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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
03 de ABRIL de 2019 e 18 de JUNHO de 2019.

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.
77 dias de trabalho muito importantes, muito intensos e seguramente dos mais
produtivos que tivemos nos últimos tempos para a Freguesia da Gafanha da Nazaré.
Muitas vitórias, uma derrota (que não dependia de nós) e um período em que a
Freguesia saiu mais reconhecida. Numa Freguesia com características muito próprias,
onde a exigência é máxima e o escrutínio sobre o nosso trabalho é permanente, vamos
vencendo batalhas, umas atrás das outras e retirando argumentos aos detratores que por
aí circulam, não lhes dando condição de em consciência virem criticar pela negativa o
nosso desempenho, dado que pela positiva nunca o conseguem fazer.
Naturalmente que quando de novo se aproximarem eleições, vão aparecer com as
questões mais insensatas e com as atitudes mais reprováveis, associadas a um
populismo retrogrado e demagogo sobre a nossa Freguesia e aqueles que todos os dias
trabalham para Ela. Aliás, são peritos na distorção da verdade e na arte de nada fazerem
pela sua terra e pelas suas gentes. Mas nós ca estamos estaremos, para que com o nosso
trabalho, darmos respostas todos os dias, olhando primeiro para o coletivo e depois,
sempre para o Coletivo;
No que diz respeito à informação Financeira, a Execução das despesas nesta data
está nos 30% e a Execução das Receitas está nos 38%.
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FUNÇÕES SOCIAIS:
GAFANHA DA NAZARÉ, ECO FREGUESIA XXI 2019 / 2021.
O dia 6 de junho chegou finalmente. Hoje podemos afirmar publicamente que o resultado do
trabalho de mais de 2 anos em prol de um ambiente melhor, produziu frutos. O que fizemos
comparado com o que falta fazer, é incomensuravelmente menor. No entanto é com pequenos feitos,
com muita insistência e com muita resiliência que vamos dando corpo aos objetivos a que nos
propusemos.
Neste dia feliz, mas que nos traz responsabilidades acrescidas, pretendemos deixar aqui uma palavra
de agradecimento a todos aqueles que connosco viveram esta aventura. Queremos desafia-los desde
já a continuarem junto de nós, a trazerem consigo os amigos e a prosseguirmos nesta luta pela nossa
sobrevivência.
O compromisso com a qualidade de vida para as pessoas, sai ainda mais reforçado e o nosso
empenho será redobrado, sempre chamando para as causas ambientais, que são de todos. Todos
aqueles que se preocupam com as gerações vindouras, com a sua condição de vida e com a
sustentabilidade do planeta. Braga e o Mosteiro de Tibães, serão um marco na nossa vivência
coletiva e nós tudo faremos para honrar e continuar a assegurar momentos como os de hoje.
Não posso deixar de expressar o meu profundo agradecimento ao Executivo da Freguesia da
Gafanha da Nazaré que sempre esteve determinado na prossecução deste objetivo assim como à
nossa funcionária Filipa Neves, grande obreira nestes processos, assim como aos restantes
Funcionários, Escolas do nosso Agrupamento, aos muitos Cidadãos anónimos, Entidades e
Empresas e a toda a População da Gafanha da Nazaré.
Procuraremos saber estar à altura das nossas responsabilidades e contamos com todos para
prosseguirmos esta caminho em busca da sustentabilidade ambiental. Esta Bandeira, que hoje nos
foi confiada pela ABAE – Associação Bandeira Azul Europa, símbolo da Eco Freguesia XXI da
Gafanha da Nazaré, é para não mais perder, para que os nossos Cidadãos tenham a garantia de que
não vivendo numa terra perfeita, vivem numa terra boa e onde se trabalha todos os dias,
afincadamente, para que seja ainda melhor.
Realçamos e parabenizamos o Município de Ílhavo que tem duas Eco- Freguesias, a Gafanha da
Nazaré e São Salvador a quem deixamos uma palavra de felicitações, pelo contributo para este Eco
Município.
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ELEVAÇÃO DA GAFANHA DA NAZARÉ A CIDADE – 18 ANOS.
