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GNR
quinta 8

Expensive 
Soul
quinta 8

Paião
domingo 11

Próximos de completar quatro décadas 
de carreira, os GNR têm reafirmado 
o sucesso em cada espetáculo que 
têm feito, perante multidões. A banda 
de Rui Reininho, Tóli Machado e Jorge 
Romão tocará inúmeros sucessos 
que toda a gente sabe contar, como 
“Dunas”, “Impressões Digitais”, 
“Efectivamente”, “Vídeo Maria”, “Morte 
ao Sol”, “Sub-16”, “Sangue Oculto”, 
“Pronúncia do Norte”, “Popless” e “Asas 
Eléctricas”.

O Festival do Bacalhau volta a juntar 
em palco o improvável. Dino de 
D’Santiago, um dos mais recentes 
talentos da música portuguesa, de 
raízes cabo verdianas, acerta agulhas 
com a música erudita da Orquestra 
Filarmónica Gafanhense para um 
concerto único. Dino D’Santiago é 
autor de hinos como “Nós Funaná”. 
No álbum “Mundu Nôbu” trabalha a 
tradição cabo-verdiana com o peso 
contemporâneo da electrónica com 
cunho de Lisboa. Tudo isso juntar-
se-á aos instrumentos de sopro, 
piano, guitarra e percussão, dirigidos 
pelo maestro Henrique Portovedo. A 
OFG tem-se apresentado em diversos 
formatos e conceitos performativos, 
destacando-se colaborações como 
Cão Solteiro ou Companhia de Dança 
Contemporânea de Évora, entre muitos 
outros. 

A superbanda Paião percorre o país 
para apresentar ao vivo o aclamado 
disco de estreia, que reflete a 
diversidade da obra de Carlos Paião 
e é uma homenagem ao músico e 
compositor ilhavense. Sem esquecer 
clássicos como “Play-back” e “Pó de 
Arroz”, o disco reúne ainda as canções 
menos conhecidas, como “Não há 
duas sem três”, conferindo-lhes novas 
roupagens. Paião integra alguns dos 
nomes mais carismáticos do momento: 
João Pedro Coimbra (Mesa), Marlon (Os 
Azeitonas), Via, Jorge Benvinda (Virgem 
Suta) e Nuno Figueiredo (Virgem Suta, 
Ultraleve).

Com um timbre incrível e uma grande 
genuinidade, Raquel Tavares é uma 
das mais consistentes vozes do fado 
contemporâneo. Em “Raquel”, o seu 
terceiro disco, o fado continua a 
ser a sua essência, ainda que este 
trabalho seja marcado pela pulsação 
do presente. Depois do sucesso 
de “Raquel”, lança “Roberto Carlos 
por Raquel Tavares”. O disco de 
homenagem a um dos maiores artistas 
de expressão portuguesa, que conta 
com participações de Caetano Veloso 
e Ana Carolina, chegou a disco de 
platina.

AULA DE FITNESS
parceria: Susana Gateira

8qui 9sex 10sáb 11dom 10:00~11:30
Cais Ria

RELAXAMENTO 
parceria: Casa do Povo da Gafanha da Nazaré

8qui 9sex 10sáb 11dom 11:30-12:00
Jardim Oudinot Zen

BOIA PUXADA POR BARCO 
parceria: Marina Clube da Gafanha

7qua 9sex 15:30~17:30
ancoradouro

WAKEBOARD 
parceria: Marina Clube da Gafanha

8qui 15:30-17:30
ancoradouro

CANOAGEM 
parceria: Clube Natureza e Aventura Ílhavo

8qui 9sex 15:00-17:00
praia fluvial

STAND UP PADDLE NA RIA 
parceria: Riactiva

8qui 10sáb 10:00-12:00
praia fluvial

EXPERIÊNCIA DE VELA 
parceria: Clube de Vela da Costa Nova

9sex 10:00-12:00
ancoradouro

PASSEIO DE LANCHA 
parceria: Clube de Vela da Costa Nova

11dom 10:00-12:00
ancoradouro

Corrida Mais Louca 
da Ria

29.ª edição

10sáb
15:30 Canal Jardim Oudinot
17:30 Entrega de Prémios
Cais Ria

Uma corrida que mete sempre muita água 
e em que o objetivo é chegar à meta o 
mais rápido possível, de preferência com 
muito estilo e, claro, à tona da água. As 
embarcações são adaptadas ou construídas 
pelos participantes de associações, clubes e 
empresas (novidade deste ano) do Município.

