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INTRODUÇÃO
Nos termos do ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
(Decreto lei n.º54-A/99), vem o executivo da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré,
com sede sita na Av. José Estevão n.º494, na Gafanha da Nazaré, NIPC N.º 510 833
160, apresentar o Relatório de Gestão referente ao exercício compreendido entre os dias
16 de abril de 2018 e 20 de junho de 2018.

EVOLUÇÃO DA GESTÃO NOS DIFERENTES SECTORES DE
ACTIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA
Conforme determina a Lei n.º169/99 de 18 de setembro e alterações introduzidas pela
Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, assim como a Lei 75/2013 no seu Art.º 11, o
Executivo desta Junta de Freguesia submete à apreciação da Assembleia de Freguesia
o Relatório de Atividades que em conformidade com a referida lei deve ser apresentado
durante o mês de junho.
Pretendemos com este relatório de gestão, fazer um balanço daquilo que foram alguns
dos pontos mais relevantes da atividade do Executivo ao longo destes 66 dias.
Este curto período, foi muito intenso, exigindo do Executivo grande disponibilidade e
assertividade, mas também grande resiliência pelo que lhe foi exigido. A Freguesia, e
a sua efervescência diária exige cada vez mais de nós, sendo certo que é gratificante
podermos ter a noção de todos os dias acrescentarmos um pouco mais aos nossos
cidadãos e á nossa Cidade.
Pretendemos com este relatório, referenciar apenas as mais relevantes e de maior
impacto para todos nós e para as nossas Gentes.
Assim referenciamos:
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FUNÇÕES SOCIAIS:

