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1. Carnaval Infantil de Ílhavo anima centro da cidade, na sexta-feira 
Não há duas sem três. Pelo terceiro ano, a Câmara Municipal de Ílhavo promove o 

Carnaval Infantil Municipal, numa iniciativa conjunta com a comunidade escolar e as IPSS do 
Município. O desfile terá lugar na sexta-feira, dia 1 de março, a partir das 14.30 horas, com 
início na Av. Mário Sacramento (frente ao Hotel), contornando o Jardim Henriqueta Maia e 
terminando junto ao Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste, na Av. 25 de Abril. 

 Um total de 8 escolas do Ensino Básico e 10 Jardins de Infância (dos três Agrupamentos 
de Escolas) e 6 IPSS do Município de Ílhavo apresentarão, no corso carnavalesco, temáticas 
distintas em função dos projetos educativos de cada entidade, envolvendo cerca de 1.700 
crianças e adultos. 

A criatividade dos trajes e as coreografias criadas vão proporcionar ao público presente, 
nomeadamente aos pais, familiares e amigos das crianças envolvidas, momentos de grande 
festa e orgulho, na sua espontaneidade e simplicidade inerentes ao envolvimento infantil. 

Esta aposta da Autarquia na promoção da convergência entre o ensino público e privado 
num único desfile de Carnaval Infantil do Município,  espelha a preocupação política do 
Executivo pela área da Educação, em todas as suas vertentes, e é, também, reflexo da 
proximidade estreita e permanente que tem existido entre a Câmara e a Comunidade Escolar. 

Para além do número de pessoas envolvidas, de toda a logística inerente a um evento 
desta dimensão, do empenho dos vários Agrupamentos, Escolas e Instituições de 
Solidariedade Social, o Carnaval Infantil de Ílhavo representa um investimento da Autarquia 
acima dos cinco mil euros. 

Alerta-se a população para o corte de trânsito na envolvente ao Jardim Henriqueta Maia 
(Av. Mário Sacramento e A. 25 de Abril) na sexta-feira, 1 de março, a partir das 13.30 horas e 
durante a realização do desfile. 

  
O alinhamento do desfile terá a seguinte ordem: 

 CASCI 

 Escolas do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação: JI Gafanha da 
Encarnação Norte, JI Gafanha do Carmo 

 Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação 

 Escolas do Agrupamento de Escolas da Gaf. da Nazaré: JI da Cambeia e EB da Barra 

 Obra da Providência 

 Centro Social Padre José Kentenich 

 Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo 

 Centro Paroquial de Assistência e Formação D. Manuel Trindade Salgueiro 

 Escolas de Ílhavo: Centro Escolar da Coutada, EB de Ílhavo e JI de referência para 
a Educação Bilingue de Alunos Surdos,  Centro Escolar da Légua, Centro Escolar 
de Vale de Ílhavo, Centro Escolar N. Sra. do Pranto, JI e EB da Chousa Velha e JI 
e EB da Gafanha de Aquém 

 

 
 

2. Câmara Municipal rejeita competências na área da Proteção e 
Saúde Animal e Segurança dos Alimentos 
A diversa publicação dos Decretos-Lei sectoriais previstos pelo Governo para concretizar 

as transferências de competências para as Autarquias não tem sido acompanhada pelo 
necessário envelope financeiro, designadamente através do Fundo de Financiamento da 
Descentralização que foi rejeitado pela Assembleia da República. 
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Este constrangimento, não só legal, como estratégico, não permite a possibilidade de se 
realizarem alterações orçamentais destinadas ao reforço da despesa municipal, nem tem sido 
determinado qualquer procedimento legal a seguir em alternativa. 

Atualmente, a Câmara Municipal de Ílhavo dispõe de Recursos Humanos limitados e até 
insuficientes para assumir as competências e atribuições a que está, hoje, obrigada, pelo que 

acolher novas competências sem o reforço destes recursos (financeiros e humanos) torna-se 

manifestamente difícil e nalguns casos completamente impossível, pelo menos, em 2019, 
significando, igualmente, um grave prejuízo para os Munícipes, aumentado as suas 

contribuições ficais e limitando as respostas da Autarquia. 
Nesse sentido, o Executivo rejeitou a transferência de competências inscritas no diploma 

setorial previsto no Decreto-Lei 20/2019, de 30 de janeiro, no âmbito da Proteção e Saúde 

Animal e Segurança dos Alimentos, assente nos seguintes fundamentos: a dificuldade clara da 
estrutura de recursos humanos do Município competentes para estas funções específicas (a 

médica veterinária contratada é partilhada com o Município de Vagos); a experiência, o 
conhecimento e os meios da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e do próprio Ministério 

da Agricultura que não são facilmente transmissíveis para as autarquias; a ausência do reforço 

financeiro compatível com as novas responsabilidades; e, por último, a impossibilidade de dar 
resposta à complexidade de procedimentos na área da fiscalização e de eventuais 

contraordenações. 
 

 
 

3. Comunidade Sénior participou na proteção do cordão dunar 
A preservação e defesa do ambiente não olha a idades e a sociedade, no seu todo, deve 

assumir as suas responsabilidades. 
Neste âmbito, a Câmara Municipal de Ílhavo desafiou a população sénior a plantar 

estorno, planta apropriada à estabilização do cordão dunar, nas dunas da Praia da Barra, 
sendo esta iniciativa uma das principais ações de adaptação às Alterações Climáticas inscritas 
no Plano de Ação Municipal.  

Esta ação, inserida numa estratégia política municipal de defesa do Ambiente e da 
Natureza, mobilizou mais de duas dezenas de seniores que deixaram uma marca na proteção 
das pequenas colinas de areia que constituem a barreira natural entre o mar e a paisagem 
humanizada, impedindo o avanço das águas. 


