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Horário: 
Pavilhão Te�a e Mar
12 agosto 17h30~24h00
13 a 16 agosto 13h00~24h00

Cais das Brincadeiras
12 agosto 17h30~20h00
13 a 16 agosto 10h00~20h00

Navio Museu Santo André 
(visitas)
12 a 16 agosto 10h00~20h00

Para 
saborear:

Restauração
12 agosto 19h00 às 23h00
13 a 16 agosto
12h00~15h00 · 19h00~23h00

Dez tasquinhas 
de Associações locais 
apresentam deliciosos pratos 
de bacalhau e seus derivados.

Bares
12 agosto 17h30~01h00
13 a 16 agosto 11h00~01h00

Duas associações locais 
dinamizam 
os bares do Festival, 
com petiscos 
à base de bacalhau, 
seus derivados e conservas. 
Em várias alturas do dia, 
os concertos do Palco Ria 
animam esta zona.

Pão de Vale de Ílhavo 
(Padas e folar) 
· no Pavilhão Terra e Mar
12 agosto 17h30~24h00
13 a 16 agosto 13h00 às 24h00

· na zona da Restauração
12 agosto 19h00 às 23h00
13 a 16 agosto
12h00~15h00 · 19h00~23h00

Pão com bacalhau ou chouriço 
e padas de Vale de Ílhavo, 
sempre quente e a sair 
do forno a lenha, 
é uma saborosa alternativa 
para aconchegar o estômago, 
na zona da restauração.

Bem Vindos ao Maior Festival 
do Bacalhau do País

De 12 a 16 de agosto, o Município de Ílhavo volta a ser o anfitrião daquele que é o maior 
Festival de Bacalhau do país. Durante cinco dias, a Câmara Municipal de Ílhavo e a Confraria 
Gastronómica do Bacalhau levam ao Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, as mais 
deliciosas receitas de bacalhau, confecionadas por dez associações locais.

Neste Festival o “rei” da festa, claro está, volta a ser o “fiel amigo”. No entanto, ir ao Festival 
do Bacalhau é muito mais do que comer bacalhau – à semelhança da edição do ano passado, 
nos cinco dias do festival haverá inúmeras atividades a decorrer durante todo o dia, em 
diferentes locais do Jardim Oudinot, e para diversos públicos.

De manhã à noite, há mais de 100 ações programadas, entre sessões de showcooking, 
degustações de vinho, azeite e sal, concursos, workshops, mostras de artesanato, exposições, 
visitas ao Navio Museu Santo André, atividades desportivas, como a II Mini Maratona do 
Museu Marítimo de Ílhavo e a XVI Corrida Mais Louca da Ria. 

Tal como no ano passado as famílias e as crianças são priveligiados neste festival, existindo 
um vasto programa dirigido a este público, sobretudo, no Cais das Brincadeiras. A venda 
de Bacalhau é uma das novidades deste ano. No Mercado do Bacalhau, situado no Pavilhão 
Terra e Mar, pode-se comprar bacalhau seco, línguas, samos e outros derivados do bacalhau.

Com o pôr-do-sol chega a animação musical, num palco situado junto aos bares, onde 
atuam novas bandas do panorama musical português: Tape Junk, Old Yellow Jack, Thunder 
& Co. e Benjamim. Depois de jantar, já no palco principal, as noites serão “aquecidas” com os 
espetáculos de Rouxinol Faduncho, Os Azeitonas, GNR, Sérgio Godinho e Diogo Piçarra. As 
noites terminam com concertos intimistas e inesquecíveis no porão de bacalhau do Navio 
Museu Santo André, com Recanto, Fado Violado e Carlos Batista. Em simultâneo, ao ar livre, 
decorrem concertos e DJ sets de talentos locais, nos bares do Festival, que este ano servirão 
petiscos, como derivados de bacalhau e conservas.

Anualmente, o Festival do Bacalhau traz ao Jardim Oudinot dezenas de milhares de 
pessoas, sendo já um acontecimento incontornável na região e no país. O evento, que vai 
na sua oitava edição, contribui de forma muito relevante para a divulgação dos principais 
valores do Município de Ílhavo e da Região, constituindo ainda uma importante mais-valia 
para a dinamização da economia local. A entrada no Festival é gratuita, tal como nas sete 
edições anteriores.

