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1. Grande Pedalada 2016 
 
A XVI Grande Pedalada vai realizar-se no dia 24 de abril (domingo) e destina-se a participantes de 

todas as idades, numa aposta de promoção de hábitos de vida saudável e de prática de atividade física. 
Organizada pela Câmara Municipal de Ílhavo, a Grande Pedalada granjeia a simpatia de várias 

centenas pessoas que se reúnem neste dia para uma excelente atividade de lazer, em que a bicicleta se 
assume como uma forma agradável de se praticar exercício físico e um meio de transporte ecológico e 
eficiente. 

A edição 2016 da Grande Pedalada apresenta-se renovada já que terá início pelas 09h30, no 
Largo da N.ª S.ª dos Campos, passando por vários pontos do Município e terminando cerca das 12h30 
no mesmo local, onde terá lugar uma Aula de Relaxamento. Seguir-se-á o almoço/piquenique convívio 
(cada um deve levar o seu), pelas 13h00, e, no final, o sorteio de biclicletas e de outros prémios surpresa. 
Será ainda entregue, aquando da inscrição no local, um kit a cada participante (boné + t-shirt). 

  
Participe com a sua família neste grande momento de convívio que é a Grande Pedalada e usufrua 

da beleza e da riqueza natural do Município de Ílhavo. 
 

 
2. Workshop de Danças Latinas 

 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover, na próxima quarta-feira, dia 20 de abril, entre as 

19h15 e as 20h15, no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, mais um Workshop de Danças Latinas 
“Salsa, Merengue e Cha-Cha-Chá”, no âmbito do Programa Municipal Desporto para Todos. 

A dança tem uma forte influência na sociedade, como via de socialização e trabalha ludicamente o 
ritmo, a memória e a coordenação. Por isso, venha experimentar estes três tipos de dança muito alegres, 
sensuais e contagiantes, numa mescla de ritmos, com passos fáceis e uma mistura de sons que criam 
uma sonoridade com “sabor” latino-americana. 

  
A participação é gratuita e não necessita de inscrição prévia. 
 
Esperamos por si! 
  
Mais informações pelo n.º de telefone 234 329 679 ou pelo e-mail desporto@cm-ilhavo.pt. 
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