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TERRITÓRIOS COM 
HISTÓRIA: O MAR, A PESCA 

E AS COMUNIDADES – 
PROGRAMAÇÃO CULTURAL  

EM REDE DOS MUNICÍPIOS  
DE ÍLHAVO, PENICHE  

E MURTOSA

Durante o triénio 2018-2020 os Municípios 
de Ílhavo, Murtosa e Peniche irão dinamizar 
o projeto “Territórios com História: o Mar, 
as Pescas e as Comunidades”. Este projeto 
de programação cultural em rede irá desen-
volver um conjunto de atividades visando a 
valorização e divulgação do património cul-
tural marítimo associado a cada um destes 
territórios.

Os três Municípios – Ílhavo, Murtosa e Peni-
che – estão ligados pela temática do Mar e 
pelo que representa nas histórias locais, 
associadas à pesca longínqua, lagunar e 
costeira. É este passado comum, ainda pre-
sente nos dias de hoje nas atividades econó-
micas, nas práticas, costumes e tradições 
de cada um destes territórios, que serve de 
base ao desenvolvimento deste projeto que 
congrega estes municípios numa rede de 
programação cultural no domínio artístico 
e do conhecimento.

Reconhecendo a especificidade dos diferen-
tes tipos de pesca associados a cada territó-
rio, e o potencial que o imaginário coletivo 
a eles associados pode ter na ótica da iden-
tidade territorial e da sua estruturação em 
rede, este projeto desenvolverá um conjunto 
de ações em torno dos seguintes temas: 

 Gastronomia de Bordo
 A Mulher na Comunidade  

Piscatória
 Memória Social, Comunidades  

e Protagonistas
 Tradição da Construção  

e Manutenção Naval

Prevê-se que no âmbito deste projeto inter-
municipal, e ao longo dos próximos três 
anos, sejam realizados mais de trezentos 
eventos, favorecendo o incremento do tu- 
rismo cultural e o aumento da competitivi-
dade regional. Pretende-se que este projeto 
seja capaz de gerar uma oferta inovadora 
e atrativa contribuindo para o aumento 
de visitantes e das dormidas nos municí-
pios participantes. O projeto “Territórios 
com História: o Mar, as Pescas e as Comuni-
dades” – programação cultural em rede dos 
municípios de Ílhavo, Peniche e Murtosa, é 
cofinanciado pelo CENTRO2020, Portugal 
2020 e União Europeia através do FEDER.
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GASTRONOMIA  
DE BORDO
01 COZINHA A BORDO!

02 TRADIÇÃO E INOVAÇÃO NOS  
NOSSOS SABORES DAS PESCAS
03 A CONFEÇÃO DAS RECEITAS  

DE BORDO
04 A GASTRONOMIA DE BORDO  

ESTÁ NO MUSEU
05 FESTIVAL GASTRONOMIA  

DE BORDO
06 RESGATAR OS SABORES 

DAS PESCAS
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01

COZINHA 
A BORDO!
DEGUSTAÇÃO GASTRONÓMICA  

DE RECEITAS DE BORDO

A bordo de navios tradicionais dos territó‑
rios de Ílhavo, Murtosa e Peniche – como 
bacalhoeiros, embarcações lagunares e 
traineiras – ou de espaços culturais, vamos 
degustar iguarias inspiradas na Gastrono‑
mia de Bordo de cada concelho, confeciona‑
dos pela Chef Patrícia Borges.

É, também, ocasião para conversar com 
antigos e atuais cozinheiros, que estiveram 
ou estão embarcados, acerca da vida e gas‑
tronomia a bordo, da sua confeção e da sua 
influência na gastronomia local.

Uma oportunidade de partilha de saberes 
e sabores, com enquadramentos únicos,  
a não perder!

