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1. Cerimónia de Entrega das Bolsas de Estudo Municipais 2013/2014 
 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai proceder hoje, dia 24 de janeiro, pelas 18h30, à entrega das Bolsas 

de Estudo Municipais do Ano Letivo 2013/2014, no Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo. 
Nesta edição candidataram-se à atribuição de Bolsa de Estudo 53 Alunos, sendo atribuídas neste 

ano letivo 25 a Estudantes do Ensino Secundário e do Ensino Superior residentes no Município de Ílhavo, 
entre renovações e novas bolsas. 

O montante da Bolsa varia entre 51,13 euros e 102,25 euros, consoante se trate de um aluno do 
Ensino Secundário ou do Ensino Superior. 

A atribuição de Bolsas de Estudo resulta da aposta da Câmara Municipal de Ílhavo em apoiar os 
Jovens nos seus estudos, contribuindo para que sejam criadas condições para os mais carenciados 
prosseguirem os seus estudos após a escolaridade obrigatória. 
 

 
2. VI Encontro Minibasquete do 1.º CEB do Município de Ílhavo 

 
Após a realização do primeiro momento do VI Encontro de Minibasquete – Escolas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico do Município de Ílhavo, no passado dia 11 de janeiro, no Pavilhão Municipal Cap. Adriano 
Nordeste (Ílhavo), segue-se o segundo momento que terá lugar amanhã, dia 25, das 09h00 às 12h30 e 
das 14h00 às 16h30, no Pavilhão Gimnodesportivo da Gafanha da Nazaré. 

O VI Encontro Minibasquete, organizado pela Câmara Municipal de Ílhavo em parceria com o Illiabum 
Clube e o Grupo Desportivo da Gafanha (Secção de Basquetebol), é composto por uma série de 
atividades/exercícios e jogos 3X3, sempre sob a orientação e apoio dos Professores da Atividade Física 
e Desportiva da Câmara Municipal de Ílhavo e dos Treinadores e Atletas dos dois Clubes envolvidos. 

Os participantes irão receber um diploma de participação e um convite-família para assistirem ao jogo 
da equipa sub 16 do Clube que se realiza ao final da tarde. 

Com este evento a Câmara Municipal de Ílhavo mantém a aposta forte numa educação integral das 
Crianças do Município, sendo um dos seus principais objetivos o fomento da prática desportiva e a 
criação de hábitos de vida saudáveis na população mais jovem em interação com os familiares.  


