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Não pode ser vendido separadamente.
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Programa
Cais das Brincadeiras
Pavilhão Terra e Mar

Horário:
13 AGO: 17h30~23h00
14 a 17 AGO: 11h00~23h00

Restauração

13 AGO: 19h00~23h00
14 a 17 AGO: 12h00~15h00

· 19h00~23h00

Navio-Museu Santo André (Visitas)
13 a 17 AGO: 10h00~18h00

qua 13 agosto

17h30 Cerimónia de Abertura
Navio Museu Santo André

A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a
Confraria Gastronómica do Bacalhau, irá apresentar,
de 13 a 17 de agosto, a sétima edição do maior Festival
do Bacalhau do país, momento de vital importância para
a promoção dos valores da Gastronomia e da Cultura do
Bacalhau, que tem no Município de Ílhavo a sua referência máxima,
tendo o Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, como seu Salão Nobre e o NavioMuseu Santo André como seu anfitrião.
O Festival do Bacalhau, que traz anualmente ao Jardim Oudinot dezenas de
milhares de pessoas, é já um acontecimento incontornável na região e no país,
contribuindo de forma muito relevante para a divulgação dos principais valores
do Município de Ílhavo e da região, assim como para a dinamização da economia
local.
Após seis edições de grande sucesso, a edição 2014 do Festival do Bacalhau irá
marcar o início de um novo ciclo na vida desta iniciativa, que, mantendo a sua
estrutura base, irá apresentar profundas alterações ao nível da programação e
organização do espaço, tendo como objetivos mais relevantes o reforço da sua
dimensão cultural, o aumento da sua notoriedade nacional e ibérica, a conquista
de novos públicos e o aumento do seu impacto na economia local.
Tal será alcançado igualmente com o alargamento e aprofundamento das
parcerias com pessoas, com empresas e com entidades públicas e privadas, que
se associaram a esta iniciativa, contribuindo de forma decisiva para o sucesso da
mesma. Assim, o Festival do Bacalhau irá contar uma vez mais com dez espaços de
restauração geridos por dez Associações do Município, que irão apresentar os seus
pratos típicos à base do Fiel Amigo, duas Padeiras de Vale de Ílhavo, reconhecidas
pelas suas saborosas padas, bares e esplanadas dinamizados por Associações,
mostras e provas de Vinhos da Região Demarcada da Bairrada, de azeite e de outros
produtos regionais, a animação televisiva do programa “Portugal em Festa” da SIC,
entre muitas outras novidades. É de salientar na presente edição a participação,
pela primeira vez de dez empresas de bacalhau do Município de Ílhavo, Capital
Portuguesa do Bacalhau, que irão colocar à disposição de todos bacalhau
e seus derivados de qualidade excecional.
Para animar as noites, não faltarão os espetáculos musicais com
nomes de destaque do panorama musical português no palco
principal, pequenos concertos no porão do Navio-Museu Santo
André e no Palco “2”, showcooking, produtos regionais, mostra
de artesanato e diversas apresentações no Pavilhão Terra e Mar
ou animação para crianças e jovens no Cais das Brincadeiras,
entre muitas outras iniciativas. Delineámos uma programação
mais plural, ancorada em conteúdos culturais, que pretende
atrair novos públicos com perfis mais diversificados e que
convidam ao envolvimento da comunidade local.
A edição 2014 do Festival do Bacalhau visa ainda potenciar as
inúmeras qualidades do próprio espaço onde o Festival acontece.
O Jardim Oudinot é um espaço privilegiado, único e ideal para
acolher um evento desta natureza. A belíssima paisagem da Ria, a
imponente presença do Navio Museu Santo André e a generosa área de
jardim são, por si só, fatores de enorme atração. Neste sentido, encetamos
uma reorganização do recinto que permita criar novas dinâmicas,
potencializando esses fatores de atração, nomeadamente através de uma disposição
mais harmoniosa dos diversos equipamentos móveis e pontuando toda a área do
Festival com elementos cenográficos, o que beneficia o impacto visual da própria
paisagem envolvente e atribui uma maior e crescente notoriedade ao evento.
O Município de Ílhavo volta a ser o anfitrião do maior Festival de Bacalhau do
país, afirmando-se, uma vez mais, como a Terra do Bacalhau.