GASTRONOMIA

ÍLHAVO
20 MAI 2018
MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO
09 AGO 2018
FESTIVAL DO BACALHAU

MURTOSA
13 DEZ 2018
COMUR – MUSEU MUNICIPAL

PENICHE
31 MAI 2018 
PORTO DE PESCA DE PENICHE  
/ TRAINEIRA “AFRODITE”



8 9

Nesta viagem ao longo da história da tecno‑
logia da transformação alimentar dos nos‑
sos peixes e dos nossos paladares, o pre‑
sente e o futuro confundem ‑se... Estão em 
causa a excelência do saber fazer e o modo 
de vida das comunidades pesqueiras do Cen‑
tro de Portugal! Onde fomos buscar, e por‑
quê, estes nossos inovadores sabores? Que 
rumos da nossa História partilhada levaram 
ao cuidado e ao saber que colocamos ao ser‑
viço da nossa culinária? O que estamos a pre‑
parar para construir o futuro, sabendo de 
antemão que os nossos sabores somos nós?

Três municípios – Ílhavo, Peniche e Murtosa, 
três tradições piscatórias do Centro de Por‑
tugal… Mas a quantos deliciosos caminhos 
nos conduzirão os processos de inovação em 
curso na nossas comunidades?

Viagens apaladadas em que passado, o pre‑
sente e o futuro, se confrontam para conhe‑
cermos em detalhe o melhor do Centro de 
Portugal!

02

TRADIÇÃO 
E INOVAÇÃO 
NOS NOSSOS 

SABORES 
DAS PESCAS

VISITAS INTERPRETADAS A EMPRESAS INDUSTRIAIS  
DE TRANSFORMAÇÃO ALIMENTAR DOS PRODUTOS  

DA PESCA, COM DEGUSTAÇÃO

VISITAS GASTRONÓMICAS 
INTERPRETADAS COM 
DEGUSTAÇÃO

MURTOSA
7 DEZ 2018
FÁBRICA DE CONSERVAS  
DA MURTOSA (COMUR)  
ZONA INDUSTRIAL
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A GASTRONOMIA  
DE BORDO ESTÁ  

NO MUSEU
VISITAS GASTRONÓMICAS 

INTERPRETADAS EM  
ESPAÇOS CULTURAIS  

E MUSEOLÓGICOS

Visitas guiadas a espaços culturais e museo‑
lógicos, acompanhadas pela Chef Patrícia 
Borges e outros técnicos e atores locais que, 
tendo como palco a especificidade marítima 
do espaço ou as exposições presentes, dialo‑
gam sobre a confeção de vários peixes e restan‑
tes produtos das pescas longínqua, costeira e 
lagunar e sua influência na gastronomia local 
(matérias ‑primas, know ‑how tradicional e tec‑
nologias de transformação do peixe). No final 
da visita, cada um dos Municípios – Ílhavo, Peni‑
che e Murtosa – dar ‑nos ‑á a provar os sabores 
reinventados das suas pescas, numa experiên‑
cia que alia os espaços culturais aos paladares 
marítimos.

VISITAS COM DEGUSTAÇÃO 

ÍLHAVO
17 NOV 2018
MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO 
FESTIVAL GASTRONOMIA DE 
BORDO

MURTOSA
01 JUL 2018
COMUR – MUSEU MUNICIPAL 
15 DEZ 2018
COMUR – MUSEU MUNICIPAL

PENICHE
19 MAI 2018
MUSEU DA RENDA DE BILROS /  
EXPOSIÇÃO “ONDE HÁ REDES HÁ 
RENDAS: ARTE(S) EM DIÁLOGO”.
19 JUN 2018
MUSEU DA RENDA DE BILROS / 
MOSTRA INTERNACIONAL DE 
RENDA DE BILROS

03

A CONFEÇÃO  
DAS RECEITAS  

DE BORDO
SHOWCOOKING 

VOCACIONADO PARA 
COZINHEIROS LOCAIS

GASTRONOMIA

ÍLHAVO
16 ABR 2018

MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO
15 OUT 2018

MONTEBELO VISTA ALEGRE ÍLHAVO

MURTOSA
22 NOV 2018

COMUR – MUSEU MUNICIPAL   

PENICHE
09 ABR 2018

ESCOLA SUPERIOR DE TURISMO  
E TECNOLOGIA DO MAR – IPLEIRIA

Evento direcionado para cozinheiros 
de restaurantes com atividade nos 
municípios, com a participação da Chef 
Patrícia Borges. Através da demons‑
tração e degustação de receitas de 
bordo de cada concelho, pretende‑se 
envolver estes cozinheiros enquanto 
parte ativa e tornar os territórios mais 
atrativos para visitantes e turistas. 
Esta atividade é desenvolvida no qua‑
dro da preparação do Festival de Gas‑
tronomia de Bordo, a realizar nos três 
municípios entre outubro e novembro.
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06