O Município de Ílhavo volta a ser o anfitrião do maior Festival de Bacalhau do país, 
afirmando-se, uma vez mais, como a capital do bacalhau.



Qua
12 agosto
Navio Museu Santo André
17h30 Cerimónia de Abertura

Palco Ria
18h00 Concerto Tape Junk
19h00 Ensemble Banda Música Nova
19h30 BailóMondo (Baile Folk)
23h30 Concerto Tio D’América

Pavilhão Te�a e Mar
21h00 Showcooking Continente 
com o Chef André Lopes
22h00 Degustação de Folar de Vale 
de Ílhavo com espumante da Bairrada

Palco Principal
22h00 

Rouxinol 
Faduncho

Qui
13 agosto
Jardim Oudinot Zen
09h00 Manhã Saudável
11h30 Relaxamento à beira-ria
18h00 Aula de Judo

Atividades Náuticas
10h00 Passeio de Mercantel 
Ancoradouro
15h00 Canoagem
Praia Fluvial do Jardim Oudinot
15h30 Boia puxada por barco 
Ancoradouro

Cais das Brincadeiras
10h00~18h00 Ateliê de Papagaios
12h00/15h00 Velocipedia
14h00 Contos com sabor a mar
16h00 Workshop de nós marítimos
17h00 Workshop de modelação 
de porcelana
18h00 Ateliê de Expressão Plástica

Palco Ria
10h00 Aula de Fitness 
by Susana Gateira
18h00 Concerto Old Yellow Jack
19h30 BailóMondo (Baile Folk)
23h30 Dj Set André Neto

Pavilhão Te�a e Mar
14h00 Showcooking Delta
17h00 Showcooking 
Pão de Vale de Ílhavo
18h30 Showcooking Teka para miúdos 
21h00 Showcooking Continente 
com o Chef André Lopes
22h00 Degustação de Pão de Vale 
de Ílhavo com Azeite Gallo

Navio Museu Santo André
16h00 Visita Especial 
“Da ponte à proa: uma rede de estórias”
19h00 Performance: 
“Nem tudo o que vem à rede”
23h30 Noites no Porão: 
Concerto Recanto

Palco Principal
22h00 

Os Azeitonas

Sex
14 agosto
Jardim Oudinot Zen
09h00 Manhã saudável
11h30 Relaxamento à beira-ria

Atividades Náuticas
10h00 Desafio Caiaque na Ria 
Praia Fluvial do Oudinot
15h30 Boia puxada por barco 
Ancoradouro
15h30 Canoagem – Experiência de 
caiaque de competição
Praia Fluvial do Jardim Oudinot
21h00 Desafio noturno de caiaque 
na Ria - Ancoradouro

Cais das Brincadeiras
10h00~18h00 Ateliê de Papagaios
12h00/15h00 Velocipedia
14h00 Workshop de ervas aromáticas
17h00 Baby Gim (dos 3 aos 6 anos)
17h00 Workshop de modelação 
de porcelana
18h00 Ateliê de Expressão Plástica

Palco Ria
10h00 Aula de Fitness 
by Susana Gateira
18h00 Concerto Thunder & Co.
19h30 BailóMondo (baile folk)
23h30 Concerto Obelha Dolly

Pavilhão Te�a e Mar
14h00 Showcooking Delta
17h00 Showcooking Sal Tal Qual/
Algaplus
18h30 Showcooking Teka para miúdos 
20h30 À conversa 
com a Rota da Bairrada
21h00 Showcooking Teka 
com o Chef Augusto Gemelli
22h00 Degustação de Folar de Vale 
de Ílhavo com espumante da Bairrada

Navio Museu Santo André
16h00 Visita Especial 
“Da ponte à proa: uma rede de estórias”
19h00 Performance: 
“Nem tudo o que vem à rede”
23h30 Noites no Porão: 
Concerto Fado Violado

Palco Principal
22h00 

GNR

Sáb
15 agosto
Jardim Oudinot Zen
09h00 Manhã Saudável
11h30 Relaxamento à beira-ria

Atividades Náuticas
10h00 Experiência de vela
Ancoradouro
10h00 
Desafio de Stand Up Paddle na Ria
Praia Fluvial do Jardim Oudinot
15h00 Corrida Mais Louca da Ria 
Canal do Jardim Oudinot