Organização:

18h00~19h00 Baile das Cores
Palco “2”

18h30 Degustação de Folar de

Vale de Ílhavo e Espumante da Bairrada

Pavilhão Terra e Mar

18h30 Apresentação do Livro

“O Cão e a Estrela”, de Clara Carrapatoso

Cais das Brincadeiras

19h00 Contos com sabor a Mar
Cais das Brincadeiras

19h00 Viagens na minha terra
- A Ria de Aveiro
Pavilhão Terra e Mar

19h30 Concerto com
First Breath After Coma
Palco “2”

21h00 Showcooking TEKA com Chef Chakall
Pavilhão Terra e Mar

22h00

MICKAEL CARREIRA

Palco principal

qui 14 agosto

10h00 Relaxamento à beira-ria
Jardim Oudinot ZEN

11h00~18h00

Workshop Papagaios de Papel

Pavilhão Terra e Mar

11h00 Contos com sabor a Mar
Cais das Brincadeiras

11h30 Marionetas
“O Circo das Marionetas”
Cais das Brincadeiras

12h00 Tudo sobre bacalhau

- Como demolhar?

Pavilhão Terra e Mar
Bacalhau: uma aventura
gastronómica, uma declaração
que define a identidade festiva e
popular deste evento, mas também
a descoberta de novas propostas
culturais, de novas experiências,
capazes de fidelizar o público que
todos os anos frequenta o Festival,
criando um efeito de surpresa
inovador e potenciador de renovar o
seu interesse e atratividade.

12h30 Showcooking DELTA
Pavilhão Terra e Mar

14h30 À conversa com... ROTA DA BAIRRADA
Pavilhão Terra e Mar

15h00 Visita guiada à exposição

“O Bacalhau na Cultura Portuguesa”

Navio-Museu Santo André

16h00 Workshop
“Limpezas difíceis? MISTOLIN simplifica!”
Pavilhão Terra e Mar

16h00 Marionetas “Fios de Música”
Cais das Brincadeiras

17h00 Pilates à beira-ria
Jardim Oudinot ZEN

17h30~18h30 Baile das Cores
Palco “2”

18h00 Sessão de Autógrafos por

Maria José Santana, autora do livro
“Até que o mar nos separe”
Pavilhão Terra e Mar

18h00~19h00

Largada de Papagaios de Papel

15h00 Pilates à beira-ria
Jardim Oudinot ZEN

15h00 Visitas encenadas

Navio-Museu Santo André

16h00 Visita à Exposição

“O Bacalhau na Cultura Portuguesa”
Navio-Museu Santo André

16h00 Marionetas “Fios de Música”
Cais das Brincadeiras

Pavilhão Terra e Mar

17h00 Volta ao recinto

18h00 Ateliê de Reciclagem

Navio-Museu Santo André

Cais das Brincadeiras

18h00 Visitas encenadas

Navio-Museu Santo André

18h30 Showcooking

Pão de Vale de Ílhavo

Pavilhão Terra e Mar

19h30 Concerto com Valter Lobo
Palco “2”

21h00 Showcooking CONTINENTE

com Chef André Lopes
Pavilhão Terra e Mar

22h00 Viagens na minha terra

- A Odisseia do Bacalhau

Pavilhão Terra e Mar

22h00

GISELA JOÃO

Palco principal

22h30 Degustação de Pão

de Vale de Ílhavo com AZEITE GALLO

Pavilhão Terra e Mar

23h30~01h00

Noite no Porão com Recanto
Navio-Museu Santo André

sex 15 agosto

10h00 Relaxamento à beira-ria
Jardim Oudinot ZEN

10h00~12h00 Aula de Fitness

by SUSANA GATEIRA

Palco “2”

11h00 Contos com sabor a Sal
Cais das Brincadeiras

11h00 Visitas encenadas

Navio-Museu Santo André

11h00 Tudo sobre bacalhau
- Os derivados

em bicicleta “pasteleira”

17h30~18h30 Baile das Cores
Palco “2”

18h00 Ateliê de conchas
Cais das Brincadeiras

18h00 Pedalada Suíça/Portugal

– chegada de Daniel Vareta
Navio-Museu Santo André

18h00~19h00

Largada de Papagaios de Papel
Pavilhão Terra e Mar

Workhop Papagaios de Papel

Pavilhão Terra e Mar

11h30 Marionetas

“Circo das Marionetas”
Cais das Brincadeiras

19h30 Concerto com Golden Slumbers
Palco “2”

20h30 Apresentação do Livro

“CãoDómino”, de Maria Gabriela Sá

Cais das Brincadeiras

20h30 Apresentação da BIKELAU

11h30~12h15 Marionetas

“Circo das Marionetas”