RESGATAR  
OS SABORES 
DAS PESCAS

VISITAS INTERPRETADAS A PRODUTORES  
TRADICIONAIS DE TRANSFORMAÇÃO ALIMENTAR  

DOS PRODUTOS DA PESCA, COM DEGUSTAÇÃO

Resgatar às marés do tempo memórias dos 
antigos paladares tem o seu quê de dificul‑
dade… A partir de cada prato, retroceder ao 
tratamento que é dado ao peixe e aos recur‑
sos marinhos ou lagunares, nos produtores 
existentes, mais ou menos artesanais, mais ou 
menos ancestrais… Ou então perceber, atra‑
vés da visita aos museus, como era e o que é, 
faz‑se forma de recuperar sabores que estão 
ainda na memória de alguns e de apreciar a 
criatividade das comunidades marítimas do 
Centro de Portugal.

As visitas aos locais de transformação dos 
produtos da pesca são também pretexto 
para melhor conhecer as comunidades e os 
seus modos de vida, percebendo o papel real 
dos seus protagonistas na nossa Cultura e na 
nossa História partilhada.

Por isso, cada um dos Municípios – Ílhavo, 
Peniche e Murtosa, municípios bem conheci‑
dos pelas suas arreigadas tradições pesquei‑
ras das pescas longínqua, costeira e lagunar, e 
pela sua gastronomia identitária, dar‑nos‑ão 
a provar apaladados pedaços da sua “mariti‑
midade”, acompanhados por alguns dos pro‑
tagonistas dos usos e costumes presentes  
e passados.

VISITAS GASTRONÓMICAS 
INTERPRETADAS COM 
DEGUSTAÇÃO

ÍLHAVO
18 NOV 2018 
FESTIVAL GASTRONOMIA  
DE BORDO

MURTOSA
08 DEZ 2018 
COMUR – MUSEU MUNICIPAL

PENICHE 
27 OUT 2018
ROTEIRO POR DIVEROS  
PONTOS DE PENICHE

Unidos sob o tema “Gastronomia de Bordo”, 
eis que surge a oportunidade de degus‑
tar estes paladares marítimos em cada um 
dos Municípios envolvidos: Ílhavo, Murtosa  
e Peniche. 

Pretende ‑se, com este evento que envolve a 
restauração local, projetar a gastronomia de 
cada território ligada à confeção de pescado, 
com destaque para gastronomia tradicional‑
mente produzida a bordo das embarcações da 
pesca longínqua, costeira e lagunar. Os produ‑
tos piscatórios endógenos servirão de base à 
evocação e recriação do receituário tradicio‑
nal dos três territórios. Este Festival terá edi‑
ções anuais nos três municípios, abarcando 
os meses de outubro, novembro e dezembro.

GASTRONOMIA

ÍLHAVO 
14 – 18 NOV 2018
RESTAURANTES ADERENTES

MURTOSA
05 – 09 DEZ 2018
RESTAURANTES ADERENTES

PENICHE 
19 – 21 OUT 2018
MERCADO MUNICIPAL 

05

FESTIVAL 
GASTRONOMIA  

DE BORDO
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A MULHER NA 
COMUNIDADE 
PISCATÓRIA

01 MULHERES EM TERRA,  
HOMENS NO MAR

02 VOLTA AO CAIS EM  
(BICICLETA) PASTELEIRA
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Os pescadores que andavam à pesca 
do bacalhau passavam seis meses no 
mar. Enquanto isso as suas mulheres 
ficavam em casa, a governar... Esta 
performance criada por Maria Gil 
teve como ponto de partida a reco‑
lha de testemunhos de algumas des‑
sas mulheres e suas famílias, e da 
pesquisa feita nos acervos documen‑
tais do Museu Marítimo de Ílhavo. 
Será apresentada no Navio ‑Museu 
Santo André, inserida no Festival do 
Bacalhau, que fez parte da frota por‑
tuguesa do bacalhau, e reposto no 
próximo ano no Museu Marítimo de 
Ílhavo. Um espectáculo intimista e 
documental que dá voz às mulheres, 
contribuindo para a valorização do 
património imaterial desta comuni‑
dade, que terá ainda a sua extensão 
nos municípios da Murtosa e de Peni‑
che em 2019. 