Cais das Brincadeiras
10h00~18h00 Ateliê de Papagaios
12h00/15h00 Velocipedia
14h00 Contos com sabor a mar
17h00 Workshop de cultura doméstica 
de cogumelos
18h00 Ateliê de Expressão Plástica
19h30 Apresentação do livro 
“Eu e os meus ilustres convidados”, 
de Maria Gabriela Sá

Palco Ria
10h00 Aula de Fitness 
by Susana Gateira
16h00 Ensemble Banda Música Nova
17h30 Entrega de prémios 
da Corrida Mais Louca da Ria
18h00 Concerto Benjamim
19h30 BailóMondo (baile folk)
23h30 Dj Set Vasco Ramalheira

Pavilhão Te�a e Mar
14h00 Showcooking Delta
17h00 Showcooking Docapesca
18h30 Showcooking Teka para miúdos 
20h30 À conversa 
com a Rota da Bairrada
21h00 Showcooking Teka 
com o Chef Miguel Oliveira
22h00 Degustação de Folar de Vale 
de Ílhavo com espumante da Bairrada

Navio Museu Santo André
17h00 Volta ao Cais em “Pasteleira” 
Partida no Cais dos Bacalhoeiros, 
chegada ao Navio Museu Santo André
16h00 Visita Especial 
“Da ponte à proa: uma rede de estórias”
18h00 Entrega dos Prémios 
do concurso de fotografia 
“Olhos Sobre o Mar”
19h00 Performance: 
“Nem tudo o que vem à rede”
22h15 II Mini Maratona 
Museu Marítimo de Ílhavo, 
com entrega de prémios às 23h15
23h30 Noites no Porão: 
Concerto Carlos Batista

Palco Principal
22h00

Sérgio Godinho

Dom
16 agosto
Cais das Brincadeiras
10h00~18h00 Ateliê de Papagaios
14h00 Contos com sabor a mar
14h00 Sessão de autógrafos 
de Marta Velha, autora do romance 
“Paixão Alucinante”
17h00 Workshop de conchas
18h00 Ateliê de Expressão Plástica
19h30 Apresentação do livro 
“Joana Capucho”, de Zita Leal

Jardim Oudinot
14h00~20h00 Portugal em Festa

Pavilhão Te�a e Mar
15h00 Apresentação do livro 
“Ecos do Grande Norte - Recordações 
da Pesca do Bacalhau, de Valdemar Aveiro
16h00 Apresentação dos Pratos 
do Concurso Prato Inovação 
Festival do Bacalhau 2015
17h00 Showcooking Folar de Vale 
de Ílhavo, com investida 
dos Cardadores de Vale de Ílhavo
18h00 Entrega de Prémios 
do Concurso Prato Inovação 
Festival do Bacalhau 2015
18h30 Showcooking Teka para miúdos 
20h30 À conversa 
com Rota da Bairrada
21h00 Showcooking Teka 
com a Chef Luísa Ginoulhiac
21h45 Sorteio do Bacalhau
22h00 Degustação de Pão de Vale 
de Ílhavo com Azeite Gallo
22h30 Entrega do Prémio Artesanato 
Festival do Bacalhau 2015

Palco Principal
22h00

Diogo Piçarra



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
Degustação gratuita 
de conservas e petiscos

Recanto
qui 13 · 23h30

Recanto é um duo que tem como 
paixão as músicas antigas de raiz 
tradicional. O repertório assenta na 
recolha e pesquisa de músicas para 
a prática das danças tradicionais 
europeias, a recriação histórica dos 
mercados medievais e um mergulho 
no folclore português. A música dos 
Recanto é um convite a uma viagem 
na máquina do tempo.

Fado Violado
sex 14 · 23h30

“A Jangada de Pedra” é o disco 
de apresentação dos Fado Violado, 
um projeto musical português que 
cruza Fado e Flamenco. “A rosinha 
dos limões”, do saudoso Max, ganha 
um novo brilho à luz dos arranjos 
flamencos, com a voz da fadista 
Ana Pinhal e a guitarra espanhola 
de Franscisco Almeida, ambos dos 
extintos BoiteZuleika.

