muita da terra que hoje se pisa em redor de Ílhavo foi em tempos arrancada aos braços da ria pelo enorme esforço
dos ilhavenses. São as "gafanhas", solos extremamente férteis que produzem batata, milho, feijão e hortaliças, raiz
do nome de várias das freguesias da região: Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação, Gafanha do Carmo.
Muito perto de Ílhavo, a Fábrica da Vista Alegre que desde há 170 anos protagoniza o fabrico de uma das mais
prestigiadas porcelanas do Mundo, o museu, as lojas e todo o interessante complexo industrial junto de um dos
braços da ria, são, sem dúvida, dignos de visita.
Por entre os campos férteis das Gafanhas siga na direcção de Vagos, concelho rural conhecido pela produção de
leite. Atravesse o braço sul da Ria na direcção da praia da Vagueira. Uma estrada paralela ao mar conduz à Costa
Nova. Aqui, deixe-se encantar pelos coloridos palheiros.
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