Este ano por força do calendário, não comemoramos o aniversário de elevação a cidade,
como tem sido habitual e como tem sido nosso propósito nos últimos anos. A
coincidência do dia 19 de abril, Sexta Feira Santa, com a data do aniversário, data que
respeitamos na pluralidade de sentires de todos os cidadãos, levou-nos, depois de
devidamente ponderadas as circunstâncias, a não realizar os já tradicionais eventos que
levamos a efeito nesta data.
No entanto, não quisemos deixar passar em claro o dia do aniversário da elevação a
cidade da Gafanha da Nazaré e tivemos no momento mais solene do dia, no hastear das
bandeiras, a Filarmónica Gafanhense, que deu outra vida ao momento.
De seguida, os presentes neste ato, e em mais um momento simbólico, mas marcante
para as nossas gentes, deslocamo-nos ao Jardim 31 de agosto, onde pudemos presenciar
a recolocação no monumento ao Prior João Ferreira Sardo, 1.º Prior da Gafanha da
Nazaré, das placas com os dizeres originários de aquando a colocação do monumento
e que, entretanto, tinham sido vandalizadas. Mais um pouquinho da nossa história
coletiva que a Junta de Freguesia pretendeu honrar.
De seguida, os dois Executivos, o da Camara Municipal de Ílhavo e o da Freguesia da
Gafanha da Nazaré, promoveram uma visita a algumas obras em curso na Freguesia,
nomeadamente à da pista ciclável que liga a Bresfor à Ponte da Barra e a 2.ª fase da
obra da Av. ª Fernão de Magalhães.
Mais dois importantes investimentos na Freguesia, no valor de cerca de um milhão de
euros, que vão permitir uma assinalável melhoria na qualidade de vida dos cidadãos
que usufruem daqueles espaços.
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ANTÓNIO MARQUES DA SILVA, Cap.
Foi para mim, enquanto Presidente da Freguesia da Gafanha da Nazaré, e amigo do
Capitão António Marques da Silva, uma grande Honra e Privilégio, estar presente na
Justíssima Homenagem que a ALUMINI, lhe prestou em Paço D’Arcos no passado dia
27 de maio de 2019 e na qual lhe foi entregue pela Sra. Ministra do Mar a mais alta
distinção daquela Instituição. O Prémio Carreira.
Este nosso conterrâneo por adoção, é um dos expoentes máximos, no que às técnicas
de construção naval, diz respeito. Sobre esta temática, para além dos muitos trabalhos
de grande relevo desenvolvidos, como por exemplo ser o representante da Secretaria de
Estado das Pescas, na execução do projeto de supervisão das obras de recuperação e
adaptação do Lugre Creoula. Lançou ainda vários livros, sendo o de maior destaque,
“Memórias dos Bacalhoeiros”. Liderou também a Comissão Técnica-Consultiva da
Fragata “D. Fernando e Glória”.
O rigor que colocava sempre em tudo o que fazia, notava-o pela diferença e pelos
relevantes factos realizados ao serviço da Marinha de Guerra Portuguesa, foi
condecorado em maio de 2006, com a Medalha da Crus Naval de Primeira Classe.
Também tem a particularidade de ser um benemérito. Em 2008, deixou à guarda do
Museu Marítimo de Ílhavo, a sua coleção de motivos náuticos.
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126.º ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIRO VOLUNTÁRIOS DE ÍLHAVO.
Comemorou-se este ano no fim de semana de 13 e 14 de abril na Gafanha da Nazaré o
126.º Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, Instituição secular e que nos
distinguiu com este feito. Prova evidente das excelentes relações que se vivem no seio
de ambas as Instituições e o reconhecimento pela partilha de soluções que vamos
encontrando no dia a dia.
Foi para nós Gafanhões, uma Honra assistir à missa que se realizou na Igreja Matriz,
assistir ao desfile, apeado e motorizado com a grande maioria dos equipamentos que
tém à disposição da População.
A sessão Solene, que decorreu depois do desfile, no Salão Nobre da Junta de Freguesia,
foi também um dos momentos altos destes dois dias vividos intensamente na Gafanha
da Nazaré, e onde se relevou a predisposição do reforço das parcerias já existentes nos
serviços prestados e nos apoios à Instituição,
Já no sábado, durante toda a tarde as várias ações que aconteceram no Jardim 31 de
Agosto, foram alvo de muita expetativa pelas demonstrações levadas a cabo pelos
Bombeiros, nomeadamente nas operações de desencarceramento e ataque a incêndio
nas viaturas sinistradas.