Carlos Batista
sáb 15 · 23h30

Carlos Batista adora cavaquinhos, 
violas, rabecas, tracanholas, 
chincalhos, reco-recos e brinquinhos. 
“Máquina Tradição” é o nome do seu 
primeiro EP, que será apresentado 
em breve. Um mapa etno-musical 
esquecido, inventado e inexistente 
será a proposta para este concerto. 
Uma resposta urbana e pessoal à 
imagem romântica e idílica de um 
povo que canta. Para este concerto 
contará com a participação especial do 
percussionista Ricardo de Noronha.

Tape Junk
qua 12 · 18h00

Os Tape Junk são uma banda rock 
com um vocabulário assimilado a 
partir de referências como Pavement, 
Giant Sand, Stooges, Rolling Stones 
ou Velvet Underground. Através 
de uma linguagem simples e, 
simultaneamente, intensa, João 
Correia escreve sobre situações do 
quotidiano com as quais facilmente 
nos identificamos: histórias comuns, 
situações inusitadas, episódios 
caricatos ou simples romances. “The 
Good & The Mean” e o homónimo 
“Tape Junk” são os primeiros dois 
álbuns da banda.

Old Yellow Jack
qui 13 · 18h00

Old Yellow Jack é “um indie rock 
clássico, com fortes reminiscências 
nos anos setenta, luminoso e vibrante, 
cheio de fuzz nas guitarras, mas que 
também não dispensa uma sonoridade 
urbana e clássica”(Man on the Moon). 
O tema “Luanda”, rodado nas rádios 
nacionais, valeu aos Old Yellow Jack 
uma inclusão na edição de 2015 da 
colectânea “Novos Talentos FNAC” e 
os temas “The Man Who Knew Too 
Much” e “Sun Dyed” passaram na rádio 
KXLU, de Los Angeles. “Shoot the 
Moon”, um dos temas mais aclamados 
da banda, valeu-lhe a referência no 
fórum brasileiro “Tenho Mais Discos 
que Amigos” e no artigo “20 bandas de 
Portugal que você deveria conhecer”. 

BailóMondo - baile folk
qua 12 a sáb 15 · 19h30

BailóMondo convida todo o 
Mundo para o Baile! Promete-se 
uma viagem pelos meandros das 
tradições, das culturas portuguesa 
e europeia, sempre com uma pitada 
atual. A rabeca chuleira e a gaita-de-
foles encontram-se à esquina com 
o acordeão, as percussões, o violino 
e as flautas, e, através da dança, a 
partilha surge entre o palco e o público. 
Levantem o pó do chão, pois a dança e 
a música unem-se para resgatar algo 
genuíno e forte!

Palco Ria

Thunder & Co.
sex 14 · 18h00

Thunder & Co. são uma banda 
de música de dança a atirar para o 
emocional, cujo som é caracterizado 
pelas batidas balançantes envoltas 
em acordes tristonhos e ambientes 
tensos. Pelo menos é o que tem saído 
da Fábrica de Trovões em Lisboa, 
propriedade de Rodrigo Gomes e 
Sebastião Teixeira. “Nociceptor” é o 
nome do álbum de estreia deste grupo 
“disco-lamechas”, com dez músicas, 
incluindo “Apples”, single de avanço 
para este disco, e “O.N.O.”, single 
que até aqui só tinha sido editado 
digitalmente.

Benjamim
sáb 15 · 18h00

O escritor de canções que passou 
quatro anos radicado em Londres 
voltou para Portugal em 2013 para 
escrever canções novas, em português, 
que dão origem a “Auto-Rádio”, um 
disco que vai buscar inspiração tanto 
ao Duo Ouro Negro, à Lena d’Água, ao 
Chico, ao Zeca como ao Dylan, que lhe 
encheu a juventude de sonhos de uma 
terra distante, aos Beatles, aos Beach 
Boys e a todas as coisas que o fizeram 
mexer. É um disco para viajar de carro, 
em casa ou em qualquer lado que 
qualquer pessoa deseje.

Música Fora de Horas
23h30

qua 12
Tio D’América
qui 13
Dj Set André Neto
sex 14
Obelha Dolly
sáb 15
Dj Set Vasco Ramalheira

Ensemble 
Banda Música Nova
qua 12 · 19h00
sáb 15 · 16h00
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Vários palmos de Estupidez
qua 12 a sáb 15 · 21h00

Um Palmo é a medida que equivale 
a 8 polegadas ou 22 centímetros. A 
Estupidez saudável que todos temos 
dentro de nós equivale a muito mais 
palmos do que pensamos. Vários 
Palmos de Estupidez acompanham-
nos nesta aventura onde o lixo e as 
limpezas são a chave deste conflito. 
Um tema de e para todos. Do Projeto 
EZ, para ver junto ao Palco Principal.

