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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do 
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 15 de Janeiro 
de 2007: 

1. Bolsas de Estudo  
O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição das Bolsas de Estudo Municipais 

para o ano lectivo de 2006/2007. Na presente edição serão atribuídas pela Câmara Municipal 
24 Bolsas a estudantes do Ensino Secundário e Superior, residentes no Concelho de Ílhavo.

 Desse montante, 8 são novas Bolsas e 16 são renovações, isto é, de alunos aos quais 
foi já atribuída Bolsa de Estudo em anos anteriores e que tiveram aproveitamento escolar 
no último ano lectivo.

O valor mensal das Bolsas varia entre os 51,13 e os 102,25 Euros, consoante se trate do 
Ensino Secundário ou Superior.

Esta iniciativa, que vai já no seu oitavo ano consecutivo, surge no âmbito do compromisso 
assumido pela CMI de promoção do aumento do número de jovens que prosseguem estudos 
e  formação após a escolaridade obrigatória, apoiando os mais carenciados. Nesse sentido, 
a atribuição de Bolsas de Estudo a partir da conclusão do ensino escolar obrigatório, assume 
uma particular importância, pelo que a CMI continua a materializar esta sua aposta.

As Bolsas de Estudo de 2006/2007 serão entregues em sessão formal a realizar no dia 
26 de Janeiro de 2007.

2. Protocolo / Contrato de Depósito
O Executivo Municipal ratificou o Protocolo/Contrato de Depósito relativo aos bens culturais 

da “Família Bismark” celebrado entre os herdeiros da mesma e o Museu Marítimo de Ílhavo. 
Pelo referido protocolo, fica o MMI depositário de uma colecção de cerca de 20 peças de 
instrumentação náutica relacionadas com a pesca do bacalhau, alguns instrumentos de 
pesca e ainda dois retratos a óleo.

3. Subsídio Pontual
O Executivo Municipal aprovou a atribuição de um apoio publicitário no valor de 500 

Euros ao Clube de Mini Golf da Costa Nova como apoio à realização do XI Torneio Palheiros 
da Costa Nova, a realizar nos dias 31 de Março e 1 de Abril de 2007.

4. Acordo de Cooperação
Foi deliberado aprovar um subsídio pontual no valor de 10.000 euros à Associação Cultural 

e Desportiva “Os Ílhavos”. Esta decisão de apoio da CMI, prende-se com a realização do 
24º Grande Prémio de Atletismo “Os Ílhavos” - Campeonato Distrital de Estrada a realizar 
no próximo dia 28 de Janeiro e a 30ª Edição da Volta a Ílhavo em bicicleta a realizar a 3 de 
Março de 2007, sendo enquadrada no âmbito do Acordo de Cooperação 2007 entre ambas 
as entidades.
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Agradecendo desde já toda a atenção dispensada a este assunto, apresentamos os 
nossos melhores cumprimentos,

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