Mini Maratona 
Museu Marítimo de Ílhavo
6.ª edição

10sáb

22:15 Navio-Museu Santo André
23:15 Entrega de prémios
Cais Ria

A receita reverte a favor 
da Filarmónica Gafanhense
Inscrições até 7 agosto
Mais info: www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt

Victrola Twisters 
(Dj Set)

7qua 9sex 24:00
Palco Ria

Edevez
8qui 24:00
Palco Ria

E desde então vieram entrando zunindo. 
Os Edevez nasceram no final dos anos 
80 e depois de uma pausa de vários 
anos, regressaram em 2014 com um novo 
álbum, mas a mesma garra de sempre. 
Em português, com temas curtos, de lírica 
acessível e interventiva, a música dos Edevez 
é sempre acompanhada de uma performance 
divertida e de grande envolvência com o 
público.

Patinho Feio
10sáb 24:00
Palco Ria

Dois anos após o lançamento do álbum “Para 
Não Se Estar Calado” o Patinho Feio continua 
a “grasnar” com “A Verdade Que Convém”, 
um álbum de originais de rock da banda 
ilhavense, do qual saíram temas como “Fado” 
(que não é fado) e outras músicas que falam 
sobre verdades que são mentiras, mentiras 
que são verdades convenientes, um ladrão 
que pede perdão ou talvez não.

Aníbal
8 qui 24:00

Aníbal Beirão, membro dos Palankalama 
e dos Les Saint Armand, é contrabaixista 
com formação académica em jazz. Desde 
2008, tenta utilizar a língua portuguesa 
como cúmplice no seu processo de 
composição e em 2018 lançou o primeiro 
álbum, “Baiumbadaiumbé”, com canções 
acompanhadas por contrabaixo. Neste 
concerto apresenta-se a solo (contrabaixo 
e voz), utilizando uma loopstation, já com 
novas canções na bagagem.

CristÓvAm
9 sex 24:00

Flávio Cristóvam é um cantautor açoriano, 
com um timbre inconfundível e uma grande 
maturidade de escrita. Tanto que foi o 
primeiro português a ganhar o prestigiado 
International Songwriting Competition. 
Habitando o universo indie-folk, com um 
espectro de influências que vão de Bob Dylan 
a Ryan Adams, Cristóvam editou o disco a 
solo, “Hopes & Dreams” em 2018, do qual saiu 
a canção “Faith & Wine”, vencedora de várias 
distinções. O álbum conta com a participação 
de músicos dos projetos Orelha Negra, Amor 
Electro, Donna Maria, Toranja, entre outros.

Txiribiti
10 sáb 24:00

Patrick Fernandes (voz e guitarra) e Aníbal 
Silva (acordeão e trombone), ambos membros 
dos Progeto Aparte, adotam, em Txiribit, os 
pseudónimos Stradi Borguetti e Billy Babiolla. 
Com uma sonoridade crua, festiva, direta e 
boémia, cantam uma mescla de influências 
de músicas latino americana, espanhola 
e francesa, que denominam de “Rádio 
Javardo”. Em 2017 gravam o primeiro álbum, 
“Los Javardos andam à solta”, e iniciam 
a “Gira Tasco” uma série de atuações em 
bares, tascos, ruas e festivais, passando por 
Espanha, França, Bélgica, entre outros.

Entrada: 5 euros
Limitado a 50 pessoas
Bilhetes disponíveis no Museu Marítimo de Ílhavo 
e no Navio-Museu Santo André
Serviço de bar (Rota da Bairrada) e Pão de Vale de Ílhavo

Caixa da Memória
7qua 8qui 9sex 10sáb 11dom

Fotografias do Navio-Museu Santo André, 
a propósito do 70.º aniversário da primeira 
viagem deste arrastão lateral, em 1949.

PERFORMANCE 

“Há Marias Assim” 
com Graeme Pulleyn
8qui 9sex 10sáb 18:30

Quatro mulheres, três terras, uma só voz. 
Maria Chuvas, Maria Farto, Maria Sopas e 
Maria Rendeiro levam-nos numa tempestuosa 
viagem pelo mar do feminino, com 
naufrágios e ciclones, tragédias, comédias 
e dramas e acima de tudo uma terrível luta 
pela sobrevivência e pela dignidade. “Há 
Marias Assim”, escrita por  Sandro William 
Junqueira e encenada por Graeme Pulleyn, 
surge a partir da recolha de testemunhos 
de mulheres do mar de Ílhavo, Murtosa e 
Peniche.