Cais das Brincadeiras

11h30 Viagens na minha terra

- A Ria de Aveiro

Pavilhão Terra e Mar

12h30 “Piquenicar” no Oudinot

com a presença especial da POPOTA

Palco “2”

12h30 Showcooking DELTA
Pavilhão Terra e Mar

22h00

HERMAN JOSÉ

Palco principal

22h30 Degustação de Vinho

da Bairrada e Folar de Vale de Ílhavo

Pavilhão Terra e Mar

23h30~01h00

Noite no Porão com Bilan

Navio-Museu Santo André

dom 17 agosto

10h00~12h00 1.a Mini Maratona

do Museu Marítimo de Ílhavo
Museu Marítimo de Ílhavo
Navio-Museu Santo André

14h00 À conversa com...
A ROTA DA BAIRRADA

10h00~12h00 Aula de Fitness

Pavilhão Terra e Mar

Palco “2”

14h00~22h00 Feira do Mar Usado

11h00 Técnicas de Relaxamento

15h00 Visita guiada à Exposição

11h00 Contos com sabor a Sal

Ancoradouro

“O Bacalhau na Cultura Portuguesa”

Pavilhão Terra e Mar

16h00 Marionetas “Fios de Música”

by SUSANA GATEIRA

Jardim Oudinot ZEN

Cais das Brincadeiras

11h00 À conversa com... ROTA DA BAIRRADA
Pavilhão Terra e Mar

12h00 Degustação de Pão

de Vale de Ílhavo com Azeite Gallo

Cais das Brincadeiras

Pavilhão Terra e Mar

17h00 Showcooking DOCAPESCA

14h00~20h00 Portugal em Festa (SIC)

com Choco e Faneca da Lota de Aveiro

Pavilhão Terra e Mar

Jardim Oudinot

14h00~22h00 Feira do Mar Usado
Ancoradouro

17h00 VI Corrida Mais Louca da Ria

Pavilhão Terra e Mar

Canal do Oudinot

21h00 Showcooking CONTINENTE

17h30~19h00 Baile das Cores
Palco “2”

Pavilhão Terra e Mar

Pavilhão Terra e Mar

18h00 Ateliê “Experiências loucas
MISTOLIN”

15h00 Visita à exposição

Cais das Brincadeiras

Navio-Museu Santo André

18h00 Showcooking DOCAPESCA
com Choco e Faneca da Lota de Aveiro

16h00 Viagens na minha terra
– A Arte Nova e o Centro Histórico de Ílhavo

Largada de Papagaios de Papel

18h00~19h00

18h00 Degustação de Pão
de Vale de Ílhavo com AZEITE GALLO

18h00 Visitas encenadas

18h30 Showcooking SAL TALQUAL

18h30 Body Balance à beira-ria

19h30 Apresentação do Livro
“Gastronomia e Vinhos – O Bacalhau à Braz”,
de Paulo Russel e Sérgio Jacques

com Chef André Lopes
22h00

RITA GUERRA

Palco principal

22h00 Viagens na minha terra

- A Costa Nova

Pavilhão Terra e Mar

22h30 Degustação de Pão

de Vale de Ílhavo com AZEITE GALLO

Pavilhão Terra e Mar

23h30~01h00

Noite no Porão com Rui Oliveira
Navio-Museu Santo André

sáb 16 agosto

09h30 3. Pedalada Solidária
“Bússola Partilhada”
a

Jardim Oudinot

10h00 Relaxamento à beira-ria
Jardim Oudinot ZEN

Palco “2”

14h00 Showcooking SAL TALQUAL

11h00 Contos com sabor a Sal

Ancoradouro

Canal de Mira

Concept by ANGEL

Palco “2”

14h00~22h00 Feira do Mar Usado

Navio-Museu Santo André

16h00 Showcooking DELTA

10h00~12h00 Aula de Fitness

Pavilhão Terra e Mar

11h00 Visitas encenadas

Pavilhão Terra e Mar

de Vale de Ílhavo

21h45 Desfile Náutico Noturno

Pavilhão Terra e Mar

Navio-Museu Santo André

12h30 “Piquenicar” no Oudinot

com a presença especial da POPOTA

Workhop Papagaios de Papel

18h30 Showcooking Folar

Pavilhão Terra e Mar

11h00~18h00

11h00~18h00

by SUSANA GATEIRA

Cais das Brincadeiras

Pavilhão Terra e Mar

Pavilhão Terra e Mar

Navio-Museu Santo André
Jardim Oudinot ZEN

19h00 Entrega dos Prémios
do XI Concurso de Fotografia
“Olhos sobre o Mar”
Navio-Museu Santo André