Agostinho e Felicidade 
qua 12 · 19h00/21h00
qui 13 e sex 14 · 13h00/20h00

Na colheita de flores e plantas 
medicinais, um casal de velhotes 
castiços e especiais, perde-se da sua 
aldeia estimada, interagindo com o 
público de forma inesperada, tentando 
a todo o custo encontrar o caminho de 
volta a casa. Da Companhia Boca de 
Cão, para ver na zona da restauração.

Estátuas vivas
qui 13 a dom 16 · 17h00

Sorrateiramente, temos tido a 
presença de algumas destas figuras 
admiráveis no Festival do Bacalhau e, 
este ano, o recinto do evento tomará 
novas cores e atrações com algumas 
destas figuras que surpreendem os 
mais distraídos visitantes, dando notas 
identitárias do ambiente que se vive 
durante o festival.

Rouxinol Faduncho
qua 12 · 22h00

Rouxinol Faduncho é um personagem criado e 
interpretado pelo humorista e ator Marco Horácio, 
inspirado nos fadistas típicos dos bairros lisboetas, 
que, desde 2005, conta com mais de um milhão de 
pessoas em plateias de espetáculos ao vivo. Discos de 
Ouro, programas de TV e uma infindável legião de fãs 
acompanha este projeto há dez anos. Desde o início 
desta produção o único objetivo da equipa é passar 
muito boa disposição, não parar de levar humor ao 
público português e, através desse humor, tentar, passar 
ao largo. Afinal, rir  ainda é o melhor remédio!

Os Azeitonas
qui 13 · 22h00

Formada em 2002, numas férias de amigos, a banda 
viu com surpresa as suas canções a começarem a 
ser acolhidas pelo público. “Quem És Tu Miúda”, 
música do segundo álbum da banda, tornou-se no 
primeiro sucesso radiofónico, após o qual os Azeitonas 
começaram a revelar-se em concerto, afirmando-se 
como um verdadeiro fenómeno em Portugal. No álbum 
seguinte, a projeção da banda alcançou patamares 
ainda mais elevados com a canção “Anda Comigo Ver 
os Aviões”. Com o disco AZ (2013), a banda atinge um 
reconhecimento ainda maior com os singles “Ray-dee-
oh” e “Tonto de Ti”.

GNR
sex 14 · 22h00

Os GNR começam o ano de 2015 em grande, com a 
edição do seu 12.º álbum de originais, “Caixa Negra”. 
Deste trabalho foi cuidadosamente preparado um 
novo espetáculo. Durante mais de uma hora e meia 
poderemos ouvir inúmeros sucessos como “Dunas”, 
“Efectivamente”, “Vídeo Maria”, “Morte ao Sol”, “Sub-
16”, “Sangue Oculto”, “Ana Lee”, “Pronúncia do Norte”, 
“Popless”, “Asas Eléctricas”, “Mais Vale Nunca” e “Cadeira 
Eléctrica”. 

SÉrgio Godinho
sáb 15 · 22h00

Por entre releituras e reproduções, Sérgio Godinho 
aborda neste concerto a quase totalidade da sua vasta 
discografia, tendo como ponto de partida a liberdade em 
sentido lato ou, se quisermos, as diversas liberdades, em 
sentido particular – “Já Joguei Ao Boxe”, “Fotos do Fogo”, 
“Maçã Com Bicho”, “Que Força É Essa” ou “O Acesso 
Bloqueado” são, entre outras, canções presentes – mas 
há ainda espaço para temas inéditos, como “Tem O Seu 
Preço” ou “Na Rua António Maria”, tema de Zeca Afonso 
nunca antes publicado e que Sérgio Godinho traz a 
“Liberdade”. 