XVII Aniversário de Elevação da Gafanha da Nazaré a Cidade. – Decorreram com
extraordinária elevação, boa disposição e grande participação dos cidadãos, as
comemorações do 17.º Aniversário de Elevação a Cidade da Gafanha da Nazaré.
Um cartaz de realizações de enorme qualidade, com um conjunto muito significativo
de participantes, que ofereceram serviços de grande qualidade, o que permitiu aos
cidadãos que aderiram e foram muitas centenas, tivessem momentos únicos.
No dia 19, o Hastear das Bandeiras, a visita às obras a decorrer e as reuniões de trabalho,
com a realização da sessão pública de Camara a acontecer no Salão Nobre da Junta de
Freguesia, tornaram este dia, num dia muito intenso.
Nos dias 21 e 22, as muitas atividades que aconteceram, repartiram-se pela Praia da
Barra e pelo Jardim 31 de Agosto.
Tivemos insufláveis, Suporte Básico de Vida, pelo INEM, Dança Contemporânea e
Ginástica Rítmica, pela Casa do Povo, a Banda Juvenil, da Banda Filarmónica da
Gafanha, o BTT Gastronómico Noturno, as Visitas à Casa Gafanhoa, com a
colaboração do Grupo Etnográfico, Exposições da Marinha, do Exercito, da TEAM, do
Espaço Convívio, das Irmãs de Maria, dos Cabelos Mágicos, o Torneio de Petanka,
pela Bussola Partilhada, a Caminha Ecológica na Praia da Barra e a Subida ao Farol,
com o apoio da Marinha, a Aula de Zumbra, a cargo das Pestinhas e com a Brilhante
participação da Patrícia Queirós, terminando da Melhor forma com o espetáculo
solidário do Daniel Pereira Cristo e da sua Banda na Fabrica das Ideias, com o apoio da
Camara Municipal de Ílhavo. No Final houve Bolo de Aniversário e Champanhe, para
todos os presentes.
Assim também se constrói Comunidade, assim se provem os valores da cidadania na
Cidade da Gafanha da Nazaré.
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Assinatura do Contrato Interadministrativo.
No passado dia 23 de maio de 2018, no Salão Nobre da Junta de Freguesia da Gafanha
da Encarnação, procedeu-se à assinatura dos Contratos Interadministrativos, entre as
quatro Juntas do Concelho e a Camara Municipal de Ílhavo.
No âmbito da descentralização pretendida pela Camara, para estes atos mais formais,
foi escolhida a Gafanha da Encarnação para este momento, ficando a certeza de que nos
próximos anos, serão as outras Freguesias, sem qualquer ordem definida, a terem a
mesma honra.
Momento importante para o Município, dado o que envolve. Capacitação
proporcionada às Juntas para desenvolverem competências e possibilidade de a Camara
cumprir objetivos, que se assim não fosse, chegariam mais tarde às populações, ou nem
chegariam.
Neste ato de assinatura dos contratos, foi de imediato entregue a cada Junta, um
documento comprovativo da transferência bancária respeitante a 50% do valor do
contrato Interadministrativo, resultado do trabalho e relatórios já efetuados referentes
aos primeiros cinco meses do ano de 2018.
Nas intervenções dos quatro Presidentes de Junta, foram notórias as posições
coincidentes quanto ao processo, tendo sido referenciado pelo Presidente Carlos Rocha,
a necessidade de a curto prazo (próximos contratos a celebrar), que as verbas sejam
aumentadas, para que desta forma as Freguesias possam desenvolver ainda mais e
melhores serviços.
Foi ainda realçado o cumprimento rigoroso de todos os intervenientes neste processo,
o que permite que no final destes anos de trabalho conjunto, tenhamos todos, a noção
das nossas capacidades e condições para responder às solicitações dos cidadãos.
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Candidatura a Eco - Freguesia.
A Freguesia da Gafanha da Nazaré, iniciou no passado dia 16 de abril, de 2018, o
processo de candidatura ao Eco – Freguesias XXI.
Esta candidatura, obriga-nos a assumir um conjunto de procedimentos na Freguesia,
mais sustentáveis, passando também essa mensagem para a nossa comunidade. As
prioridades nos domínios do social, económico e ambiental, justificados pelas
iniciativas, entretanto levadas a cabo, são elementos diferenciadores para levar os
cidadãos até às boas práticas.
Sendo esta candidatura, uma responsabilidade do Presidente da Junta de Freguesia, o
custo a ela associado, dilui-se nos ganhos das boas práticas quando atingidas e nós já
atingimos algumas.
Em todo este processo, a primeira exigência é a de todos os colaboradores participarem
ativamente nela. Não faria sentido candidatar uma Freguesia e depois as suas práticas
não serem consentâneas com isso mesmo. É de salientar, que para sermos considerados
Eco – Freguesia, temos pelo menos de cumprir com 50% dos parâmetros que nos são
exigidos.
Esta é uma candidatura que decorre até maio de 2019, e até lá temos de desenvolver
muito trabalho em conjunto com os nossos cidadãos. Qual é o nosso primeiro ganho
durante todo este processo? Conhecer e compreender o desempenho da autarquia em
termos de sustentabilidade. Termos acesso à partilha de boas práticas ambientais e
promovermos maior proximidade com a nossa comunidade. Possibilitar um conjunto
de sinergias, com outras Juntas, com as escolas, com as Associações da sociedade civil,
entre outros.
Neste âmbito, já desenvolvemos algumas ações, nomeadamente “Vamos Cuidar da
Nossa Praia”, e a “Palestra no Salão Nobre da Junta de Freguesia” subordinada ao tema
Biodiversidade e Humanidade, com os palestrantes Prof. Jorge Paiva, o Movimento
Não Lixes e a Associação Lixo Zero. Queremos ainda levar a efeito a “Caça à Beata,
uma “Exposição com Lixo Marinho e a emissão de um folheto sobre o “Trilho
Ambiental e Cultural do Jardim Oudinot”.
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Acamun 2018
Os Agrupamentos de Escuteiros do Município de Ílhavo, estiveram reunidos no inicio
do mês de junho, n Parque de Campismo da Costa Nova, com cerca de 400 elementos
a participarem nos dois dias de intensa atividade, social, cultural e religiosa.
Mais uma vez e na sequência do que já tinha acontecido no S. Jorge, este ano realizado
em Ílhavo, a Junta de Freguesia teve uma participação ativa, desta vez colaborando com
o Agrupamento 1021 da Praia da Barra, assim como com o Agrupamento 588 da
Gafanha da Nazaré.
Esta iniciativa, que já realizou a sua 10.ª edição, está perfeitamente consolidada e visa
fundamentalmente dotar os nossos escuteiros, das diferentes fachas etárias, de
ferramentas que lhes permitam trabalhar e viver em comunidade.
Estiveram presentes nesta ação, responsáveis, nacionais, regionais, locais e também os
diferentes órgãos autárquicos do Município, tendo sido no momento de abertura do
acampamento, homenageada a Freguesia da Gafanha da Nazaré, pelo seu relevante
contributo para estes dois momentos do escutismo regional e local, assim como os
restantes parceiros.
Ficou a promessa e o desejo, de no próximo ano de 2019, os Agrupamentos 588-GN,
1021-PB, 878-CN,1024-GE, 189-ILH, 531-GC e 301-FNA, fazerem mais e melhor e
continuarem a levar longe o nome do escutismo Concelhio e também de participar
novamente na celebração eucarística noturna, conjuntamente com todos os nossos
escuteiros, chefes, sacerdotes e demais entidades.
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Ecomar
No passado dia 21 de maio de 2018, dia aberto do ECOMAR, promovido pela
Comunidade Europeia, sobre o lema “A Europa e a Minha Região”, tivemos
oportunidade de participar num momento de grande importância para a Freguesia da
Gafanha da Nazaré, por várias razões.
A primeira de todas é pelos motivos que está, esta estrutura de alto cariz científico e
tecnológico, a trabalhar na Gafanha da Nazaré. Inaugurado em junho de 2017, começa
agora a dar os primeiros passos no sentido de mostrar à população e ás escolas, o que
de melhor se faz, e qual a importância dessa mesma atuação.
Nasce para desenvolver investigação e promover serviços de inovação e transferência
de tecnologia para as empresas, organizações governamentais, instituições nacionais e
internacionais, ligadas á área da ciência e tecnologia do mar. Apenas em 2 anos de vida,
quase alavancou no dobro, o investimento feito na sua construção, que rondou os cinco
milhões de euros.
Esta unidade, com um cariz único no território nacional, promove a reabilitação da vida
marinha, e vai permitir falar de ciência e inovação, aos mais novos e aos mais velhos,
produzindo conhecimento nesta parceria que se quer estabelecer entre a Universidade
de Aveiro, os Municípios e Freguesias vizinhas.
Nas suas instalações, o ECOMAR, tem uma biblioteca de organismos vivos,
(invertebrados marinhos e simbiontes microbianos), diversos tanques que recriam as
condições de vida naturais dos animais marinhos, o que permitirá avaliar melhor a
relação e o comportamento destas espécies que nos rodeiam.
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Formações Modulares
Estamos desde o inicio do mandato a trabalhar intensamente as questões da formação
profissional. Temos como primeiro objetivo ajudar a dotar os nossos cidadãos numa
situação de maior fragilidade, a obter competência que lhes permitam responder melhor
aos desafios que se lhes deparam.
Oferecendo formação em várias áreas, abrimos o leque de possibilidades que
colocamos ao seu dispor para os desafios do mercado de trabalho. Estamos a trabalhar
em parceria com o IEFP, a UGT, o CEFOSAP, Profiform, Cicopnn, entre outras
entidades. Temos também já assegurado com preenchimento de horário total para
diversas ações, a partir de 2019.
Promovemos formações nas áreas do “Coaching e Comunicação, Empreendedorismo,
Poupança e suas Aplicações, Marketing, Gestão do Stress da Profissão, Gestão de
Comunicação, entre outras.

