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1. Carnaval em Ílhavo para todas as idades  

No Município de Ílhavo o Carnaval é para todas as idades: para os seniores, os mais 

pequeninos e para toda a família. E chega mais cedo. 

É já amanhã, 26 de fevereiro, que os Maiores Idade do Município de Ílhavo terão 

uma programação pensada especialmente para eles. A tarde desta terça-feira a tarde do dia 26 

de Fevereiro está reservada para o Baile de Carnaval, que encherá a Discoteca Estação da 

Luz e onde será premiado o “fato mais original”. 

Para a comunidade sénior este é um Carnaval bem longo que culminará no dia 6 de 

março com o regresso da iniciativa “Tu Tens Piada”, que voltará ao Fórum Municipal da Maior 

Idade, promovendo um concurso de anedotas. A noite será aberta, pelas 21.00 horas, por um 

momento musical que estimulará o apetite para as esperadas intensas gargalhadas. 

Na sexta-feira, 1 de março, a partir das 14.30 horas, o centro da cidade de Ílhavo vai 

encher-se de crianças de todos os Agrupamentos de Escola (8 escolas do Ensino Básico e 6 

Jardins-de-Infância) e de 6 IPSS’, num total de 20 estabelecimentos de ensino. São esperados 

mais de 1.700 crianças e adultos que irão trazer muita cor e alegria e deixar uma marca de 

festa no Carnaval Infantil Municipal. 

Entre os dias 2 e 5 de março, a associação “Os Baldas”, em parceria com a Câmara 

Municipal de Ílhavo, volta a manter bem viva a longa tradição do Carnaval de Vale de Ílhavo, 

estruturado na sátira e na crítica. 

Bailes, o desfile carnavalesco genuinamente português e a imprevisível presença dos 

Cardadores, com os seus urros, danças e a típica cardação, são motivos suficientes para se 

poder apreciar a memória e os costumes das gentes de Vale de Ílhavo, onde se incluem as 

Padeiras e o seu tradicional Pão. 

 

 

2. Aprovado o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
com o Grupo Desportivo da Gafanha 

Ultrapassada a fase do processo eleitoral para os novos órgãos sociais do clube, foi 

possível reunir as condições para a aprovação do compromisso plurianual entre o Município de 

Ílhavo e o Grupo Desportivo da Gafanha (GDG), no valor global de 109.000 euros, sendo que 

já tinham sido efetuados dois adiantamentos por conta do presente protocolo, no valor total de 

38.000 euros. 

A Câmara Municipal encontra nas Associações do seu município parceiros de inegável 

valor estratégico para a promoção de valores de cidadania ativa e de uma vida saudável, 

mobilizando milhares de crianças e jovens para a prática desportiva e participação cívica. É, 

neste contexto, que a Autarquia reconhece as dificuldades com que as associações se 

deparam na prossecução desse objetivo, mantendo o empenho permanente no apoio às suas 

atividades, quer pela disponibilização de infraestruturas e equipamentos desportivos, quer 

através da atribuição de comparticipações financeiras, como a aprovação deste Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo com o GDG. 

O clube, fundado em 1 de agosto de 1957, representa uma das maiores Associações do 

Município com um significativo número de jovens atletas (cerca de 650) a participar em 

competições desportivas regionais e nacionais, sendo a formação em Futebol e Basquetebol 

os seus maiores sucessos e motivo de grande orgulho. 

Com este protocolo, a Autarquia contribui, de forma significativa, para que o GDG possa 

manter a sua atividade nas diferentes modalidades e possa, igualmente, promover o seu 
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projeto desportivo através da organização e participação nas provas de âmbito regional e 

nacional. 

Esta estreita relação com as Associações e os Clubes enquadra-se na definição 

estratégica da Câmara Municipal de Ílhavo para a promoção da prática e cultura desportiva, por 

forma a satisfazer os imperativos de bem-estar físico e social da sua população, sendo que o 

desporto constitui também uma componente indispensável na educação e formação dos 

jovens. 

 

 

3. Grande Prémio de Atletismo de “Os Ílhavos” contou com o apoio 
da Autarquia 

A Associação Cultural e Desportiva “Os Ílhavos” promoveu, ontem, o 36.º Grande Prémio 

de Atletismo de Estrada “Município de Ílhavo” que contou com o apoio da Câmara Municipal. 

O Vereador do Pelouro do Desporto, Tiago Lourenço, marcou presença neste histórico 

evento, em representação da Autarquia, participando na prova juntamente com cerca de 300 

crianças e jovens. 

Esta participação simboliza o empenho que a Câmara Municipal tem demonstrado na 

promoção da prática desportiva e de hábitos saudáveis que potenciem nos cidadãos uma 

melhor qualidade de vida, num trabalho permanente com as Associações, os Clubes, as 

Escolas e os professores das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) e que, 

recentemente, determinou o reconhecimento de Ílhavo como Município Amigo do Desporto, 

integrando o restrito lote de 70 autarquias do país. 