02

VOLTA AO CAIS 
EM (BICICLETA) 

PASTELEIRA
PERFORMANCE

ÍLHAVO
12 AGO 2018 

FESTIVAL DO BACALHAU

As fainas do bacalhau atraíram mui‑
tos homens e mulheres ao cais de baca‑
lhoeiros 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 inva‑
didas por gente nas suas bicicletas.
Num passeio único pelo meio das anti‑
gas secas e das empresas de baca‑
lhau, pretende ‑se recordar a ligação 
da comunidade local à bicicleta “paste‑
leira”, num percurso pelas ruas deste 
lugar, ao longo do qual ficarão a cargo 
várias performances da responsabi‑
lidade da associação cultural Quinto 
Palco. Mas nem só em Ílhavo existe  
a “pasteleira”. As ruas da Murtosa tam‑
bém ganharão vida com esta reconsti‑
tuição histórica com base nas vivên‑
cias da comunidade. 

dinamização
Associação Quinto Palco

PERFORMANCE

ÍLHAVO 
9 – 11 AGO 2018
FESTIVAL DO BACALHAU

01

MULHERES EM 
TERRA, HOMENS  

NO MAR
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MEMÓRIA SOCIAL, 
COMUNIDADES E 
PROTAGONISTAS

01 “O MEU PAÍS É O QUE  
O MAR NÃO QUER”

02 SENTIDOS DE MAR
03 PATRIMÓNIOS SONOROS 

MARÍTIMOS 
04 MAR FILM FESTIVAL 

05 ESCRITA CRIATIVA MARÍTIMA 
06 FESTA DOS PESCADORES
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A exposição “O meu país é o que o mar 
não quer” exibe cerca de 2000 postais 
ilustrados da costa Portuguesa edita‑
dos ao longo do Século XX. Envolvido 
num panorama de imagens difundi‑
das ao longo do Século XX, o visitante 
encontra um dispositivo óptico que 
revela uma totalidade espacial e tem‑
poral, construída para a possibilidade 
de múltiplas leituras. Embora os pos‑
tais ilustrados sejam o espelho de uma 
determinada circunstância, o seu con‑
junto permite perceber o processo de 
transformação da paisagem pelos 
agentes naturais de erosão como a 
água e o vento, a importância da pesca 
na afirmação identitária nacional e a 
pressão da ocupação urbanística que 
acelerou o processo de erosão.

EXPOSIÇÃO

ÍLHAVO 
17 NOV 2018 – 24 MAR 2019
MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO

concepção
Paulo Palma

01

“O MEU PAÍS  
É O QUE O MAR  

NÃO QUER”
2000 POSTAIS ILUSTRADOS  

DA COSTA PORTUGUESA
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Os Sentidos do Mar são a proposta destas visi‑
tas ao que de mais identitário têm as comuni‑
dades piscatórias dos municípios de Ílhavo, 
Peniche e Murtosa, no Centro de Portugal… 
E desde logo possibilitarão a passagem pelos 
fervilhantes mercados de peixe, lotas, cais, 
capelas e igrejas destas gentes do mar, e até 
às suas festividades mais sentidas, tão iguais e 
tão diferentes entre si, mas também por locais 
tão emblemáticos como a reserva natural das 
ilhas Berlengas, património da UNESCO, por 
um singular aquário de bacalhaus, por um 
antigo arrastão da pesca do bacalhau, agora 
museu, pelo mais alto farol português, ou até 
embarcar num tradicional e gracioso barco 
moliceiro à vela!

Perca‑se nestas “viagens”, acompanhado pela 
História comum e pelas estórias singulares de 
cada uma destas comunidades e de cada um 
destes municípios, encontrando‑se nas nos‑
sas raízes históricas partilhadas!