78.ª Caminhada – “ O Que Nos Liga
No passado dia 27 de maio de 2018, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, núcleo de
Ílhavo, levou a efeito mais uma caminhada solidária, em que todo o valor angariado se
destinava aos doentes oncológicos.
Esta organização que teve cerca de 1000 participantes, teve este ano a particularidade
de se realizar nos 78 Concelhos da Região de Aveiro, em simultâneo, subordinada ao
lema “O Que Nos Liga”.
A sensibilização para esta problemática do cancro, que tanta gente afeta, deve ter cada
vez mais a mobilização dos cidadãos, para que possam estar despertos para as boas
praticas que ajudem a limitar este flagelo.
Uma vez mais, a participação da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, com a
disponibilização de meios materiais e financeiros, foram importantes para levar por
diante esta operação, em conjunto com todas as outras Entidades que com ela
colaboraram.
Para além do mais, contou com a presença física, integrando a caminhada em todo o
seu percurso, do Presidente da Junta, do seu secretário, entre muitos participantes.
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Reciclagem de Óleos Domésticos
Estivemos na PRIO em trabalho e no final do mesmo, resolvemos lançar o desafio de
colocarem mais recetáculos de óleo doméstico na Freguesia. De imediato houve
recetividade por parte da empresa e o resultado aí está. Mais um recetáculo colocado
nas suas bombas no final da Av.ª José Estevão.
A primeira embalagem, pode ser solicitada gratuitamente num dos postos abastecedores
da PRIO. Quando se coloca na máquina essa mesma embalagem, a própria máquina
faculta aos cidadãos uma nova embalagem.
Todos os Cidadãos devem ter a consciência de que os óleos alimentares usados, podem
ser valorizados em produtos como biodiesel e o sabão, sendo por isso essencial proceder
à recolha seletiva e encaminhá-los para os destinos adequados. Tomemos por exemplo:
Uma família de quatro pessoas consome em média 1 litro de óleo por semana.
Esse litro de óleo doméstico deitado no ralo de uma banca da cozinha ou numa sanita
da casa de banho, chega para contaminar de uma só vez 1 milhão de litros de água, a
quantidade suficiente para a sobrevivência de uma pessoa, até aos 40 anos.
Já numa perspetiva contraria, o tratamento de 1000 litros de óleo alimentare usados,
permitem produzir, entre 920 a 980 litros de biodiesel, combustível que apresenta
índices de emissão de dióxido de carbono, que podem ser 80% mais baixos do que os
que são emitidos ao utilizar gasóleo.
Vale a pena lutarmos pelo ambiente, porque se assim não o fizermos, ele encarregar-se
-á de nos fazer sentir o quanto insensatos, irresponsáveis e descomprometidos fomos
com o nosso bem-estar. Este é apenas um pequeno exemplo do que podemos fazer, até
integrados no âmbito de uma Eco – Freguesia.
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FUNÇÕES GERAIS:
ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ILHAVO – 125 ANOS –
Estivemos representados em mais um aniversário desta Associação, que tanto dá de si
a todo o Concelho e ao país. É para nós um orgulho enorme, podermos ser parceiros
desta Corporação Centenária, que em primeiro lugar coloca sempre os outros. O
Presidente reiterou esse mesmo apoio, dentro daquilo que são as possibilidades da Junta
de Freguesia.
MARCHAS SANJOANINAS – Mais um ano e mais uma edição das Marchas
Sanjoaninas. Brilhantes atuações dos intervenientes já habituais, com natural destaque
para a Marcha da Gafanha da Nazaré, trabalhada pelo Grupo “Pestinhas”. É de enaltecer
e de forma veemente a tenacidade destes Grupos, que debatendo-se cada vez mais com
falta de participantes, particularmente masculinos, teimam em não deixar morrer a
tradição, em honrar os Santos Populares. O Presidente e restante Executivo estiveram
presentes, tendo a Junta dado o seu contributo para o bom desenrolar dos
acontecimentos.