De salientar apenas pela parte menos positiva, do nosso ponto de vista, a pouca adesão
da população, eventualmente provocada pelo mau tempo que se verificou nesse dia.

Assembleia de Freguesia de 26 de junho de 2019
8

CONGRESSO IBERICO DA BICICLETA.
Fomos à descoberta de Cascais, com os nossos Alunos da Escola Secundária da
Gafanha da Nazaré, que integram o projeto Gafe Bike Lab, assim como com a
Professora Teresa Pacheco, para dizermos à Península Ibérica o que se faz na Gafanha
da Nazaré e porque se faz.
Convidados a ser conferencistas neste evento que se reuniu durante três dias para
discutir os modos suaves nos dois países, fomos dar testemunho, do muito de bom que
na Gafanha da Nazaré, já se faz por e em prol do uso da bicicleta, e dos benefícios que
daí advém para todos nós e para o meio ambiente.
A Rede ciclável existente na Freguesia, a envolvência dos alunos e dos cidadãos no
andar de bicicleta e as muitas ações levadas a efeito em parceria com a Junta de
Freguesia, a favor do uso desta e da segurança de andar nela, a forma como se preparam
e se trabalha na escola na recuperação destes meios de transporte, a originalidade e
espontaneidade com que as pessoas aderem ao processo, foram momentos vividos com
intensidade e de elevado interesse para todos os participantes. Aliás, abriram-se portas
para novas participações dentro e fora de Portugal, pela inovação do projeto Gafe Bike
Lab.
Mais uma vez os nossos alunos e a Professora que os acompanhou, deram nota alta e
transmitiram uma imagem da Freguesia da Gafanha da Nazaré, que muito nos dignifica
e Honra. A sua prestação foi alvo do interesse da plateia, numa atitude muito
profissional de quem não precisa de estudar muito a lição para tirar boa nota no exame.
Quando se conhecem os processos por dentro e por fora, tudo parece e se torna fácil. E
Eles foram o exemplo disso mesmo.
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POR UM PAÍS COM BOM AR.
A Freguesia da Gafanha da Nazaré, na Primeira Linha das Entidades com
Preocupações Ambientais
Ontem dia 04 de junho de 2019, a Freguesia da Gafanha da Nazaré, teve o privilégio
de se fazer representar pelo seu Presidente Carlos Rocha, na Pampilhosa da Serra, para
assinar o Protocolo de Cooperação para a “promoção da qualidade do ar”, ato onde
marcaram presença, 22 Autarquias da Região Centro, a Escola Secundária da Gafanha
da Nazaré e outros Organismos, ligados a esta área de atuação.
Este Protocolo de Cooperação que visa um conjunto de medidas que permitam a todos
respirar melhor, foi promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e pela
Comissão de Coordenação da Região Centro, sendo de realçar o facto do Município de
Ílhavo ser o único representado formalmente por três Entidades.
Prova evidente, das boas práticas que já existem, assim como da consciência do quão
são importantes estas boas práticas, para a nossa sustentabilidade local e global. Com
este Protocolo agora assinado e no caso concreto da Freguesia da Gafanha da Nazaré,
vimos reforçar o nosso empenho sustentado como Eco Freguesia XXI, desiderato que
a todos trará benefícios e responsabilidades.
Demos ontem mais um passo para valorizar a Freguesia da Gafanha da Nazaré, o
Município e o meio ambiente que nos rodeia, demonstrando a certeza do caminho a
seguir, sendo este mais um compromisso assumido por nós, no dia que antecede a
comemoração do “Dia Mundial do Ambiente”.
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“MARIA” – Movimento de Amigos da Ria de Aveiro – Sessão de
Esclarecimento.
A 21 de maio, nasceu formalmente mais uma parceria, estabelecida entre a Freguesia
da Gafanha da Nazaré, e o movimento cívico “Maria – Movimento de Amigos da Ria
de Aveiro.
Ao longo de mais de uma hora, no encontro formal que aconteceu no Salão Nobre da
Junta de Freguesia, foram abordados variadíssimos temas com interesse comum para
as duas Entidades, mas acima de tudo para as populações que vivem, de e para a ria.
De uma forma muito aberta e de imediato se decidiu trabalharmos em conjunto os temas
mais prementes e mais urgentes, numa união de esforços que a todos beneficiará, sem
politiquices, de forma séria e transparente. O bem de todos, será o nosso bem e o garante
de uma fonte de lazer e sobrevivência bem preservada.