Diogo Piçarra
dom 16 · 22h00

“Espelho” é o álbum de estreia de Diogo Piçarra, 
composto e escrito pelo próprio, com produção de Fred 
Ferreira. Neste espetáculo, além das grandes canções 
do álbum, onde se inclui “Tu e Eu”, vão-se ouvir outras 
canções, celebrizadas através do seu canal de YouTube, 
como “Volta” ou a versão de “Se Eu Fosse Um Dia o 
Teu Olhar”, de Pedro Abrunhosa. Diogo Piçarra, na 
voz, guitarra e piano, será acompanhado em palco por 
Francisco Aragão nas guitarras e teclado; por Filipe 
Cabeçadas na bateria; e Miguel Santos no baixo – um 
quarteto pop irrepreensível.
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Velocipedia
qua 12 · 18h00
qui 13 a sáb 15 · 12h00/15h00

Velocipedia é a arte de andar em 
velocípede e tudo o que diz respeito 
aos velocípedes. Pedalar e divertir é a 
chave deste projeto, que se apresenta 
com veículos a pedais, onde a diferença 
e a audácia de ideias dão vida a uma 
personagem que deambula por aí, 
viaja sem destino certo, mas dá a volta 
ao mundo. O mundo da magia, da 
loucura, da boa disposição...Um projeto 
com e sob rodas, com partida no Cais 
das Brincadeiras.



Performance
Nem tudo o que vem à rede
qui 13, sex 14 e sáb 15 
19h00

Partindo a bordo do Navio-Museu 
Santo André, realizou-se uma viagem 
de criação de um espetáculo de teatro 
e música, construído e apresentado 
pela comunidade. É aí que começa 
uma grande aventura, à descoberta de 
novos territórios de criação artística. 
Os tripulantes, com idades entre os 16 
e os 80 anos, criaram um espetáculo 
de teatro e música em apenas duas 
semanas, partindo de entrevistas, 
contos e canções do mar e do bacalhau. 
Com estreia marcada para 13 de 
agosto, o espetáculo transporta o 
público até uma alucinante odisseia 
que começa no tombadilho, passa pelo 
porão e pelos camarotes, sobe até à 
ponte do capitão, segue para a cozinha 
e para a casa das máquinas e termina 
no convés, à volta do mastro do Navio 
Santo André. Os capitães da viagem 
são Graeme Pulleyn e Ana Bento, que 
trazem na bagagem muitos anos de 
experiência e de viagens criativas.

Visita especial
Da ponte à proa: 
uma rede de estórias
qui 13, sex 14 e sáb 15 
16h00

Durante os dias do Festival, a 
“tripulação” estará pronta para receber 
os visitantes mais curiosos. Convida-se 
a subir a bordo para conhecer o navio, 
a ouvir magníficas histórias sobre 
as pescarias do bacalhau nos mares 
da Terra Nova e da Gronelândia e, 
também, para saber mais sobre os seus 
protagonistas. Visitas concebidas e 
orientadas pelo Serviço Educativo do 
Museu. 
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Volta ao cais em Pasteleira
sáb 15 · 17h00

A sirene tocava e dava por 
terminada mais uma jornada de 
trabalho. De repente, as ruas da 
Gafanha da Nazaré eram invadidas 
pelas mulheres nas suas bicicletas a 
caminho de casa. Pelo caminho, havia 
tempo para conversar, namoriscar 
e brincar com os mais novos. É este 
ritmo do trabalho nas secas, muito 
presente na memória da comunidade, 
que se pretende recriar. Propõe-se 
um percurso mais alargado, com 
início no Cais dos Bacalhoeiros. O 
passeio acaba no recinto do Festival, 
em frente ao Navio Santo André. A 
iniciativa termina com um momento 
de convívio, sendo oferecido a todos 
os participantes um lanche picnic com 
petiscos de bacalhau.

Partida no Cais dos Bacalhoeiros e 
chegada ao Cais do Navio Museu Santo 
André

Exposição
Caixa da Memória
Tributo aos Homens 
que foram ao bacalhau
Todos os dias

Memorial em forma de cubo, 
composto por centenas de fotografias 
de protagonistas da “Grande Pesca” 
e respetivos nomes. Exibem-se 360 
rostos de pescadores e oficiais da pesca 
do bacalhau, que fizeram da grande 
pesca o seu modo de vida. 

Entrega de Prémios 
XII Concurso de Fotografia
Olhos Sobre o Mar
sáb 15 · 19h00

Atividades Desportivas

XVI Corrida 
Mais Louca da Ria
sáb 15 · 15h30

Mais uma edição desta popular 
Corrida, que animará a tarde de 
sábado com embarcações originais, 
construídas por associações e clubes do 
Município de Ílhavo.