19h30 Concerto com A Jigsaw
Palco “2”

20h30 Performance teatral

“A Chegada dos Navios”

Restauração
Navio-Museu Santo André

21h00 Showcooking TEKA

com Chef Gemeli

Pavilhão Terra e Mar

15h00 Tudo sobre o bacalhau

- Comprar bacalhau

“O Bacalhau na Cultura Portuguesa”

Pavilhão Terra e Mar

Pavilhão Terra e Mar
Pavilhão Terra e Mar

Pavilhão Terra e Mar

21h00 Showcooking TEKA
com Chef Luísa Ginoulhiac
Pavilhão Terra e Mar

21h45 Sorteio do Bacalhau
Pavilhão Terra e Mar

22h00

OS AURORA

Palco principal

24h00 Encerramento
Jardim Oudinot

Palco Principal
16 agosto, 22h00

13 agosto, 22h00

Mickael Carreira

15 agosto, 22h00
14 agosto, 22h00

Gisela João

Mickael Carreira está de volta aos
palcos portugueses e ao Município
de Ílhavo para um grande concerto,
como de resto já nos habituou, e um
alinhamento que incluirá não só os
seus grandes êxitos, mas também o
seu mais recente dueto com Enrique
Iglesias “Bailando”, são alguns
dos ingredientes deste espetáculo
absolutamente imperdível.

17 agosto, 22h00

Os Aurora

O disco de estreia “No regresso a
casa, o Fado encontrou o Norte...” foi
considerado o melhor álbum nacional
do ano 2013 pela grande maioria dos
críticos nacionais e por publicações de
referência, atingindo o primeiro lugar
no Top de vendas nacional.
Considerado o mais importante disco
de estreia de um artista português
no século XXI, valeu a Gisela João o
prémio revelação Amália, com quem
o seu talento já foi comparado várias
vezes.

Herman José

Rita Guerra

Considerada uma das melhores
intérpretes nacionais, Rita Guerra
assinala este ano 30 anos de carreira.
30 anos onde cabem palavras chave
como Eurovisão, Ronan Keating,
Michael Bolton ou Ivan Lins, vários
prémios Top Choice Awards e muitas
outras referências que se tornaram
marcos da música em Portugal, prova
do reconhecimento da artista no nosso
País e no estrangeiro.

Munido de viola e piano e
acompanhado por um quarteto de
músicos de luxo, Herman José leva-nos
numa viagem de humor irresistível,
servida por quarenta anos de Stand
Up e episódios hilariantes, apimentada
pela evocação de personagens que
ficaram para a história da televisão
(do Serafim Saudade ao Nelo, da
Maximiana ao José Estebes, do Feliz &
Contente ao Tony Silva).

Noites no Porao
Aurora é o nascer, o começar. A luz
que rompe a escuridão. Nada melhor
do que um nome assim para um grupo
que tem tudo para brilhar!
Programas como o Fator X têm a
capacidade de nos dar a conhecer
pessoas de um talento incalculável.
Com um novo nome, mas com a
mesma essência, este grupo foi
conquistando o seu espaço e apoiantes.
Surgem, assim, os Aurora. E com eles
vêm interpretações magníficas de
grandes músicas portuguesas.

14 agosto, 23h30

Espiral

15 agosto, 23h30

Rui Oliveira

16 agosto, 23h30

Bilan

Sob a inspiração da música celta, o
trio ESPIRAL conjuga as sonoridades
do violino, da flauta transversal e da
harpa celta na recriação de melodias
que se destacam pela sua beleza e
graciosidade.
Uma formação musical que enleva os
sentimentos mais românticos e faz de
cada actuação um momento especial,
com um reportório alegre e delicado,
criteriosamente seleccionado. Uma
autêntica espiral de emoções!