FEIRA DA SAÚDE – O Presidente e os restantes membros do Executivo, estiveram
presentes na Feira da Saúde de 2018, que se realizou no passado dia 19 de maio. Foi
mais um sucesso, que se repete pela 12.ª vez. Este evento, tem a particularidade de
através dos diversos parceiros, disponibilizar rastreios e aconselhamentos gratuitos,
workshops, atividades para grávidas, entre outras. A adesão do público foi grande,
tendo um dos pontos altos, na atuação do cães polícia em vários exercícios para os quais
são treinados.
CORPO DE DEUS – A Paróquia, com total empenhamento e colaboração da Junta de
Freguesia, organizou do Dia do Corpo de Deus, que este ano, pela rotatividade que tem,
veio até à Gafanha da Nazaré. Os momentos altos do dia, superaram todas as
expetativas pela positiva, tendo estado presentes na missa campal mais de meio milhar
de cidadãos, que depois realizaram uma majestosa procissão por algumas ruas da
Freguesia também magistralmente enfeitadas. Momento que a todos muito nos honrou,
quer para os crentes quer para os não crentes.
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FUTURIDADES – O Secretário e a Tesoureira da Junta de Freguesia, estiveram
presentes e em representação da Freguesia na 3.ª edição deste evento. Com um conjunto
fantástico de oradores, foi um dia memorável em mais uma organização do Centro
Comunitário da Gafanha do Carmo. Oradores como Nuno Gomes, Luís Montenegro,
Pedro Abrunhosa, Diana Marques, Ana Galvão, entre outros, deram-nos a sua
perspetiva do “Despertar do Seu Horizonte”.

ESCOLIADAS - Extraordinária participação da Escola Secundária da Gafanha da
Nazaré, neste evento que já vai na sua 29.ª edição. Foi um momento marcante na Casa
da Cultura de Ílhavo, a rebentar pelas costuras e com os alunos das 3 escolas em
competição a exibirem-se a um nível muito elevado. Representaram neste evento, o
Presidente e o Secretário do Executivo.

GRUPO DESPORTIVO DO GAFANHA – Esta Associação da Freguesia, teve este
ano uma relevância tremenda, pelos resultados que obteve a vários níveis e em todas as
Secções. Já não bastava a realização do Gafanha CUP, torneio com uma envergadura
enorme, mas ainda o título de Campeões Distritais em Basquete Sub 16 Masculinos, o
Titulo de Campeãs da Taça Extra em Futsal Feminino, a Subida ao Campeonato
Nacional, 2.ª Divisão em Juniores, a Subida à Primeira Divisão Distrital pela Equipa
Sénior B e por fim no Atletismo, o Titulo de Campeãs Distritais de Tetratlo Feminino
por equipas, para além de muitos outros Títulos Individuais. Ano de Ouro, que
queremos que se repita, pela grandeza que traz ao Grupo Desportivo da Gafanha e à
cidade da Gafanha da Nazaré.
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FEIRA DAS SOPAS – No passado dia 16 de junho, decorreu no espaço da EB da
Gafanha da Nazaré, o 1.º Festival de sopas da Gafanha da Nazaré. Com o Apoio da
Junta de Freguesia, em várias vertentes, foi organizada pelas Associações – Escuteiros
588 da Gafanha da Nazaré, Casa do Povo, Obra da Providência, Bussola Partilhada e
Seção de Basquetebol do GDG. Esta primeira edição que teve mais de 30 sopas à
disposição dos visitantes, revelou-se um sucesso que é para repetir e provavelmente
aglutinar mais Associações da Freguesia.
Foi muito gratificante, depois de no dia anterior no mesmo espaço termos tido a festa
de encerramento do ano letivo com tantos participantes e no dia seguinte repetirmos a
proeza. Este é o exemplo de que a Freguesia, as suas Associações e instituições estão
muito vivas e a trabalhar com a comunidade e aqueles que vem de fora para a integrar.

