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1. Festival do Bacalhau leva alguns dos melhores Chefs do país ao 

Jardim Oudinot 

Nem só de pratos feitos se faz o Festival do Bacalhau. A partir de quarta-feira, e 
ao longo de cinco dias, quase duas dezenas de showcookings criam momentos de 
saber e partilha entre o público e alguns dos Chefs mais conceituados a nível nacional.  

No dia de abertura, o Chef Chakall regressa ao Pavilhão Terra e Mar, a partir 
das 21h00, para mais um momento de cozinha ao vivo. O chef argentino faz 
showcookings e workshops pelo mundo inteiro. Chakall aposta nos produtos 
tradicionais, na vivência da cultura e tradições locais, na descoberta de pessoas 
autênticas. 

Quinta-feira, os showcookings arrancam logo às 14h00, com a Delta, às 17h00, 
segue-se o Chef Paulo Morais, um dos pioneiros da confeção de sushi em Portugal, 
contando já com mais de 25 anos de carreira. Para além dos seus próprios 
restaurantes e da autoria de cartas em alguns dos principais restaurantes japoneses, 
Paulo Morais dedica parte do seu tempo precisamente a partilhar o seu conhecimento 
na Escola Superior de Hotelaria do Estoril e na Escola de Sushi da Everything About 
Sushi. A carta da Home True Sushi, cujo sushi estará presente nos concertos das 
“Noites do Porão”, no Navio Museu Santo André, é da sua autoria. Ainda no dia 10, às 
18h00, há showcooking da “Teka para miúdos” com Udine Peixe e, à noite, é Cátia 
Goarmon, mais conhecida por “Tia Cátia”, quem leva os seus segredos ao Pavilhão 
Terra e Mar. "Os Segredos da Tia Cátia", inicialmente um programa, agora também 
um livro, foca a sua ação em três protagonistas: Cátia, a sua casa e a comida. Do 
habitual cenário da sua quinta para o Jardim Oudinot, alguns dos segredos e truques 
de Cátia Goarmon para conhecer no Pavilhão Terra e Mar. 

Sexta-feira arranca com mais um showcooking da Delta, às 14h00, a que se 
segue, às 17h00, a Sal Tal Qual/ Algaplus. Às 18h30 de sexta-feira há mais um “Teka 
para miúdos” com Udine Peixe e à noite, na celebração do Dia da Galiza no Festival 
do Bacalhau, o showcooking do Chef Alvaro Villasante, proprietário e chef do 
restaurante Paprica, em Lugo, na Galiza, um dos elementos da forte presença da 
região galega no evento deste ano. 

No sábado, o Pavilhão Terra e Mar abre com a Delta às 14h00, seguindo-se um 
showcooking da Docapesca, às 17h00. Às 18h30, o Chef Tony Martins promove mais 
um “Showcooking para miúdos”. O dia fecha com o carismático Chef Pedro Jorge. 
Depois do sucesso da sua participação no programa MasterChef Júnior, na TVI, Pedro 
Jorge nunca mais parou. O Festival do Bacalhau recebe-o agora num showcooking em 
que além de trabalhar todo o potencial do fiel amigo, aplicará o ingrediente chave de 
todas as suas receitas e do seu sucesso mediático: um carisma bem apurado. 

No último dia do Festival do Bacalhau, é a vencedora do concurso “O meu 
bacalhau é melhor que o teu”, Anabela Pequeno, que abre a maratona de 
showcookings no Pavilhão Terra e Mar, a partir das 14h00, cozinhando e partilhando 
as dicas da sua receita de chora de bacalhau com o público. Às 17h00 há 



showcooking “Horta da Ria” com o Chef Ricardo Marques, do Hotel Montebelo Vista 
Alegre e o último “Teka para miúdos” é com o chef Tony Martins.  

Os showcookings terminam com o Chef Daniel Cardoso que, depois de se 
destacar no concurso MasterChef Portugal, foi construindo um caminho de sucessos e 
surpresas. Organizou um crowdfunding para abrir um restaurante – Le Moustache 
Smokery – em que fuma todos os pratos, desde o bacalhau, à cavala ou ao carapau, 
com madeiras de vários sabores, adaptando ao nosso país esta técnica norte-
americana. Atualmente tem um restaurante, o Armazém da Alfândega, em Aveiro. 

 
 
2. Município de Ílhavo assinala Dia Internacional da Juventude 

Estando a aproximar-se o Dia Internacional da Juventude (12 de agosto) e ciente 
da crescente importância dos jovens na sociedade, a Câmara Municipal de Ílhavo volta 
a associar-se às comemorações deste dia com um conjunto de ações especialmente 
dirigidas para os jovens dos 12 aos 30 anos. 