Deslocando-se e dormindo na sua
velha carrinha, o cantor aveirense
viaja frequentemente pela Europa.
Os músicos que conheceu e com
quem partilhou o palco nessas viagens
foram os seus grandes professores.
As viagens fora de Portugal, além
de lhe despertarem o interesse
por músicas de outras culturas,
aprofundaram em si o gosto pela
música portuguesa e particularmente
pelo Fado.

entradas: € 3,00 · limitado a 50 pessoas · M/12 anos
bilhetes disponíveis no Museu Marítimo de Ílhavo e no Navio-Museu Santo André
Serviço de bar assegurado pela Rota da Bairrada

Bilan é um músico de origem
Caboverdeana que possui uma
identidade musical bem vincada,
transpondo-se, tal como outros
músicos desta nova vaga de CaboVerde, para um estilo mais cosmopolita
e urbano.
É assim que Bilan deseja dar
a conhecer o seu trabalho: uma
miscigenação de estilos e influências
mostrando, dentro da música urbana,
um outro lado de viagem e de diáspora,
banhado pela língua crioula e os
contornos da “sabura”.

Palco “2”
14 agosto, 19h30
13 agosto, 18h00
14, 15 e 16 agosto, 17h30

Baile das Cores

Neste baile participativo vamos
exteriorizar os sentimentos e as
emoções que nos provocam as músicas
e danças tradicionais do mundo com
cores, desenhos e formas.
Com as mãos, com os pés ou com
todo o corpo vamos desenvolver a
capacidade rítmica, plástica e motora
e especialmente a criatividade e a
vontade de passar um momento bem
divertido.
As tintas que utilizaremos saem com
água, mas aconselhamos trazer roupas
velhas que possam ser o lenço da obra
de arte que, entre todos, vamos criar
cada dia.

Valter Lobo

Golden Slumbers

13 agosto, 19h30

First Breath After Coma

Revelando uma maturidade
composicional pouco comum para
uma formação com músicos ainda
tão jovens, os First Breath After Coma
nunca esconderam a sua forte paixão
pelo pós-rock (o seu nome advém de
um tema dos Explosions In The Sky),
mas não conseguem fugir muito do
formato de canção onde a melodia e
a voz se cruzam com a intensidade
própria do género que os inspira.

15 agosto, 19h30

Há muito que não surgia um cantor/
compositor com um talento tão
desmedido! Chama-se Valter Lobo e é
um daqueles valores que despontam
com a regularidade necessária para
que se continue a acreditar na música.
O seu cartão-de-visita, o EP Inverno,
tem aquecido muitas almas, graças a
temas como «Eu não tenho quem me
abrace neste inverno» e «Pensei que
fosse fácil» que, mesmo fora de época,
encontrou espaço em rádios como a
Antena 3, ocupando durante varias
semanas o 1.º lugar do top desta rádio.

Golden Slumbers é um duo de folk
composto por duas irmãs, Catarina
e Margarida Falcão. Inspirado pelo
country e o folk anglo-saxónico,
assente em harmonias vocais e nascido
no seio de uma cultura Do It Yourself
(DIY), este projeto viu a luz em 2013,
quando as irmãs começaram a compor
temas regularmente. Em finais do
mesmo ano, com as composições feitas,
decidiram começar a gravar o seu
primeiro EP, «I Found The Key».

16 agosto, 19h30

A Jigsaw

Animaçao no Jardim
Todos os dias, o Jardim Oudinot
será animado com diversas atividades
para todos os públicos, em especial
as famílias. As surpresas surgem
enquanto aguarda para entrar num
dos dez restaurantes, participar num
workshop de papagaios de papel, com
direito a lançamento oficial, brincar
nos sempre divertidos insufláveis ou
“piquenicar” no relvado do Jardim
Oudinot, com a presença especial da
POPOTA, são motivos para passar
bons momentos na nossa companhia.

14, 15 e 16 de agosto,
11h00~19h00

Workshop
Papagaios de Papel

Apenas a partir de papel e tubinhos
plásticos se criará o papagaio de
papel. Com alguns toques e truques,
o papagaio será único. Às 18h00
juntamos todos os papagaios e
realizamos o seu lançamento e colorir
o céu do Jardim Oudinot.

15 e 16 de agosto
12h30~14h00

“Piquenicar” no Oudinot

Num conceito arrojado num Festival
onde nos habituamos a comer bom
bacalhau à mesa, mas cumprindo
um ritual tipicamente Português,
propõe-se às famílias que apreciam o
ar livre para degustar uma refeição,
Piquenicar no Oudinot, adquirindo
o seu cesto no balcão da Câmara
Municipal de Ílhavo no Pavilhão Terra
e Mar.
Apoiado pelo Continente e recheado
com todos os ingredientes para 4
pessoas, um belo piquenique à beira
Ria, poderá ser adquirido pelo valor de
30 Euros.
A “cesta” incluiu Pão de Vale de
Ílhavo, charcutaria, queijos, paté, fruta,
água, sumos, vinho da Bairrada, uma
manta e um conjunto de piquenique e
outras surpresas (limite de “cestas”: 20
por dia).