PRAIA DA BARRA – GALARDÃO DE OURO – É com enorme satisfação que
tomamos conhecimento, que em mais um ano, a Praia da Barra garante o Galardão de
Ouro, no que à qualidade das suas águas diz respeito. Este galardão, atribuído pela
Agência Portuguesa do Ambiente é conferido aquelas praias que nos últimos 5 anos,
tenhas respeitado na integra os parâmetros de; Qualidade da água com resultados das
análises excelentes em todas as análises realizadas, inclusive as da última época,
cumprindo os parâmetros exigidos por aquele organismo.

TEATRALIDADES – A Tesoureira, Ana Paula e a Vogal, Maria Leonor,
representaram a Freguesia neste evento levado a cabo pelo nossos Maiores e que desta
vez, teve um formato diferente. Saiu do Município e abriu-se a outros Municípios,
estreando este ano um novo formato com um conjunto de participantes novos, de fora
da nossa área geográfica. Mais um sucesso muito relevante, levado a cabo pelos nossos
Maiores.
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GRUPOS ECO – ESCOLAS - Temos feito este ano, em particular, um trabalho de
grande relevância nestes Grupos. Participações em todos os Grupos Eco Escolas, de
todas as escolas da Freguesia. Participação no hastear das Bandeiras Verdes em todas
as escolas. Participação em variadíssimas iniciativas levadas a efeito sobre o tema
“ambiente”. Visitas de estudo relacionadas com o ambiente com alunos de todos os
escalões etários, à Reserva Natural de São Jacinto, ao RI 10 e à Marinha da
Troncalhada. Nestes variadíssimos trabalhos o Presidente esteve presente e foi o
principal impulsionador.

ESCOLA SECUNDARIA DA GAFANHA DA NAZARÉ – DIA DA EUROPA E DIA
ABERTO – Com a Participação de todo o Executivo e com o profundo empenhamento
da Junta de Freguesia e dos seus Colaboradores, a Escola levou a efeito 2 eventos
extraordinários que agregaram toda a Comunidade da Gafanha da Nazaré. Pais,
Encarregados de Educação, Alunos, Professores e demais intervenientes. O Dia da
Europa, onde as tendinhas de cada País que a compõem, fornecidas propositadamente
pela Junta, deram uma alegria enorme ao evento e permitiram uma angariação de
fundos extraordinário, que reverteu para a Cáritas. Muitas famílias, seguramente vão
agradecer esta iniciativa altamente louvável.
O Outro grande momento, foi o dia aberto da Escola, também com a envolvência de
toda a Comunidade, em que os alunos puderam demonstrar o resultado do seu trabalho
nas mais variadas vertentes. São estas iniciativas que unem e fortalecem as nossas
Gentes.
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ABRAÇO VERDE – O Presidente e o Secretário, participaram nesta iniciativa levada
a cabo pelo Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré, desafiados pelo Ministério
da Educação a nível nacional, para um dia de sensibilização pela proteção da floresta e
que se designava por “Abraço Verde”. Vestidos com uma peça de roupa verde,
protagonizávamos o gesto simbólico de proteção da Floresta, que se traduzia em abraçar
uma árvore. Bonito de se ver, com todos os alunos da EB a abraçarem as árvores.

EUROBIC – O Presidente da Junta, a convite do BIC, participou no fórum “Desafios
e Oportunidades” com o intuito de ajudar a dinamizar as economias locais. Este fórum,
aconteceu no Hotel Mélia em Aveiro, no passado dia 8 de maio e teve um conjunto de
oradores ligados a empresas do Distrito, terminando com a intervenção do Ex ministro
das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos.

ADRA – No âmbito do trabalho conjunto que temos vindo a desenvolver com diversas
Entidades e Parceiros, realizámos com a Direção da ADRA, para acertarmos pontos de
convergência nos trabalhos comuns a desenvolver na Freguesia, metodologias e
procedimentos para respondermos melhor às questões com que nos deparamos.
Abrimos novas vias de comunicação que seguramente vão facilitar o nosso
relacionamento e ajudar a resolver as necessidades mais prementes da Freguesia.
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ANAFRE – O Presidente do Executivo, foi eleito no passado dia 26 de maio, 1.º
Secretário da Mesa da Assembleia da ANAFRE, da Delegação Distrital de Aveiro, para
o período de 2018/2022. Na eleição mais participada de sempre, este prestigioso cargo,
vai permitir uma maior proximidade no trabalho tão importante, que é desenvolvido
por este órgão da Associação Nacional de Freguesias. Estiveram presentes nesta tomada
de posse Armando Vieira e João Prata dos órgãos nacionais, que com a sua presença
vieram incutir mais força a toda Equipa liderada pelo António Bebiano de Esmoriz, na
sua qualidade de Presidente do Conselho Diretivo da Delegação. Mais
responsabilidade, para ser levada muito a sério em defesa da nossa, em particular e das
outras Freguesias do Distrito.