VISITAS ORIENTADAS

ÍLHAVO
28 OUT 2018 
MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO 
PRAIAS DA BARRA E COSTA NOVA
14 – 18 NOV 2018
MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO 
FESTIVAL GASTRONOMIA  
DE BORDO
25 NOV 2018
MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO
CENTRO HISTÓRICO DE ÍLHAVO
16 DEZ 2018
MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO
PORTO BACALHOEIRO DA 
GAFANHA DA NAZARÉ

MURTOSA
29 SET 2018
MUSEU CUSTÓDIO PRATO
FONTE DE S. GONÇALO
CAIS DA RIBEIRA DO GAGO
CAIS DO BICO

PENICHE
8+15+22+29 JUN 2018
6+13+20+27 JUL 2018
ROTEIROS VÁRIOS

02

SENTIDOS  
DE MAR

VISITAS ORIENTADAS AO PATRIMÓNIO  
MARÍTIMO E RELIGIOSO

03

PATRIMÓNIOS 
SONOROS 

MARÍTIMOS
PERFORMANCE

ÍLHAVO 
ABR 2018

(INÍCIO DAS GRAVAÇÕES)

MURTOSA
AGO 2018

(INÍCIO DAS GRAVAÇÕES)

PENICHE
AGO 2018

(INÍCIO DAS GRAVAÇÕES)

O “Patrimónios Sonoros Marítimos”  
é um projecto original que con‑
siste no levantamento e divulgação 
do Património Sonoro associado às 
comunidades marítimas. O realizador 
Tiago Pereira e a Associação Música 
Portuguesa a Gostar Dela Própria foi 
desafiado a explorar uma dimensão 
inédita do extraordinário património 
relacionado com as actividades marí‑
timas. O projeto é construído com  
a comunidade, ouvindo relatos e memó‑
rias do trabalho a bordo e em terra.  
O trabalho de recolha e difusão centra‑
‑se na procura de aspetos e elementos 
sonoros relacionados com as ativida‑
des marítimas: canções, cançonetas, 
memórias musicadas, orações, sons 
do barco, ritmos do trabalho, testemu‑
nhos com ruído e melodia.

Associação Música Portuguesa  
a Gostar Dela Própria

realização 
Tiago Pereira
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04

MAR FILM 
FESTIVAL

CINEMA

ÍLHAVO 
19 – 21 ABR 2018

MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO

PENICHE 
NOV 2018

(EXTENSÃO)

Festival de cinema de temática marí‑
tima, composto por várias secções, 
entre elas a exibição comentada de 
filmes sobre este tema, o concurso 
“Novas Vistas Lumière” e o concurso/
projeto educativo com a comunidade 
escolar “Memórias de Ria Mar”. Esta 
ação pretende não só perceber de que 
forma o Mar é retratado no cinema, 
quer em ficção, animação ou docu‑
mentários, assim como envolver toda 
a comunidade, tanto escolar como não 
escolar.

05

ESCRITA 
CRIATIVA 

MARÍTIMA
OFICINA

ÍLHAVO
19 MAI 2018

MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO

MURTOSA
23 ABR 2018

COMUR – MUSEU MUNICIPAL

Oficina de escrita criativa, tendo 
como tema de fundo o que de comum 
têm os três municípios: o Mar. Pedro 
Chagas Freitas é o escritor que dina‑
miza esta oficina, adaptada não só 
ao público adulto, mas também ao 
público mais jovem, em contexto 
escolar.

06

FESTA DOS 
PESCADORES

COMUNIDADE

ÍLHAVO 
22 SET 2018

MUSEU MARÍTIMO DE ÍLHAVO

PENICHE 
31 MAI – 3 JUN 2018

RIBEIRA VELHA

As pescas, longínqua, costeira ou la‑
gunar, são na sua essência uma saga 
humana. O mar é por natureza um 
ambiente hostil, em que o pescador 
faz dele o seu meio de vida, o seu ga‑
nha‑pão. Celebrar o Dia do Pescador 
ou a Festa dos Bacalhoeiros é o reco‑
nhecimento do papel determinante 
do pescador nas actividades maríti‑
mas e na caracterização das comuni‑
dades costeiras. Um encontro entre 
gerações de marítimos, onde vivên‑
cias são relatadas e memórias são 
partilhadas. Uma justa homenagem  
a todos os que vivem o mar.
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TRADIÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO 

