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1. Mais de 500 alunos do Município de Ílhavo participaram na 9.ª 
edição do Corta-Mato Escolar Municipal 
 

Na passada sexta-feira, mais de 500 alunos do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e do 

Secundário dos três Agrupamentos de Escolas do Município de Ílhavo participaram na 9.ª 

edição do Corta-Mato Escolar que se disputou no Parque Desportivo da Gafanha da 

Encarnação, no âmbito do Programa Municipal OlimpÍlhavo. 

Pelo nono ano consecutivo, a Câmara Municipal de Ílhavo assumiu a organização desta 

prova, em parceria com os Agrupamentos de Escolas do Município, contando, este ano, com o 

apoio dos alunos do Curso Profissional de Apoio à Gestão Desportiva da Escola Secundária 

Dr. João Carlos Celestino Gomes. O envolvimento destes alunos na organização e 

dinamização do evento é fundamental para a sua formação e aquisição de competências para 

o seu futuro profissional no âmbito da organização de eventos desportivos. 

Esta nona edição teve ainda uma nota de destaque e novidade: a participação de alunos 

do CASCI, tendo sido igualmente convidada a CERCIAV, numa aposta da Câmara Municipal 

em valorizar momentos importantes que destaquem a importância da inclusão social, neste 

caso, através do desporto. 

O Corta-Mato Escolar permitiu a cada Escola apurar os seus representantes, nos 

respetivos escalões, para o Corta-Mato Regional do Desporto Escolar, que se realizará no 

próximo mês de fevereiro. 

A importância e dinâmica desta iniciativa reflete «a especial atenção que a Autarquia tem 

dedicado à Educação e, em particular, ao Desporto Escolar como forma de potenciar a prática 

desportiva e o bem-estar, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, em 

especial, aos mais jovens», como sintetiza o Vereador do Desporto e Qualidade de Vida e da 

Educação e Formação, Tiago Lourenço. Por outro lado, para o Vereador da Câmara Municipal 

de Ílhavo este evento é igualmente «um exemplo claro que sustenta e valida o recente 

reconhecimento da Autarquia como ‘Município Amigo do Desporto’». Esta distinção, que 

agrega cerca de 90 municípios do país, espelha as Boas Práticas para a promoção do desporto 

e de hábitos de vida saudável, no Município de Ílhavo, e é o resultado das políticas 

implementadas pela Autarquia e da relação estreita com as Escolas, Associações e Clubes. 

Durante o ano letivo de 2018/2019, o Programa Municipal OlimpÍlhavo terá ainda mais 

dois momentos competitivos e de convívio que decorrerão no próximo mês de março com a 

novidade do Triatlo Escolar (Natação, Ciclismo e Corida), no mês de abril com as Atividades de 

Terra (Basquetebol, Voleibol, Ténis de Mesa, Xadrez e o Minigolfe) e em maio com as 

Atividades Náuticas (Vela, Mergulho, Jogos de Salvamento e Ori-Canoagem). 

 

 

 

2. Câmara Municipal apoia 20 alunos ilhavenses que frequentam o 
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. 
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O Programa Municipal de Bolsas de Estudo atribuiu aos 20 alunos, residentes no 

Município de Ílhavo, um subsídio mensal de 128,67 euros (de outubro de 2018 a julho de 2019) 

para apoio às despesas inerentes à frequência do ensino universitário ou politécnico, 

representando um investimento da Autarquia na área social no valor global superior a 25 mil 

euros (25.734 euros). 

O Programa Municipal de Bolsas de Estudo reflete a preocupação da Câmara de Ílhavo 

com as necessidades dos jovens e com a valorização do mérito escolar, constituindo-se, a 

Autarquia, num elemento ativo 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, realçando igualmente a responsabilidade 

acrescida dos jovens bolseiros face a um apoio que é fruto da gestão do erário público e uma 

clara opção política da Autarquia, como alternativa à responsabilidade do Governo no apoio 

social escolar no ensino obrigatório até 12.º ano. 

Fernando Caçoilo deixou ainda um conselho aos jovens: “apostem fortemente na vossa 

formação, nas vossas habilitações, como forma de garantirem um futuro sustentável, mais 

promissor e que potencie as capacidades de cada um de vós, de modo a garantirem, nesse 

mesmo futuro, uma sociedade melhor». 

No mesmo sentido, a Vereadora Fátima Teles, na abertura da sessão, congratulou os 20 

jovens pela opção de continuidade dos estudos, destacando a importância do valor e do papel 

da formação. Deu ainda nota da seriedade e rigor do processo de atribuição dos apoios que 

comportam responsabilidades de cada um perante o Município e a comunidade. 

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 

fundamentado. 