Entrega de Prémios às 17h30.

Jardim Oudinot Zen
qui 13 a sáb 15
09h00 Manhã Saudável
11h30 Relaxamento à beira-ria

qui 13 · 18h00
Aula aberta de Judo

II Mini Maratona Museu 
Marítimo de Ílhavo
sáb 15 · 22h15

Partida Museu Marítimo de Ílhavo
Chegada 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 medalha 
e t-shirt técnica Susana Gateira. 
Esta iniciativa cumpre objetivos 
sociais, atendendo a que a sua receita 
reverterá a favor da IPSS Obra da 
Providência, da Gafanha da Nazaré.

Entrega de Prémios às 23h15. 

Inscrições até  14 de agosto
www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt

Aula de Fitness 
by Susana Gateira
qui 13 a sáb 15 · 10h00~11h30

Palco Ria

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.

Atividades náuticas
qui 13 · 15h00
Canoagem

Praia Fluvial do Jardim Oudinot

qui 13 e sex 14 · 15h30
Boia puxada por barco

Ancoradouro

sex 14 
10h00/21h00
Desafio de caiaque na Ria
15h30
Canoagem 
Experiência Caiaque 
de Competição

Praia Fluvial do Jardim Oudinot

sáb 15 · 10h00
Desafio de Stand Up Paddle na Ria

Praia Fluvial do Jardim Oudinot

Passeio de Mercantel
qui 13 10h00 

No passeio de Mercantel, barco típico 
da região, os participantes podem 
disfrutar de um agradável passeio pelo 
canal da Ria, com a oportunidade de 
olhar o Município sob uma perspetiva 
diferente. Partida no ancoradouro.



Mercado do Bacalhau 
qua 12: 17h30 às 24h00
qui 13 a dom 16: 13h00~24h00

E porque não levar bacalhau para 
casa? A venda de bacalhau é uma 
das novidades da edição 2015 do 
Festival do Bacalhau. Bacalhau e 
seus derivados, como línguas e samos 
estarão à venda no Mercado do 
Bacalhau.

O Pavilhão Terra e Mar é um apelo 
aos cinco sentidos para conhecer 
melhor o bacalhau, o pão e o folar de 
Vale de Ílhavo, o azeite, o sal e o vinho.

Neste espaço, alguns dos melhores 
Chefs do panorama nacional 
promovem showcookings com 
produtos da terra e do mar, realizam-se 
degustações, conversa-se sobre vinho 
da Bairrada, apresentam-se livros e 
exposições, mostra-se artesanato e 
vende-se bacalhau.

Pavilhão Te�a e Mar

Mostra de Artesanato
Todos os dias

Apresentação de livros 
dom 16 · 18h00
“Ecos do Grande Norte 
- Recordações da Pesca 
do Bacalhau” de Valdemar Aveiro

Festa do Livro
Todos os dias

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

Cais das Brincadeiras

Contos com sabor a mar
qui 13 a dom 16 · 14h00

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

Workshops
qui 13 a dom 16 · 10h00~18h00

qui 13 · 16h00
Nós marítimos

qui 13 e sex 14 · 17h30
Modelação de porcelana

sex 14 · 14h00
Ervas aromáticas

sáb 15 · 17h00
Cultura doméstica de cogumelos

dom 16 · 17h00
Conchas

Baby Gim 
sex 14 17h00

Aula de motricidade infantil em 
que as crianças (dos 3 aos 6 anos) são 
acompanhadas e ajudadas pelo pai 
ou pela mãe. Esta aula contribui para 
o desenvolvimento harmonioso da 
motricidade da criança.

Ateliê de Papagaios
qui 13 a dom 16 
10h00~18h00

Trocou-se o papel por plástico 
resistente e leve, com cores garridas 
e vivas. No formato mantém-se o 
tradicional, até porque o modelo 
bacalhau é o mais fácil de manusear. 
A regra é construir segundo o método 
artesanal e seguir a tradição deixada 
pelos avós. Vamos colorir o céu nos 
dias do festival! 

