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Autarquia promove um programa intenso para o “Carnaval em Ílhavo 2018” 

 
A Câmara Municipal de Ílhavo oferece aos munícipes e a quem visita o Município um 

programa intenso e extenso neste período do Carnaval, com um conjunto de atividades 
diversificadas direcionadas a todas as idades. 

 
As atividades iniciam-se nesta sexta-feira e preenchem de forma dinâmica todos os dias 

até à próxima quarta-feira, último dia do convencionado período férias de Carnaval. 
 
Para os mais pequenos e jovens os festejos têm hora marcada para sexta-feira, às 15:00 

horas, com o cortejo do Carnaval Infantil Municipal que engloba a comunidade escolar e 
educativa do Município, envolvendo mais de 1500 crianças e 230 adultos. O desfile inicia na 
Av. Mário Sacramento, junto ao Hotel de Ílhavo. 

 
Os jovens têm ainda uma oferta de atividades relevante que a Câmara Municipal de 

Ílhavo lhes proporciona. 
Nos dias 9, 10 e 12 (sexta-feira, sábado e segunda-feira) há folia nas piscinas municipais 

(Ílhavo e Gafanha da Nazaré) com um Carnaval molhado, onde será ministradas aulas 
gratuitas de hidroginástica, hidroterapia, hidrobike, aquadance e deepwaker. As atividades 
estão sujeitas a inscrição prévia e limitadas às vagas existentes. 

Também os três pólos do Fórum Municipal da Juventude abrem as portas aos caretos e 
matrafonas com a Funzone entre os dias 12 a 14 (segunda a quarta-feira) que integra um 
conjunto variado de atividades que vão desde os workshops, aos jogos e ás dinâmicas de 
grupo. 

 
A Câmara Municipal de Ílhavo não quis, neste período intenso, deixar esquecidas as 

famílias promovendo um conjunto de ofertas lúdicas e culturais longe do tradicional ambiente 
de folia carnavalesca. 

O Museu Marítimo de Ílhavo oferece, no sábado, às 15:30 horas, uma visita especial ao 
Aquário dos Bacalhaus complementada com uma oficina para famílias. 

O domingo, nesta época especial, é dia aberto para visitas ao Museu Marítimo e ao 
Navio-Museu Santo André, entre as 14:00 e as 18:00 horas. Na quarta-feira, último dia das 
férias do carnaval, o Museu Marítimo promove para as famílias com crianças com idades 
compreendidas entre os 5 e os 12 anos, das 14:00 às 17:00 horas, as denominadas Oficinas 
de Carnaval. 

Ainda neste âmbito, a Autarquia reserva a manhã de sábado, dia 10, às 10:30 horas, 
para mais um conto da Bebeteca, “O Elmer e os opostos” que terá lugar na Biblioteca Municipal 
de Ílhavo. 

 
A cultura tem ainda especial relevo nesta programação de Carnaval da Câmara 

Municipal de Ílhavo, com dois concertos agendados. 
No domingo, às 16:00 horas, o ciclo de cordas “Acorda à Tarde” leva ao palco do 

Laboratório de Artes do Teatro da Vista Alegre os B Fachada. Na quarta-feira, último dia deste 



período e para assinalar o Dia dos Namorados, a Casa da Cultura de Ílhavo recebe o concerto 
de “Os Azeitonas” que é complementado com uma degustação de bombons de chocolate que 
marca o início de uma nova parceria da Câmara Municipal de Ílhavo com a artesã ilhavense 
Armanda Manuel Lourenço do “Amor Perfeito – bombons artesanais”. 

 
A comunidade sénior do Município também tem merecido destaque neste quadro festivo. 
Assim, a noite de sexta feira está reservada para a comédia, a partir das 20:30 horas, no 

Fórum Municipal da Maior Idade, com o concurso de anedotas intitulado “Tu Tens Piada!”. O 
jurado é o comediante João Reis, de Coimbra. À comédia vai-se juntar um condimento muito 
especial: a música, com a participação do grupo “Amigos da Música”.  

Segunda-feira é dia para a Vista Alegre receber, no Laboratório de Artes, às 14:30 horas, 
o Baile da Criativ’IDADE, dedicado aos seniores do município, onde será premiada a figura 
com o “fato mais original”. 

 
O ponto alto do programa é o tradicional desfile de Carnaval de Vale de Ílhavo, uma 

organização da associação Os Baldas, com o apoio da Câmara municipal de Ílhavo, que 
arranca no sábado à noite com a arruada e a receção aos Reis do Carnaval. 

Os dois desfiles que marcam este especial momento têm lugar no domingo, dia 11, e na 
terça-feira, dia 13, às 15:00 horas, prometendo encher Vale de Ílhavo de muita cor e folia. 

 
 
 

 