NAZARÉ MATOS – No passado dia 1 de junho o Presidente participou na Escola
Secundária da Gafanha da Nazaré, na palestra “Havíamos de Falar de…..”, proferida
pela docente Maria Nazaré Matos em complementaridade com um conjunto de alunos.
Falar de António Lobo Antunes e do seu livro – “Cartas de Guerra”, foi um momento
único. Continua a tratar-nos tão bem esta Professora da Escola Secundária da Gafanha
da Nazaré.
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FUNÇÕES ECONÓMICAS:

Onde andamos e o que fizemos?

Neste intervalo de tempo que mediou as duas Assembleias, apesar de curto, foram
apenas 42 dias úteis de trabalho, realizados por uma equipa reduzida de 4 homens,
que, no entanto, foram inexcedíveis.
Todos percebemos quais os constrangimentos que uma quantidade tão reduzida de
colaboradores, é capaz de condicionar o tipo de tarefas, o número de tarefas e também
a qualidade de realização das mesmas. Reconhecendo algumas fragilidades no que tem
sido o nosso desempenho coletivo, tudo temos feito para recuperar algumas situações,
assim como para resolver o problema dos trabalhadores que vamos tendo à nossa
disposição.
Apesar de tudo, continuamos com a mesma atitude e determinação. As dificuldades só
nos dão mais força. Descriminamos alguns dos trabalhos que realizamos;

Agregado Britado
Intervenções)

de

Granulometria

e

Alcatrão.

(Algumas

Rua Mestre Mónica – Alcatrão.
Rua Rodrigues Cabrilho – Alcatrão.
Rua Trindade Salgueiro – Alcatrão.
Rua da CERCIAV – Alcatrão.
Rua do CASCI – Alcatrão.
Entre Outros.
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Limpeza de Espaços e desobstrução de valas
Pese embora a nossa grande preocupação com o estado das nossas valas, bielas e
bermas, no que ao crescimento de verdes diz respeito, a luta tem sido desigual. Não
temos conseguido pelas muitas solicitações, ganhar esta batalha e ter as ruas como
desejaríamos. Temos tentado responder às situações mais graves e mais urgentes e
estamos quase a conseguir equilibrar a contenda. Deixamos disso alguns exemplos:

Beco de S. Bento – Corte e limpeza de vegetação.
Rua Novos Mares – Corte e limpeza de vegetação.
Rua Arrais Carlos – Corte e limpeza de vegetação.
Rua da Seca – Corte e limpeza de Vegetação.
Rua Passos Manuel – Corte e limpeza de vegetação.
Rua de Diu – Corte e limpeza de vegetação.
Rua S. João de Brito – Abrir Vala.
Centro Redentor – Corte e limpeza de vegetação.
Espaço envolvente à Piscina Municipal – Corte e limpeza da vegetação.
Rua Sá de Miranda - Corte e limpeza de vegetação.
Rua Paralela a A 25, lado norte – Corte e limpeza de vegetação.
Rua St. º António – Corte e limpeza de vegetação.
Travessa da Rua Afonso Albuquerque – Corte e limpeza de vegetação.
Centro de Saúde – Corte e limpeza de vegetação.
Delegação da Junta na Praia da Barra – Corte e limpeza de vegetação.
Cemitério – Corte e limpeza de vegetação.
Casa Gafanhoa – Corte e limpeza de vegetação.
Sede dos Escuteiros – Transporte de 20 cargas de terra.

Entre muitas outras.
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Situações Que Nos Preocupam na Freguesia.
Pretendemos deixar neste espaço, como vem sendo habitual, alguns alertas para
situações que nos preocupam e sobre as quais já estamos a trabalhar com as Entidades
responsáveis pelas mesmas. Assim referenciamos:

Os ABATIMENTOS nas vias onde houve intervenção da empreitada de águas
residuais e pluviais. Em particular, na Rua Gil Eanes, na Rua S. João de Deus, na Rua
João das Regras, na Rua Afonso Albuquerque e na Rua Gil Vicente.
É um facto, que as situações mais extensas e bem mais complicadas de intervir, são as
duas primeiras. As restantes são circunstâncias muito restritas e bem localizadas, sendo
a sua resolução bem mais fácil do que as anteriores. Apesar desta nossa preocupação,
todas as situações estão bem identificadas e aguardam a melhor oportunidade por parte
da empresa Carlos Pinho, para intervir. Para além disto, ainda temos o problema das
muitas tampas de saneamento que fazem barulhos e que estamos a pressionar a ADRA
e a empresa Carlos Pinho, para que resolvam tais situações.