Showcooking
qua 12
21h00 Showcooking Continente
com o Chef André Lopes

qui 13
14h00 Showcooking Delta
17h00 Showcooking 
Pão de Vale de Ílhavo
18h30 Showcooking Teka para Miúdos
21h00 Showcooking Continente
com o Chef André Lopes

sex 14
14h00 Showcooking Delta
17h00 Showcooking 
Sal Tal Qual/Algaplus
18h30 Showcooking Teka para Miúdos
21h00 Showcooking Teka
com o Chef Augusto Gemelli

sáb 15
14h00 Showcooking Delta
17h00 Showcooking Docapesca
18h30 Showcooking Teka para Miúdos
21h00 Showcooking Teka
com o Chef Miguel Oliveira

dom 16
18h30 Showcooking Teka para Miúdos
21h00 Showcooking Teka
com a Chef Luísa Ginouliac
17h00 Showcooking 
Folar de Vale de Ílhavo

À conversa com 
a Rota da Bairrada...
sex 14, sáb 15 e dom 16
20h30

Numa parceria com o Município de 
Ílhavo, 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 cada refeição.

Degustações
qua 12 · 22h00
Folar de Vale de Ílhavo 
com espumante

qui 13 · 22h00
Pão de Vale de Ílhavo 
com Azeite Gallo

sex 14 · 22h00
Folar de Vale de Ílhavo
com espumante

sáb 15 · 22h00
Folar de Vale de Ílhavo
com espumante

dom 16 · 22h00
Pão de Vale de Ílhavo 
com Azeite Gallo

Cartazes da Comissão 
Reguladora 
do Comércio do Bacalhau
Exposição 
todos os dias

O ponto de partida desta exposição 
é a relação histórica de Portugal com 
o comércio, a pesca e o consumo de 
bacalhau, como fenómeno económico, 
social, cultural e identitário. 
Apresenta-se um conjunto de cartazes 
produzidos pela Comissão Reguladora 
do Comércio do Bacalhau, nos anos 
30 e 40 do século XX, pertencentes 
ao património do Museu Marítimo de 
Ílhavo. Num registo estético da época, 
com recurso às artes gráficas e técnicas 
de propaganda do Estado Novo, este 
conjunto de cartazes aborda todas as 
dimensões e etapas do abastecimento 
do bacalhau. Esta exposição será 
articulada com a exposição de imagens 
a apresentar no contexto do Mercado 
de Bacalhau.   

Apresentação de livros 
sáb 15 · 19h30
“Eu e os meus ilustres 
convidados”, de Maria Gabriela Sá
dom 16 · 19h30
“Joana Capucho”, de Zita Leal
dom 16 · 14h00
Sessão de Autógrafos de Marta 
Velha, autora do Romance 
“Paixão Alucinante”

Ateliê de Expressão 
Plástica
qui 13 a dom 16 · 18h00
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Entrada

14

Entrada

Pavilhão Te�a   
 e Mar

1 Município de Ílhavo

2 BACALHAU

3 PÃO (Vale de Ílhavo)

4 SAL (TalQual)

5 AZEITE (Gallo)

6 VINHO (Rota da Bairrada)

14 Mostra de Artesanato e Associações

13 Exposição “Cartazes de Propaganda....”

9 Mercado do Bacalhau

10 Vista Alegre Atlantis

11 Auditório

12 Espaço Showcooking

7 Ria de Aveiro (Turismo Centro de Portugal)

8 Docapesca 

1 Restauração
Grupo Desportivo da Gafanha
Confraria Camoniana de Ílhavo
Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré
Associação Cultural e Recreativa “Chio Pó-Pó”
Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo
Confraria Gastronómica do Bacalhau
Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo
Grupo Folclórico “O Arrais”
Bombeiros Voluntários de Ílhavo
Grupo de Jovens “A Tulha”

2 Bar Rota da Bairrada

3

4 Pavilhão Terra e Mar

5 Palco Ria

6 Exposição “Caixa da Memória”

7 Cais das Brincadeiras

9 Palco Principal

8 Jardim Oudinot ZEN

Pão de Vale de Ílhavo
Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”
Padaria Brilhanta

10 Ancoradouro

Entrada Principal

Bares e Esplanadas
Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município de Ílhavo

Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo - Música Nova

Miradouro

Parque de Merendas

WC

Praia Fluvial

Estacionamento

Estacionamento 
para Deficientes Motores

Entidades Parceiras:

Fornecedores de Bacalhau Oficiais:

Parceiro Oficial:

parceiros de comunicação:


