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1. Câmara Municipal de Ílhavo entregou 20 bolsas a alunos do Ensino 
Superior 

Na passada sexta-feira realizou-se, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ílhavo, a 
cerimónia de entrega de 20 bolsas a estudantes do município que frequentam o ensino 
superior e que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando 
Caçoilo, e da Vereadora do Pelouro da Inclusão e Cidadania, Fátima Teles. 

Dos cerca de 35 candidatos ao Programa Municipal de Bolsas de Estudo, 20 alunos 
contam com o apoio da Câmara Municipal de Ílhavo no valor mensal de 126,40 euros, entre 
outubro e julho (ano letivo), um investimento na área social no valor global superior a 25 mil 
euros. 

O Programa Municipal de Bolsas de Estudo é o espelho da preocupação da Câmara de 
Ílhavo para com as necessidades dos jovens e com a valorização do mérito escolar, sendo 
uma clara parte ativa na formação e crescimento dos seus jovens munícipes. 

Na cerimónia da entrega das bolsas, o Presidente da Autarquia, Fernando Caçoilo, 
referiu a importância do investimento social atribuído, fruto de uma gestão racional e objetivo 
do orçamento camarário, repartido por diversas áreas de intervenção como a juventude, a 
cultura, o planeamento urbano, a educação e formação, a ação social, entre outros. 

Fernando Caçoilo deixou ainda um conselho aos jovens bolseiros “para garantirem o 
futuro, um futuro sustentável, não chega ser-se bom; é necessário e importante ser-se 
excelente”. No mesmo sentido, a Vereadora Fátima Teles valorizou a opção da continuidade 
dos estudos de cada um dos jovens presentes, reconhecendo a importância do valor da 
formação. 

O Programa Municipal de Bolsas de Estudo tem como principais parâmetros de seleção 
a obrigatoriedade de residência no Município de Ílhavo; a condição económica (60%) e a 
valorização do mérito escolar (40%), num escrutínio rigoroso que envolve um trabalho técnico 
profundo e fundamentado dos técnicos da Ação Social da Câmara Municipal de Ílhavo. 

Os 20 bolseiros do Município de Ílhavo encontram-se a estudar em estabelecimentos do 
Ensino Superior em Aveiro, Covilhã, Guarda, Oliveira do Hospital, Coimbra, Lisboa, Porto e 
Lamego. 
 
 

2. Mar Film Festival: Plano Fílmico já está em construção 

No passado dia 17 de janeiro, no Museu Marítimo de Ílhavo, teve início o Workshop 
"Construção do plano fílmico" (1ª sessão), no qual participam 20 alunos do 3.º ciclo e do Ensino 
Secundário dos agrupamentos de escolas dos municípios de Ílhavo e Aveiro. 

Esta formação, dinamizada pelo realizador Pedro Magano, irá decorrer semanalmente 
até ao mês de fevereiro, num total de cinco sessões, e tem como objetivo dar a conhecer as 
noções básicas sobre a construção de um plano fílmico, resultando posteriormente na criação 
de uma obra que será submetida ao concurso Novas Vistas Lumière, integrado no programa do 
Mar Film Festival (4 a 6 de maio). 

 



A edição 2018 deste concurso, que terá lugar entre os dias 19 e 21 de abril, tem como 
temática orientadora "O Mar, a Luz e a Sombra" e será escalonada em quatro faixas etárias: 
dos 12 aos 15 anos; dos 16 aos 18 anos; dos 19 aos 35 anos e mais de 36 anos. 

O concurso de curtas-metragens Novas Vistas Lumière tem por objetivo proporcionar 
aos jovens, entre os 12 e os 35 anos, a oportunidade de desenvolverem as suas capacidades 
criativas no domínio da imagem em movimento. 

O nome atribuído ao concurso deve-se ao pioneirismo que os irmãos Lumière tiveram no 
desenvolvimento do olhar cinematográfico sobre o mundo que os rodeava, tendo-nos deixado 
um conjunto assinalável de pequenos filmes, as Vistas Lumière, um género documental que 
terá tido forte desenvolvimento antes do aparecimento da televisão. 

O concurso só aceita curtas-metragens de um só plano, mantendo as caraterísticas dos 
filmes Lumière, com pequenos ajustamentos, nomeadamente a utilização de novos meios de 
gravação que a tecnologia atual permite, constituindo, ao mesmo tempo, um desafio criativo 
porque impede os concorrentes de utilizarem algumas das possibilidades dos novos meios 
tecnológicos, obrigando-os a concentrarem-se apenas na componente narrativa que a imagem 
contém. 

 
 

3. Mais de cem crianças participaram na Corrida das Ecolinhas  

Decorreu, no passado sábado, dia 21 de janeiro, a 2.ª edição da Corrida das Escolinhas, 
inserida no 35.º Grande Prémio de Atletismo da ADC “Os Ílhavos” – Município de Ílhavo, 
promovido pela A.C.D. “Os Ílhavos” em parceria a Câmara Municipal de Ílhavo. 

A Corrida das Escolinhas contou com a inscrição de mais de duas centenas de crianças, 
tendo comparecido a participar na prova 123.  

Esta iniciativa vem na sequência do trabalho desenvolvido no âmbito das Atividades de 
Enriquecimento Curricular – Atividade Física e Desportiva (AEC’s), visando a importância da 
prática desportiva nestas faixas etárias e a promoção de um espaço de convívio junto das 
crianças das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município. 

 