Na reunião que fizemos com a ADRA, ao falarmos da Rua S. Francisco Xavier,
tivemos oportunidade de vincar com veemência a necessidade de tratar urgentemente
deste assunto. Sendo esta uma via de muito tráfego e um eixo prioritário que nos liga à
Gafanha da Encarnação e do Carmo, é de capital importância, que ele possa oferecer
boas condições, em especial as de segurança a quem nela circula. Naturalmente que
aproveitamos para referenciar o troço da Rua Júlio Dinis e todas as outras situações
decorrentes das intervenções efetuadas pelos empreiteiros ao seu serviço, que carecem
de tratamentos céleres e a condizer com as necessidades.

Os Caezinhos, Nossos Amigos, (e são amigos) são também para nós uma grande
preocupação. Agora que se aproxima o verão, com temperaturas mais convidativas a
passear os canídeos, os seus dejetos, que os seus Donos teimam em não apanhar, são
uma calamidade para quem utiliza os parques infantis, os espaços verdes, os passeios e
todos os sitios por onde circulam.
Apesar das campanhas de sensibilização, dos alertas, dos dispensadores colocados à
disposição e da sinalética, alertando para os comportamentos incorretos, nada disto tem
produzido efeito.
Ainda nos falta, muita educação cívica, muito respeito pelos outros e pelo ambiente e
acima de tudo a capacidade de assumirmos coletivamente as nossas responsabilidades.
Nesta hora que lançamos o desafio de ter uma Freguesia Eco, temos ainda, TODOS,
muito trabalho a fazer.
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O Abate da Duna, que tantos nos doe. Porque trabalhamos tanto, no sentido das boas
práticas ambientais e depois somos surpreendidos por licenciamentos, de quem tem
autonomia para gerir o território, que promovem autênticos atentados ambientais.
Refiro-me naturalmente a autorização dada pela APA – Ambiente, à construção de mais
um apoio de Praia na Praia da Barra. Até seria uma boa medida para dinamizar os
negócios e os comerciantes da nossa área, não fosse este instalado em cima de uma
Duna, que tiveram que destruir grande parte da mesma. Garantem-nos que a duna tem
de ser reconstruída. Ela nunca devia era ter sido destruída. Vamos ver como o ambiente
responde a mais este abuso de poder de quem tem autonomia para destruir e que não
quer preservar.

Questões diversas
O Presidente da Junta, deslocou-se a Matosinhos no passado dia 12 de maio, para
assistir à participação da Equipa de Sub 18 Masculinos do Grupo Desportivo da
Gafanha, à Final do Torneio Inter Associações.
Também no dia 10 de Junho, o Presidente esteve presente em Reguengos de Monsaraz,
onde a Equipa de Sub 16 Masculinos do Basquetebol do Gafanha, disputou a Fase Final
Nacional da Taça de Basquetebol, onde brilhantemente dignificamos a nossa Cidade da
Gafanha da Nazaré. Há derrotas que valem por mil vitórias e esta foi uma delas.
O Presidente participou no passado dia 27 de maio, na Comissão Municipal das
Florestas. Esta Comissão tem reunido regularmente neste ano, para acompanhar e
preparar a época dos fogos e tentar evitar as catástrofes que aconteceram no ano passado
e que ceifaram mais de 100 vidas a Cidadãos deste país.

O Presidente participou no maior S. Jorge, alguma vez realizado no distrito de Aveiro.
Calhou este ano ao Concelho de Ílhavo e a todos os seus Agrupamentos organizar este
megaevento, que reuniu cerca de 2300 escuteiros. Os dois dias de atividades que
decorreram no Concelho, trouxeram uma animação diferente às nossas terras.

O Presidente esteve no Museu Marítimo de Ílhavo na inauguração da Exposição de
fotografia intitulada “Uma Noite no Mar”. Fotografia a preto e branco, que retrata da
forma como ninguém sabe fazer melhor, a vida dos pescadores de traineira. Numa noite,
véspera de S. João, de máquina fotográfica em riste, “Alfredo Cunha”, fez-se ao mar e
registou momentos únicos. O Rude contrastando com o Belo, numa simbiose perfeita
do que é a qualidade do fotojornalismo.
O Presidente e alguns Membros do Executivo, estiveram presentes na Tomada de Posse
da Direção do Grupo Desportivo da Gafanha, para o biénio 2018 / 2020.
Momento alto na vida do Clube, quase a fazer 61 anos de existência e que continua a
dar o melhor de si, na vivencia dos que por lá passam e foram muitos. É de inteira
justiça, deixar aqui uma palavra de apreço para Todos, aqueles que desde a sua
fundação o tem feito crescer, sempre mais e melhor.
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Serviços Administrativos
Atendimentos à População
Neste intervalo de tempo entre Assembleias, particularmente curto, nem esse facto
minorou o trabalho do Presidente do Executivo e restantes Elementos. Como se pode
verificar por este relatório, que é uma mostra não exaustiva, da vivência diária na
Freguesia, mas que quer refletir muito do que se faz, o Presidente atendeu com e sem
marcação 287 cidadãos.
Este relatório reflete bem a forma como nos temos que nos empenhar e desdobrar no
Executivo, para levar a água a bom Porto.