NAVAL
01 BARCO

02 CONSTRÓI A TUA EMBARCAÇÃO 
TRADICIONAL EM 3D

03 DE ESTALEIRO EM ESTALEIRO   
– ROTEIRO DA CONSTRUÇÃO  

E MANUTENÇÃO NAVAL
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01

BARCO
DÓRI

TRAINEIRA
MOLICEIRO

ESCULTURA

ÍLHAVO 
INAUGURAÇÃO 17 NOV 2018

GAFANHA DA NAZARÉ

 O escultor Miguel Neves Oliveira foi 
desafiado pelos três municípios para a 
criação artística de três embarcações 
com base nas memórias afetivas dos 
pescadores de cada localidade ‑ o Dóri, 
a Traineira, o Moliceiro. O Barco será 
um veículo de expressões, memórias 
e imagens relacionadas com a faina 
de cada embarcação, construído em 
oficina encenada, permitindo ao visi‑
tante enriquecer‑se através de expe‑
riências baseadas na identidade e 
tradições locais trabalhadas na pers‑
pectiva artística singular do Miguel 
Neves Oliveira

escultor 
Miguel Neves Oliveira

02

CONSTRÓI  
A TUA 

EMBARCAÇÃO 
TRADICIONAL 

EM 3D
WORKSHOP  

PARA ESCOLAS

OFICINA

ÍLHAVO 
ANO LETIVO 2018-2019  
ESCOLAS DO MUNICÍPIO

MURTOSA
ANO LETIVO 2018-2019
ESCOLAS DO MUNICÍPIO

PENICHE 
ANO LETIVO 2018-2019  
ESCOLAS DO MUNICÍPIO

Workshops de criação de embarca‑
ções típicas usando as tecnologias 
de impressão base em 3D para alu‑
nos do segundo e terceiros ciclos do 
ensino básico. Com esta ação, os alunos 
podem experienciar a criação de uma 
pequena embarcação em 3D, conhe‑
cendo melhor a cultura, tradições e 
valores marítimos do seu Município.

modelação e impressão em 3D
Beeverycreative
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03

DE ESTALEIRO  
EM ESTALEIRO  
– ROTEIRO DA 
CONSTRUÇÃO  

E MANUTENÇÃO 
NAVAL

VISITAS ORIENTADAS AO PATRIMÓNIO MARÍTIMO E RELIGIOSO 
DOS MUNICÍPIOS DE ÍLHAVO, PENICHE E MURTOSA

Onde há pesca há estaleiros! Este não é um 
ditado popular português mas bem o podia 
ser… Casos até existem em que os estaleiros 
são berço de cidades portuárias, como é o caso 
dos Estaleiros Mónica, da Gafanha da Nazaré, 
em Ílhavo. Em Peniche, desde o século XV que 
esta importante atividade para a economia 
local está documentada. A Murtosa considera 
a construção naval tão identitária que tem  
o Museu Estaleiro da Praia do Monte Branco, 
na Torreira, dedicado ao conhecimento e valo‑
rização das artes de construção de embarca‑
ções tradicionais.

A construção naval evolui e hoje vale a pena 
conhecer não apenas como se fazia mas tam‑
bém o que de mais arrojado e inovador se incor‑
pora na arte da construção e reparações navais. 
Embarque nestas viagens e acompanhe ‑nos 
na odisseia da história e da tecnologia naval.

VISITAS ORIENTADAS

ÍLHAVO
17 NOV 2018 
FESTIVAL GASTRONOMIA  
DE BORDO

MURTOSA
29 SETEMBRO
ARMAZÉNS DE ARTE  
XÁVEGA – TORREIRA
ESTALEIRO MUSEU E CAIS DO BICO
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ÍLHAVO
www.cm-ilhavo.pt

MURTOSA
www.cm-murtosa.pt

PENICHE
www.cm-peniche.pt
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www.territorioscomhistoria.pt