Assim, no dia 12 de agosto, os jovens terão gratuitidade no acesso ao Museu 
Marítimo de Ílhavo e ao Navio-Museu Santo André com horário de visitas pré-definido. 

Também a Piscina Municipal Descoberta de Vale de Ílhavo estará aberta 
gratuitamente, no dia 12 de agosto, para os jovens daquela faixa etária. 

Será igualmente oferecido o Cartão Jovem aos primeiros 10 jovens, residentes 
do Município de Ílhavo, que aderirem ao cartão até ao dia 12 de agosto.  

No que diz respeito a atividades, e depois da realização do Marolas – Ílhavo 
2017, especialmente dedicado aos jovens, a Câmara Municipal de Ílhavo tem ainda 
para oferecer até domingo, dia 13 de agosto, a Semana Náutica do Município de 
Ílhavo, uma excelente oportunidade para experimentarem diversas 
atividades/modalidades ligadas à temática náutica e a título gratuito. 

Destaque ainda para o Festival do Bacalhau, que decorre entre os dias 9 e 13 de 
agosto, com diversas atividades a decorrer no Jardim Oudinot, Gafanha da Nazaré, 
com um cartaz bem aliciante para os jovens: José Cid (dia 9), Jorge Palma (dia 10), 
Miguel Araújo (dia 11), Deolinda Kinzimba com Filarmónica Gafanhense (dia 12) e 
Virgul (dia 13). 

E porque as atividades vão continuar, em setembro os jovens poderão ainda 
participar na Lan Party 2017, que decorrerá nos dias 8 e 9, no Fórum Municipal da 
Juventude de Ílhavo (inscrições de 28 de agosto a 8 de setembro).  
 

Mais informações em www.cm-ilhavo.pt, www.festivaldobacalhau.pt e nos 
Fóruns Municipais da Juventude (forumjuventude_ilhavo@cm-ilhavo.pt). 
 

 
3. Inscrições das Visitas da Semana da Maior Idade 2017/Viver 

Solidário começam esta semana 

As inscrições para as visitas da Semana da Maior Idade/Viver Solidário iniciam-
se esta quinta-feira, dia 10 de agosto, e terminam no dia 17 de agosto, podendo ser 
efetuadas na Câmara Municipal de Ílhavo, nas Juntas de Freguesia de São Salvador, 
Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo, na Casa 
Alcibíades (Costa Nova) e no Edifício dos Serviços Públicos da Barra. 

Especialmente dedicada aos munícipes com mais de 65 anos, a edição 2017 da 
Semana da Maior Idade, que vai decorrer de 11 a 17 de setembro, propõe diversas 
atividades a anunciar em breve e três visitas/passeios culturais muito especiais: 

 
TER 12 SETEMBRO  
Mafra e Lisboa  
Inscrições limitadas: 350 pessoas  

http://www.cm-ilhavo.pt/
http://www.festivaldobacalhau.pt/


 
QUA 13 SETEMBRO  
Guimarães e Gerês  
Inscrições limitadas: 350 pessoas  
 
QUI 14 SETEMBRO  
Viseu e almoço com animação musical  
Inscrições limitadas: 500 pessoas   
 
 
Mais informações em www.cm-ilhavo.pt, pelo 234 329 625 ou pelo e-mail 

maioridade@cm-ilhavo.pt. 
 
 

4. Concurso Criativo Mixórdia de Artes na Maior Idade 

A Câmara Municipal de Ílhavo encontra-se a promover o Concurso “Mixórdias de 
Artes na Maior Idade” até ao dia 25 de agosto. 

Exclusivamente cultural e de entretenimento, este concurso pretende promover e 
estimular a participação de todos os seniores com 60 ou mais anos residentes no 
Município de Ílhavo, permitindo mostrar o seu talento em 4 áreas distintas: escrita, 
pintura, fotografia e artesanato/trabalhos manuais. 

Cada participante concorre de modo individual, podendo igualmente concorrer 
em todas as categorias, apresentando apenas dois trabalhos para cada uma destas. 
De modo a não limitar a criatividade e imaginação destes, o concurso apresenta-se 
com tema livre, exceto o de escrita que tem como tema “Envelhecer”. 

O processo de criação artístico é considerado fundamental para ultrapassar as 
diversas dificuldades e modificações sentidas durante o envelhecimento, uma vez que 
permite a prevenção e preservação da saúde física e mental, constituindo um 
excelente aliado para a melhoria da qualidade de vida. Neste seguimento, o Município 
de Ílhavo criou o concurso  intitulado “Mixórdia de Artes na Maior Idade”, para a 
população idosa residente. 
 

As obras a concurso serão colocadas em exposição na Casa da Cultura de 
Ílhavo, com início na Semana da Maior Idade (11 a 17 de setembro). 

 

mailto:maioridade@cm-ilhavo.pt

