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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 5 de Março de 
2007:

1.Regulamento das Zonas de Estacionamento de duração Limitada e utilização onerosa 
(Parcómetros da Cidade de Ílhavo)

Foi deliberado proceder à aprovação dos Regulamentos do Parque de Estacionamento 
do Centro Cultural e Ílhavo (novo) e dos lugares de estacionamento da Avenida 25 de Abril 
(actualizado), no âmbito do contrato de empreitada do CCI com o consórcio “J. Gomes / 
ABB”.

O Presidente da CMI informou o Executivo Municipal que a data de apresentação pública 
do estacionamento do Centro Cultural de Ílhavo irá ocorrer a 9 de Abril de 2007, Dia do 
Feriado Municipal  de Ílhavo, data a partir da qual os Regulamentos ora aprovados entrarão 
em vigor. 

No dia 10 de Abril de 2007, o Parque de Estacionamento entra em operação pública 
regular.                

2. Transferência de propriedade do edifício da ex-Escola Preparatória de Ílhavo, da 
Direcção Geral do Património para a Câmara Municipal de Ílhavo;

O Executivo Municipal deliberou aprovar o acordo de permuta da antiga Escola Preparatória 
de Ílhavo (imóvel do Estado) pelos terrenos onde está implantada a actual Escola do Ensino 
Básico EB 2,3 de Ílhavo (imóvel propriedade do Município), nos termos acordados com a 
Direcção Geral do Património.

Este acordo, é o corolário de um longo (cerca de nove anos) e difícil processo negocial 
que a CMI desenvolveu com a DGP e cujo resultado final, assume na sua substância a 
proposta que a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) sempre defendeu, ou seja: a CMI entrega 
à DGP, os terrenos onde se localiza a EB 2,3 de Ílhavo, nas Cancelas, e onde a CMI realizou 
as necessárias obras de infraestruturação para que a Escola possa existir e funcionar, e a 
DGP entrega à CMI o edifico da ex-Escola Preparatória de Ílhavo.

A Câmara Municipal de Ílhavo renova assim a sua aposta na utilização e assumpção da 
propriedade do edifício da ex-Escola Preparatória de Ílhavo, tendo como perspectiva de 
base  proceder à sua remodelação e instalação de um “Centro de Artes e Ofícios”.

Este acordo será agora enviado para apreciação e deliberação da Assembleia Municipal.

3. Fundação Santa Maria Manuela
O Executivo Municipal deliberou ratificar a decisão do Presidente CMI de proceder à 

extinção e liquidação da Fundação Santa Maria Manuela. Esta decisão surge na consequência 
da reunião extraordinária do Conselho de Fundadores da Fundação Santa Maria Manuela, 
no dia 1 de Março 2007.

O trabalho da Fundação Santa Maria Manuela teve relevância pelo facto de ter trazido 
até aos dias de hoje, o casco do Navio Santa Maria Manuela, com condições de ser 
aproveitado numa operação de reconstituição do Navio, embora não se tenha conseguido
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uma solução de viabilização financeira para o investimento necessário; esses trabalhos 
tiveram o empenho da Câmara Municipal de Ílhavo.

Na referida reunião foi aprovada uma proposta de viabilização da recuperação do Navio 
Santa Maria Manuela apresentada pela sociedade Pascoal & Filhos, SA, que implica a 
alienação do referido bem, tendo o Presidente CMI em representação da Câmara Municipal 
de Ílhavo votado no sentido da decisão tomada. A proposta aprovada apresenta um caminho 
realista e sustentável para a viabilização do sonho de reconstituição do Navio Santa Maria 
Manuela, com a liderança de uma empresa privada do sector das pescas e do Município 
de Ílhavo, com o envolvimento institucional da Câmara Municipal de Ílhavo, da Universidade 
de Aveiro e da Administração do Porto de Aveiro;

Esta proposta, agora aprovada pelo Executivo Municipal, será enviada para apreciação 
e deliberação da Assembleia Municipal.

4. Heráldica Municipal 
No actual Brasão da CMI, o listel colocado sob o escudo das armas do Município de 

Ílhavo,  inscrevem-se os dizeres “Cidade de Ílhavo”. Segundo as regras gerais da ciência 
e arte heráldicas, os dizeres da orla ou listel devem conter o nome da localidade, o qual 
pode ser precedido e/ou seguido de eventuais epítetos, bem como por vezes de expressões 
como “Município de”, Concelho de”, Camâra de”, “Cidade de”, “Freguesia de” ou “Vila de”.

A referência à Cidade não tem por isso carácter obrigatório, e uma vez que no Município 
de Ílhavo existe outra cidade (da Gafanha da Nazaré), não sendo por isso possível distinguir 
hierarquicamente a heráldica do Município da de uma das suas (quatro) Freguesias.

Assim, o Executivo Municipal aprovou a proposta apresentada pelo Presidente da CMI 
para que se proceda à alteração dos dizeres insertos no listel colocado sob o escudo de 
armas do Município de “Cidade de Ílhavo” para “Município de Ílhavo”, uma vez que no âmbito 
da recente reforma administrativa, se tornou comum designar os Concelhos por Municípios.

A deliberação integra também a orientação aos Serviços da Câmara Municipal de Ílhavo 
para que implementem procedimentos que garantam a correcta utilização da Heráldica 
Municipal e Logótipo CMI, dissuadindo e penalizando a sua utilização indevida e não 
autorizada, de acordo com os termos da Lei nº53/91 de 7 de Agosto e do Decreto Lei 
nº36/2003 de 2 de Março.

Esta proposta, agora aprovada pelo Executivo Municipal, será enviada para apreciação 
e deliberação da Assembleia Municipal.

5. IV Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”
No seguimento do grande sucesso obtido com a realização das edições anteriores do 

Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”, quer ao nível da quantidade quer ao nível da 
qualidade dos trabalhos recebidos, a Câmara Municipal de Ílhavo aprovou as Normas de 
Participação no IV Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”.

 Este concurso, conta mais uma vez com o apoio do Centro Português de 
Fotografia/Ministério da Cultura, da revista FotoDigital e do Diário de Aveiro. O concurso, 
será de âmbito nacional, nas categorias cor e preto/branco, decorrendo até meados de 
Junho. A entrega dos prémios acontecerá em Agosto, mês em que os 50 melhores trabalhos 
irão ficar expostos na Sala de Exposições Temporárias (Porão de Salgado) do Navio Museu 
Santo André.

Mais informações em www.cm-ilhavo.pt, na própria Câmara Municipal, através do telefone
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234 329 602 ou do e-mail geral@ilhavo.pt. 

6. Carta Educativa do Município de Ílhavo
O Presidente da CMI fez a apresentação da proposta da Carta Educativa do Município 

de Ílhavo ao Executivo Municipal. A mesma, será ainda hoje dia 5 de Março, discutida em 
sede de reunião alargada do Conselho Municipal de Educação (CNE), abrindo-se assim o 
processo da sua discussão pública. O período de discussão pública decorrerá entre 5 e 19 
de Março. A deliberação do CNE e da CMI acontecerá até final do mês de Março, seguindo 
para deliberação da Assembleia Municipal em Abril de 2007.

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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