Atestados
Os serviços da secretária emitiram no período que mediou as Assembleias de Freguesia,
219 atestados de vários tipos e para várias finalidades aos cidadãos que se nos dirigiram,
quer recenseados, quer não recenseados na Freguesia.

Provas de Vida
No mesmo período foram emitidas pelos serviços, 85 provas de vida, presenciais, dado
que só em situações muito excecionais e comprovadas, as emitimos de outra forma.

Óbitos
Neste período, registaram-se 15 óbitos na Freguesia.

Recibos
Os serviços, emitiram para o Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré, 242 recibos,
referentes às ocupações concessionadas do mesmo. Também foram emitidos 119
recibos de dia a dia para os comerciantes que não lugar concessionado.

Canídeos.
Registamos 109 animais, que cumpriam os quesitos para tal efeito.

Espaço Cidadão
No espaço Cidadão, foram feitos 125 atendimentos.
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Delegação da Junta de Freguesia na Praia da Barra
Temos falado neste espaço, várias vezes sobre um trabalho, sobre o qual pouco se sabe,
mas que é fundamental para os cidadãos que habitam na Praia da Barra. Estamos a
entrar no período de maior afluência de público à Delegação da Junta da Praia da Barra.
Esperamos estar mais uma vez á altura, das exigências que nos são colocadas, pelos
turistas, emigrantes e todos aqueles que de nós se acercam.
Os Resultados operacionais continuam a estar a um nível altíssimo e assim vamos
querer mantê-los. A Delegação da Junta de Freguesia na Praia da Barra, continua a ser
uma grande aposta para todos nós no Executivo.
Deixamos apenas referência aos números de turistas que nos visitaram neste período;
Total de Turistas provenientes da Europa e de fora da Europa =
Total de Turistas provenientes de diferentes regiões de Portugal =

221

34

Agradecimentos
Neste espaço onde sempre deixo um Agradecimento, desta vez, faço-o a um Cidadão,
que não sendo da Gafanha da Nazaré, cedo a assumiu com sua, aqui se radicando e
onde tem abnegadamente lutado por ela.
Fá-lo naturalmente do Cap. “Valdemar Aveiro”, campeão dos campeões nessa dificil
arte, que é a da pesca do bacalhau. Vida dura, na maioria do seu tempo sem o suporte
familiar, a ter de viver num espaço exiguo que tinha que partilhar afavelmente com as
suas tripulações.
Tenho estado no lançamento de algumas das suas obras, qual delas a mais clara e
objetiva, porque traduzem fielmente as vivencias da pesca do bacalhau, com todas as
suas vicissitudes e as suas coisas boas.
Falar com o Cap. Valdemar Aveiro ou ouvir falar dele, é perceber que temos naquele
cidadão um manancial de histórias de trabalho e vida, que fazem dele o homem bom
que é.
Obrigado. Caro Capitão Valdemar Aveiro, pelo muito que nos tem dado, sem nada
exigir em troca. Bem-haja.
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de 1 a 19 – Institucional e Atividades do 17.ª Aniversário de Elevação
a Cidade da Gafanha da Nazaré.
Reunião Publica da Camara Municipal na Junta de Freguesia.
Hastear das Bandeiras na Sede da Freguesia.
Reunião de trabalho com o Executivo da Junta de Freguesia e da CMI.
Reunião de trabalho Conjunta com Administração do Porto de Aveiro.
Visita à Obra da Rotunda da Barra.
Inauguração da última fase da Obra de águas residuais e pluviais.
Atuação das Escolas do Grupo Desportivo da Gafanha.
Atuação do Espaço Convívio da Junta de Freguesia com as Pestinhas.
BTT gastronómico Noturno.
Aula de Zumba na Praia da Barra.
Suporte Básico de Vida – Mass Training SBV.
Largada de Pombos no Hastear das Bandeiras.
Irmãs de Maria de Schonstatt.
Banda Juvenil da Filarmónica Gafanhense.
Marinha Portuguesa.
T.E.A.M. – Associação Náutica.
Exército português – RI 10
Cabelos Mágicos
Daniel Pereira Cristo
Construção de Campas no Cemitério.
Manutenção na zona envolvente da Piscina da Gafanha da Nazaré.
Aspeto da Duna na Praia da Barra, para implantação Apoio de Praia
Recolha de Lixo deixado em espaços públicos.
Acamun 2018 na Costa Nova.
Aspeto do Dia de S. Jorge, Cerimónia de encerramento.
Visita com grupo Eco – Escolas à Reserva Natural S. Jacinto e RI 10.
Visita com grupo Eco – Escolas à Marinha da Troncalhada.
Espelhos colocados na sede do Grupo de Danças “Pestinhas”

O Presidente do Executivo

Carlos António das Neves Rocha
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