VISITA GUIADA À EXPOSIÇÃO 

“Olhos sobre o Mar”
10sáb
15:30 Inauguração 
Navio-Museu Santo André
15:00 Entrega de prémios da 16.ª edição
Pavilhão Terra e Mar

Volta ao Cais em 
“Pasteleira” 

11 dom 17:00
Cais dos Bacalhoeiros (empresa Barent’s)

Num passeio pela cidade da Gafanha da 
Nazaré, desde o Cais dos Bacalhoeiros até ao 
Jardim Oudinot, revive-se, em terra, a vida 
das mulheres e, no mar, as aventuras dos 
pescadores da Faina Maior. E porque “quem 
vai p’ró mar, avia-se em terra”, na chegada 
ao Navio-Museu Santo André, partilha-se a 
merenda, desfrutando dos sabores da nossa 
terra.

Dinamização: Quinto Palco
Chegada: Navio-Museu Santo André
Limitado a 200 participantes
Oferta de kit de participação: 
caneca de metal com mosquetão e lanche 
Cada participante deve levar bicicleta pasteleira, traje antigo 
e marmita (à antiga) em cesto de verga

Inscrições gratuitas até 7 de agosto
234 329 990 . visitas.mmi@cm-ilhavo.pt

CONCERTOS SHOWCOOKING

NAVIO-MUSEU SANTO ANDRÉ

DESPORTO

“O Amor é Mágico” e “Que Saudade” 
foram dois dos muitos êxitos que 
levaram a sonoridade única dos 
Expensive Soul a fazer vibrar todo 
o país. Em 2019, Demo e New Max 
celebram 20 anos de carreira, com o 
lançamento do novo álbum, “Amar é 
que é preciso”, que promete continuar 
a seduzir gerações. Entretanto, a 
banda de soul portuguesa já está em 
digressão com novas músicas, como 
“Limbo” e “Amar é que é preciso”. 

On Air
por Andrea Fidelio
7qua 19:00
8qui 9sex 16:00

Dj B é um membro da velha escola que se 
quer transformar no novo rei do hip hop. Um 
personagem carismático com um sorriso 
brilhante e um traje cintilante, imerso num 
universo lúdico. Improvisações únicas, 
beatboxes e malabarismo são os ingredientes 
de um espetáculo de estilo urbano, que 
confronta levemente, graças à linguagem 
dos quadrinhos, temas como o respeito, a 
diversidade e a multiculturalidade.

Street Coffee
por Claudio Mutazzi

7qua 20:00
8qui 15:00 17:00
9sex 15:00 17:00 20:00

Nascido em 1986, Claudio Mutazzi      
assume-se como nómada profissional, 
curioso por natureza, tendo escolhido a 
adrenalina como companheiro de viagem. 
Desde 2005, elegeu a rua como o seu palco 
de eleição. Street Coffee é um espetáculo 
interativo para locais de passagem, uma 
constante improvisação com a audiência 
onde tudo pode acontecer a qualquer 
momento. 

Estátua Viva
por Carlos Ferreira
7qua 8qui 9sex 10sáb 11dom 22:00

Carlos Ferreira é natural de Castelo de Paiva, 
atualmente com 32 anos, especializou-se no 
desenvolvimento de personagens estátua-
viva. Com um portfólio de mais de 30 
personagens, é frequentemente destacado 
em festivais internacionais, tendo já passado 
por Singapura, Israel, Macedónia do Norte, 
Bélgica, Holanda e Espanha. Durante o 
Festival do Bacalhau em cada dia encarna 
uma personagem/tema diferente: Eça de 
Queiroz, Mensagem, O Pescador, D. João V    
e Timeless.

Poom Cha
por Lorenzo Gianmario Galli

10sáb 12:00 19:00
11dom 12:00 14:00

Lorenzo Gianmario Galli é um artista 
multi-instrumental italiano, nascido em 
1980. Estudou canto lírico, violino e teatro, 
mas a rua e a improvisação revelaram-se 
uma verdadeira paixão. Poom Cha é uma 
performance one man band interativa e 
irreverente, criando situações e jogos com a 
audiência num percurso peculiar.

Haute Cuisine
por Il Cataldo

10sáb 14:00 18:00

Um chef, uma sopa, uma missão. Jacques 
Couteau, um excêntrico chef francês, 
acabou de abrir o seu restaurante exclusivo. 
Esta performance de circo-teatro é uma 
saborosa mistura de corda bamba, comédia, 
improvisação e muita interação com o 
público, que cativa desde o aperitivo até a 
sobremesa.

Teanga
por Il Cataldo
11dom 16:00 20:00

Teanga é um espetáculo autobiográfico que 
aborda temas como identidade, expressão 
cultural e o que significa ser um “imigrante 
legal” na Europa contemporânea. Circo, teatro 
e comédia combinam-se para nos mostrar 
que na aldeia global de hoje podemos sentir-
nos facilmente isolados, mas a comédia é a 
linguagem universal que nos unirá. 