15, 16 e 17 de agosto
14h00~22h00

Feira do Mar Usado

Ancoradouro do Jardim Oudinot

Dinamizada pelo Clube Náutico Boca
da Barra, a Feira do Mar Usado coloca
à disposição todo o tipo de material
náutico para quem pretende vender,
trocar ou comprar artigos relacionados
com o mar, como boias, cabos,
lanternas, barcos, âncoras, anzóis, etc..
Apareça no Ancoradouro do Jardim
Oudinot.

Profundamente inspirados pela
música popular norte-americana,
João Rui e Jorri criaram uma música
embalada pelas margens do Mondego
mas abençoada pelo espírito do
Mississippi. Desde o primeiro EP, em
2004, até ao bem recebido Drunken
Sailors & Happy Pirates, de 2011,
os A Jigsaw foram apurando uma
alquimia que os tornou populares quer
em Portugal, quer além-fronteiras,
apostando forte em espetáculos
cuidados e intensos.

Navio-Museu Santo André
Entrada no Navio durante o Festival do Bacalhau: € 1,00 (a partir dos 6 anos)

15 agosto, 17h00

Volta ao recinto
em bicicleta “pasteleira”

14 a 17 agosto, 15h00
14 e 16 agosto, 11h00/18h00
15 agosto, 11h00/15h00

Visitas encenadas
a bordo do Navio-Museu
Santo André

Durante os dias do Festival, o
Navio-Museu Santo André recebe a
visita de um antigo tripulante muito
especial, que vai surpreender o público
mais curioso. Quem aceitar o desafio
e embarcar nesta viagem, irá ouvir
as mais magníficas histórias sobre
as pescarias do bacalhau nos mares
da Terra Nova e da Gronelândia
e conhecer os seus principais
protagonistas. Uma visita única que
percorre, da proa à ré, um dos mais
emblemáticos navios bacalhoeiros da
frota portuguesa.

Visita guiada à exposição
“O Bacalhau na Cultura
Portuguesa”

Os portugueses mantêm uma forte
relação cultural com o bacalhau
do Atlântico há mais de 500 anos.
Tradicionalmente, os portugueses não
consomem bacalhau fresco. Podemos
mesmo dizer que o bacalhau só é
português se for irrepreensivelmente
salgado e seco. Emblemático na
cultura portuguesa, o bacalhau tem
uma presença histórica nos hábitos
alimentares e está presente em
inúmeras tradições populares, bem
como no património artístico, literário,
musical e linguístico.

As fainas do bacalhau atraíam
muitos homens e mulheres ao cais de
bacalhoeiros da Gafanha da Nazaré.
Ao longo do ano, a paisagem deste
lugar ia-se transformando ao ritmo de
cada tarefa. Ao final do dia, quando
a sirene tocava e dava por terminada
mais uma jornada de trabalho, as ruas
eram invadidas por gente nas suas
bicicletas.
Numa volta completa ao recinto
do Festival, evocamos e recriamos as
memórias locais sobre esta bicicleta
histórica, bem como as vivências
culturais e sociais da comunidade
ligadas às fainas do bacalhau.
Como pode participar?
Para participar basta apresentar-se
no recinto do Festival com bicicleta
antiga “pasteleira” e traje antigo.
A cada participante que cumpra
estes requisitos será oferecida uma
entrada no Museu Marítimo de Ílhavo
e no Navio-Museu Santo André. Cada
participante tem ainda a oferta de uma
pada de Vale de Ílhavo.
A inscrição é gratuita, mas obrigatória
até ao dia 12 de agosto através de
museuilhavo@cm-ilhavo.pt ou 234 329
990.

16 agosto, 19h00

Entrega de Prémios
XI Concurso de Fotografia
“Olhos sobre o Mar”

Os 50 melhores trabalhos
apresentados a concurso estão em
exposição no percurso expositivo do
Navio-Museu Santo André, onde se
incluem as fotografias premiadas, nas
categorias de preto e branco, cor, e
secção especial deste ano “Ílhavo – 500
anos do foral novo”.

