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Comemora-se, no próximo fim-de-semana e um pouco por todo o país o Carnaval. 
Também no Município de Ílhavo várias são as Instituições, Entidades e Associações que 
dão liberdade à imaginação, à folia e sátira, criando corsos carnavalescos bastante animados. 
Falar de Carnaval em  Ílhavo, remete-nos obrigatoriamente para Vale de Ílhavo. A realização 
do Carnaval de Vale de Ílhavo conheceu foros de grande projecção até 1965, ano em que 
se deixou de realizar, vindo a ser retomado no ano de 1999 muito graças ao esforço e 
empenho da Associação Recreativa e Cultural “Os Baldas”.

Esta Associação, tem ao longo dos últimos oito anos, centrado os seus  esforços na 
revitalização   de um  corso carnavalesco de cariz tradicional e popular, envolvendo as forças 
vivas e  toda a população da localidade, tendo a Câmara Municipal de Ílhavo como principal 
parceiro desta acção.

O Carnaval de Vale de Ílhavo, é uma manifestação sui generis de cultura popular que 
pelas suas características singulares como a Dança do Santo, o Tó-có-Corno e a presença 
dessas figuras incontornáveis dos Cardadores o torna único, com toda a sua tradição e 
alegria.

A personagem mítica dos Cardadores de Vale de Ílhavo é uma figura ímpar no mundo, 
quer pelo colorido dos seus trajes quer pelas suas exóticas actuações, sempre envoltas em 
mistério mas respeitadas por quem as observa.

De origens conturbadas e especulativas (alguns referem a sua origem nos Índios) 
constituem o fascínio e a atracção curiosa de muitas pessoas, com os seus gritos e enormes 
saltos. Dão corpo a estas figuras que saem às ruas para “ cardar”, os homens, geralmente 
solteiros, que em contornos de secretismo e corporativismo fazem as máscaras e vestes 
tornando-os irreconhecíveis. É dito que no início dos festejos a carda era real, posteriormente 
os picos foram substituídos por lixa, e hoje em dia a carda é composta unicamente por duas 
tábuas lisas.

Os cardadores fantasiam-se com máscaras feitas de pele de carneiro, roupa interior 
feminina, meias até ao joelho e vários chocalhos amarrados à cintura. Nas máscaras, os 
olhos são desenhados e pintados com cortiça, o formato do nariz é feitos com panos 
vermelhos e o bigode com pêlo de rabo de boi. Na parte de trás da máscara, prendem-se 
as fitas de papel coloridas, curtas e estreitas, denominadas de paródias. Nas costas do 
cardador são cozidas à sua indumentária, fitas largas e compridas do mesmo papel.

O grupo tem um líder, e, este é normalmente solteiro e cardador há mais anos. Distingue-
se dos outros elementos do grupo, por ter chocalhos maiores e um apito (símbolo de 
liderança com a finalidade de reunião de todos os elementos), maior volume das paródias 
e pelos seus grandes e vistosos penachos.

Vale a pena uma visita ao corso carnavalesco de Vale de Ílhavo para apreciar estas 
personagens ao vivo. Aqui fica o nosso convite!

Grata pela atenção dispensada a este assunto, apresento os nossos melhores 
cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
Rosa Tomás Conceição, Dra.
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