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1. Cerimónia de Entrega das Bolsas de Estudo Municipais do Ensino 
Superior 2015/2016 

 
A Câmara Municipal de Ílhavo vai proceder à entrega das Bolsas de Estudo Municipais do Ensino 

Superior relativas ao ano letivo 2015/2016 hoje, dia 22 de janeiro, pelas 18h30, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Ílhavo. 

Nesta edição será contemplado um universo de 20 estudantes do Ensino Superior, residentes no 
Município de Ílhavo, com uma bolsa mensal de 125,77 euros, entregue em 10 prestações (de outubro de 
2015 a julho de 2016), conforme o previsto no novo Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo do 
Ensino Superior aprovado recentemente. 

Foram ainda atribuídas Bolsas de Estudo a 9 alunos matriculados no Ensino Secundário,  ao 
abrigo de uma norma transitória. O montante desta Bolsa será de 51,13 euros que será entregue em 9 
prestações (novembro de 2015 a julho de 2016). 

A atribuição de Bolsas de Estudo resulta da aposta da Câmara Municipal de Ílhavo em apoiar os 
jovens, contribuindo para que sejam criadas condições para os mais carenciados prosseguirem os seus 
estudos após o 12.º ano. 

 
 

2. VIII Encontro de Minibasquete - Ílhavo 
 
Vai ter lugar amanhã, dia 23 de janeiro, o segundo momento da oitava edição do Encontro de 

Minibasquete das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município de Ílhavo, promovido pela Câmara 
Municipal de Ílhavo em parceria com o Illiabum Clube e com o Grupo Desportivo da Gafanha (Secção de 
Basquetebol).  

Este segundo momento vai ter lugar no Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste, em Ílhavo, 
entre as 09h30 e as 11h00, para os alunos que frequentam o 1.º e 2.º ano de escolaridade e das 11h00 
às 12h00, para os alunos que frequentam o 3.º e 4.º ano de escolaridade.  

Para além da realização de vários exercícios, em que as crianças irão demonstrar as 
competências adquiridas ao longo das aulas, todos os alunos disputarão entre si 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 do Illiabum Clube.  

No final, todos os participantes receberão um diploma de participação e um convite-família para 
assistirem ao jogo da equipa sénior, que se realizará ao final da tarde. Com este evento a Câmara 
Municipal de Ílhavo mantém a sua forte aposta numa educação integral das crianças do Município, sendo 
um dos seus principais objetivos o fomento da prática desportiva e a aquisição de hábitos de vida 
saudáveis. 

 
 

3. Ateliê de ilustração com Yara Kono 
 
Vai ter lugar, no dia 30 de janeiro (sábado), pelas 15h30, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, um 

Ateliê de Ilustração com Yara Kono. 
Neste ateliê, ninguém vai deixar a cama por fazer e no fim vão todos dormir como uns anjinhos… 
Vem escolher a cama certa para ti, a almofada que mais gostas, os lençóis mais macios e tapar-te 

com a colcha mais divertida de sempre. 
A ilustradora Yara Kono, especialista em sonos, vem à Biblioteca Municipal de Ílhavo para te 

ajudar a dormir bem e, pelo meio, vai ensinar-te alguns truques dos ilustradores profissionais (mas não 
vale adormecer a meio, OK?). 



  
Inscrição prévia obrigatória.  
Preço: 10 euros (inclui exemplar do livro ABZZZ...) 
Informações: 234 321 103 ou biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt  
 

 
4. Conversas com Gente Nova – Gestão do Tempo 

  
A próxima “Conversa com Gente Nova” realiza-se no dia 30 de janeiro (sábado), pelas 15h00, no 

Fórum Municipal da Juventude da Gafanha da Encarnação, com a presença de Ana Castro. 
Esta jovem, Vocalista dos Pasteleira Roque Bande e natural de Ílhavo, irá partilhar com os jovens 

as suas experiências de vida e, estando envolvida em diversos projetos, como gere o seu tempo, numa 
tertúlia que se pretende dinâmica e iterativa. 

 
Neste momento Ana Castro está envolvida nas seguintes atividades: 
 
. 3.º ano da licenciatura em Gerontologia UA, com estágio no Centro de Saúde de Vagos; 
. Comissão de Finalistas de Curso; 
. Participação em projetos de investigação na área da Gerontologia;  
. Criadora e dinamizadora da página do facebook "Muito Mais que Idade"; 
. Voluntária no Centro Comunitário da Gafanha do Carmo; 
. Projetos Musicais: Pasteleira Roque Bande, Turno da Noite, entre outros...; 
. Aulas de canto e participação em musicais. 

 
Contamos contigo! 
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