Atividades Desportivas
16 de agosto, 17h00

14, 15 e 16 de agosto

Jardim Oudinot ZEN

Dinamizadas pela Casa do Povo da
Gafanha da Nazaré, neste novo espaço
de meditação apresentamos aulas de
meditação, pilates e body balance.
14, 15 e 16 de agosto, 10h00

Relaxamento à beira-ria

14 de agosto, 17h00 | 15 de agosto, 15h00

Pilates à beira-ria
16 de agosto, 18h30

Body Balance à beira-ria

15, 16 e 17 de agosto,
10h00~12h00

Aula de Fitness
by Susana Gateira
Palco “2”

O Jardim Oudinot é um espaço de
excelência para a prática desportiva.
Em parceria com Susana Gateira,
propomos aulas de fitness cheias de
ritmo e movimento.

16 de agosto, 09h30
a

3. Pedalada Solidária
“Bússola Partilhada”

VI Corrida mais louca da Ria
Canal do Oudinot

Jardim Oudinot

Dinamizada pela Associação
“Bússola Partilhada”, a 3.ª Pedalada
Solidária tem início às 09h30 de 16 de
agosto e conta com alguns ciclistas da
maior equipa portuguesa de ciclismo,
que estarão disponíveis para uma
sessão de autógrafos. As inscrições
estão abertas até ao dia 13 de agosto, no
site www.pedalada-solidaria.pt, sendo
a receita a favor da Obra do Frei Gil e
da CERCIAV.
Associado a este evento, Daniel
Vareta fará uma viagem de 2.000
Km entre Suíça (Lucerna) e Portugal
(Gafanha da Nazaré), com chegada ao
Jardim Oudinot às 18h00, no dia 15 de
agosto.

17 de agosto, 10h00
a
Mais uma edição desta popular
Corrida que animará a tarde de
sábado com embarcações originais,
construídas por Associações do
Município de Ílhavo.

16 de agosto, 21h45

Desfile Náutico Noturno
Canal de Mira

Um desfile original pelo Canal de
Mira, entre a Ponte da Barra e o NavioMuseu Santo André, dinamizado por
Associações Náuticas do Município de
Ílhavo.

1. Mini Maratona
Museu Marítimo de Ílhavo

Partida do Museu Marítimo de Ílhavo
Chegada ao Navio-Museu Santo André

Venha “unir” o Museu Marítimo de
Ílhavo ao Navio-Museu Santo André
a correr. À sua espera tem o Festival
do Bacalhau com oferta de uma pada
de Vale de Ílhavo e um voucher de
20% de desconto para almoçar ou
jantar num dos dez restaurantes. Esta
iniciativa cumpre ainda objetivos
sociais, atendendo a que a sua receita
reverterá a favor do Centro Social
e Paroquial da Gafanha da Nazaré.
INSCREVA-SE até 8 de agosto, em
www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt

Pavilhao Terra e Mar
Viagens na minha terra

O Pavilhão Terra e Mar apresenta-se
renovado, convidando-o a conhecer
melhor o Bacalhau, o Pão de Vale
de Ílhavo, o Azeite, o Sal e o Vinho,
elementos que despertam os cinco
sentidos...
Destaque para a presença da
Vista Alegre Atlantis, Docapesca,
Comunidade Portuária e o Santa
Maria Manuela e para a Mostra de
Artesanato, especialmente ligada à
tradição da vida das comunidades
piscatórias municipais.
Para além do Showcooking,
que conta com alguns dos mais
conceituados Chefs do panorama
nacional, há ainda degustações,
conversas, apresentações de livros
e tantas outras ações que animam o
Pavilhão Terra e Mar.
Visite o Pavilhão Terra e Mar e
embarque nesta aventura dos cinco
sentidos.

Degustações
13 de agosto 18h30
16 de agosto 22h30

Degustação de Folar de Vale de Ílhavo
com Vinho Espumante da Bairrada
14 e 15 de agosto 22h30
17 de agosto 12h00/18h00

Degustação de Pão de Vale de Ílhavo
com Azeite Gallo

O Município de Ílhavo, integrado
no destino turístico Ria de Aveiro,
tem muitos segredos para descobrir,
arrebatadores, deliciosos, românticos,
paisagisticamente deslumbrantes!
Para saber um pouco mais sobre eles,
durante o Festival do Bacalhau, no
Pavilhão Terra e Mar, poderá assistir a
vários momentos de apresentação pela
Cicerone.
Embarque nestas empolgantes
viagens de (re)descoberta, e inspire-se
para visitar melhor Ílhavo.
13 de agosto

19h00 A Ria de Aveiro
14 de agosto

22h00 A Odisseia do Bacalhau

Tudo sobre bacalhau

“O nosso fiel amigo” inspirou ao longo
dos tempos uma panóplia infindável
de receitas para deliciar a boa mesa
Portuguesa, mas há segredos que nesta
edição do Festival do Bacalhau, numa
série de três sessões, iremos desvendar,
fazendo jus à titularidade de Ílhavo
como Capital Portuguesa do Bacalhau.