Dia de Imperia, 
Itália
Em 2019, o Festival do Bacalhau acolhe Itália 
como país convidado, através da Comuna 
de Imperia, município do norte da Itália, 
cidade costeira do Mediterrâneo. O contacto 
surgiu através do Comitato di San Giovanni 
e Tradizioni Onegliesi e da Accademia dello 
Stoccafisso, entidades organizadoras do 
Ineja, festa anual dedicada a San Giovanni. 
Os festejos decorrem em junho, com uma 
forte componente religiosa, cultural e 
gastronómica – esta última assumida pela 
Accademia dello Stoccafisso, que defende 
a preservação e a tradição de um prato 
local de bacalhau, Stoccafisso All’Onegliese, 
cozinhado numa enorme panela, chamada 
Giuvanina, com um diâmetro de cerca de 3 
metros.
Stoccafisso é o nome que os italianos 
atribuem ao bacalhau seco, cujo nome deriva 
de Stockfish, um peixe seco sem sal, de 
origem nórdica, seco durante o período de 
inverno.
É com este mote que Imperia se junta ao 
Festival do Bacalhau, para divulgar não só 
a cidade da região de Ligúria, mas também 
para apresentar novas abordagens culinárias 
do bacalhau.

9sex
15:00 Hastear das bandeiras
21:00 Showcooking
7qua 8qui 9sex 10sáb 11dom
Exposição Imperia, Itália
Pavilhão Terra e Mar

Raquel 
Tavares
sexta 9

Dino 
D’Santiago
com Orquestra 
Filarmónica Gafanhense
sábado 10

SHOWCOOKING INTERMARCHÉ 
com Afonso Vilela
7qua 21:00

SHOWCOOKING BRASMAR 
com José Sengo
8qui 17:00

SHOWCOOKING DELTA 
com o barista Francisco Malta
8qui 9sex 10sáb 14:00

SHOWCOOKING 
TEKA PARA MIÚDOS 
com Udine Peixe
8qui 9sex 10sáb 11dom 18:30

SHOWCOOKING TEKA 
com Cátia Goarmon
8qui 21:00

com Daniela Batalha
10sáb 21:00

com Vera Ferraz
11dom 21:00

SHOWCOOKING BIMBY
com Rita Calaim
9sex 17:00

SHOWCOOKING 
Dia de Imperia (Itália)
9sex 21:00

SHOWCOOKING DOCAPESCA
com Luís Machado
10sáb 17:00

SHOWCOOKING 
“O MEU BACALHAU 
É MELHOR QUE O TEU”
11dom 14:00

SHOWCOOKING 
GASTRONOMIA DE BORDO 
com Patrícia Borges
11dom 17:00

Mercado 
do Bacalhau
7qua 8qui 9sex 10sáb 11dom

E porque não levar bacalhau para casa? 
Aqui pode-se adquirir bacalhau, 
todos os seus derivados, 
bem como conservas.

Mostra 
de Artesanato
7qua 8qui 9sex 10sáb 11dom

Degustações 
FOLAR DE VALE DE ÍLHAVO 
COM ESPUMANTE DA BAIRRADA
7qua 9sex 10sáb 22:30

PÃO DE VALE DE ÍLHAVO 
COM AZEITE GALLO
8qui 11dom 22:30

CONCURSOS 
E APRESENTAÇÕES
Concurso Tradição 
e Inovação 
FB 2019
15:30 Apresentação dos pratos
17:30 Entrega dos Prémios
11dom

CONCURSO
Artesanato
FB 2019
22:15 Entrega dos Prémios
11dom

APRESENTAÇÃO  
Azeite premium 
“Faina Maior”
7qua 19:00CIRCO E TEATRO DE RUA

ATELIER 

Papagaios de Papel
8qui 9sex 10sáb 11dom 10:00~18:00

Recorrendo ao saber deixado pelos avós, 
constroem-se papagaios de cores garridas, 
em formato de bacalhau.

Jogos do Hélder
8qui 9sex 10sáb 11dom 10:00~20:00

Os Jogos do Hélder fugiram do interior dos 
computadores e da televisão e invadiram as 
ruas e os jardins. Feitos de madeira e corda, 
usam a energia mais acessível do mundo - a 
humana. São famosos por divertir pessoas de 
todas as idades.

ATELIER 

Faz o teu Merchandising
14:00~18:00
8qui PINTURA
9sex ÍMAN
10sáb CRACHÁ
11dom MOLDURA

JOGO GIGANTE 

“Rumo ao Bacalhau
Museu Marítimo 

de Ílhavo”
8qui 9sex 10sáb 15:00~17:00

De casa em casa, o desafio deste jogo de 
tabuleiro gigante é completar uma viagem 
aos mares gelados da Terra Nova e da 
Gronelândia e regressar a Portugal com os 
porões cheios de bacalhau.