12h00 Como demolhar?
15 de agosto

11h00 Os derivados
17 de agosto

15h00 Comprar bacalhau

Apresentações

11h30 A Ria de Aveiro

16h00 Limpezas difíceis? MISTOLIN

16 de agosto

14 agosto

17 de agosto

simplifica!
18h00 Sessão de Autógrafos por Maria
José Santana, autora do livro “Até que
o mar nos separe”

16h00 A Arte Nova e o
Centro Histórico de Ílhavo

À conversa com...
Rota da Bairrada

Numa parceria com o Município
neste Festival do Bacalhau, a Rota
da Bairrada presenteia-nos com uma
série de ações em que se pode não só
degustar um bom vinho da Bairrada,
como aprender a distinguir paladares e
castas e adequá-los a uma boa refeição.

Showcooking

14 de agosto

22h00 A Costa Nova

15 de agosto

Horário:
13 de agosto: 17h30~23h00
14 a 17 agosto: 11h00~23h00

15 de agosto

20h30 Apresentação do projeto

13 de agosto, 21h00

Showcooking TEKA com Chef Chakall
14 de agosto

12h30/14h00 Showcooking DELTA
18h30 Showcooking Pão

de Vale de Ílhavo
21h00 Showcooking CONTINENTE
com Chef André Lopes
15 de agosto

14h00 Showcooking Sal TALQUAL
18h30 Showcooking Folar

de Vale de Ílhavo

21h00 Showcooking CONTINENTE

BIKELAU Concept by ANGEL

com Chef André Lopes

17 de agosto

16 de agosto

19h30 Apresentação do Livro

“Gastronomia
e Vinhos – O Bacalhau à Braz”,
de Paulo Russel e Sérgio Jacques

14 de agosto 14h30
16 de agosto 14h00
17 de agosto 11h00

12h30/16h00 Showcooking DELTA
17h00 /18h00 Showcooking DOCAPESCA

com Choco e Faneca da lota de Aveiro
21h00 Showcooking TEKA
com Chef Gemeli
17 de agosto

18h30 Showcooking Sal TalQual
21h00 Showcooking TEKA

com Chef Luísa Ginoulhiac

Cais das Brincadeiras
Todos os dias

Festa do Livro

A Festa do Livro é um novo espaço
criado em parceria com a Calendário
de Letras. Livros a preços especiais
e com muitas propostas sugestivas,
nas áreas marítima e da gastronomia.
Descubra-as aqui e aproveite esta
oportunidade.

13 agosto, 19h00
14 a 17 agosto, 11h00

Contos com sabor a mar

Marionetas da Feira

de Clara Carrapatoso

Ateliê de Reciclagem

20h30 “CãoDómino”,

Ateliê de Conchas

14 de agosto

15 de agosto,

15 de agosto

de Maria Gabriela Sá

16 de agosto

Ateliê experiências loucas MISTOLIN

o contorcionista; François, o trapezista;
Sissi, a cadelinha amestrada; Paquito,
com as suas habilidades no monociclo;
entre outros.

16h00 Fios de Música

14, 15 e 16 agosto, 18h00

Ateliês

19h00 “O Cão e a Estrela”,

Teatro de Marionetas

Leitura e interpretação dos mais
belos contos do mar, da terra e do sal,
para toda a família.

13 de agosto

Apresentações de livros:

14, 15 e 16 agosto

11h30 Circo das Marionetas

O Circo das Marionetas recria todo
o ambiente circense com Marionetas
de Fios.
Um Circo de Marionetas que conta
com as participações especiais de: Ivan,

Fios de Música, onde a música e
a dança se fundem. A magia dos
movimentos das marionetas aliadas
à banda sonora de cada momento,
transporta o público até uma dimensão
de ilusão e plena alegria. Uma viagem
musical do Samba ao Jazz passando
pela Capoeira e pela música popular.

Jardim Oudinot
Entrada Principal
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