Logo aí se discutiu a possibilidade de uma primeira ação formal do “Maria”, em
parceria coma a Junta de Freguesia e que se realizou no passado dia 15 de junho. Num
Salão Nobre com a sala cheia, para ouvir e debater, com o Professor Doutor “João
Miguel Dias, o “Assoreamento Aparente ou Real da Ria”.
Perito nesta área, lidera desde à muito o Núcleo de Modelação Estuarina e Costeira do
Centro de Estudos do Mar (CESAM). Os seus trinta anos de experiência profissional,
dão-lhe um conhecimento ímpar no estudo hidrodinâmico da Ria de Aveiro.
Esta conferência, denota bem a importância cada vez maior, que a Freguesia da Gafanha
da Nazaré vem dando às questões ambientais, desde que este Executivo abraçou o
projeto de a liderar e fazer dela um espaço ainda melhor para os que cá residem ou
passam.
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FUNÇÕES GERAIS:
CONSELHOS ECO - ESCOLAS – Continuamos a trabalhar ativamente com as
nossas escolas no sentido de podermos sensibilizar as nossas crianças para as boas
práticas ambientais e a trabalhar com cada grupo Eco Escola, no sentido de darmos
seguimento ao que são os objetivos de alunos e Professores. Cada vez mais as
exigências em face dos compromissos que todos assumimos, são maiores e como tal o
nosso compromisso aumenta. Desde a reformulação das hortas existentes nas diversas
escolas, passando pelas ações de sensibilização e chegando até à colocação de
equipamentos, tudo temos proporcionado, para sermos cada vez melhores e mais
sustentáveis.
FESTA DE FIM DE ANO DAS ESCOLAS – Trabalhámos ativamente com as nossas
escolas, no sentido de que estas pudessem realizar as suas festas de fim de ano letivo
com a maior dignidade e também em colaboração com as Associações de Pais. Ponto
alto destas festividades, o final de ano na EB, onde com um fim de tarde recheado de
atividades levadas a cabo pelos alunos e um serviço de bar a funcionar em pleno
organizado pela Associação de Pais, se viveu um dia diferente. A Adesão dos Pais,
Avós, Encarregados de Educação foi muito relevante, assim como a presença da Junta
de Freguesia.
CONSELHO GERAL DA ESCOLA SECUNDÁRIA DA GAFANHA DA
NAZARÉ – Participou o Presidente da Junta, em mais um Conselho Geral, que serviu
para apresentar os resultados do trabalho da Direção, do Corpo Docente e dos Alunos
e traçar linhas orientadoras para o que falta do ano escolas. Foram ainda abordados
temas de interesse para a comunidade escolar, relacionados com as alterações que se
perspetivam na forma de ensinar os alunos.
A MINHA SINFONIA – O Presidente da Junta participou uma vez mais, no espetáculo
da Minha Sinfonia, que acontece sempre próximo do final do ano letivo e que é o
resultado do trabalho dos alunos das nossas escolas do 1.º ciclo na área da musica. A
qualidade e os momentos vividos durante o espetáculo, são inesquecíveis, e a liderança
da Professora que prepara os alunos é de uma qualidade muito relevante. A forma como
todos vibramos com o momento, não deixa dúvidas em ninguém, de que com trabalhos
desenvolvidos com esta qualidade, teremos o futuro mais garantido.
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CLUBE HYMER PORTUGAL – A Junta de Freguesia, colaborou com o Clube
Hymer Portugal, uma associação nacional de caravanistas, que desta vez escolheram a
Gafanha da Nazaré, para fazer o seu encontro Nacional. Foram dias intensos e bem
vividos, que terminaram com um jantar para cerca de 80 auto Caravanistas num
restaurante da cidade, e onde se verificou o bom ambiente reinante. A Freguesia
entregou aos auto Caravanistas, uma pequena lembrança que assinalou a passagem
destes por cá. Um agradecimento especial ao cidadão José Bola Margaça, que
integrando este Grupo de auto Caravanistas, logo sugeriu e muito trabalhou para
proporcionar a vinda até nós, deste Grupo de Cidadãos.
ESPAÇO EUROPA NAS NOSSAS ESCOLAS – Foi com gosto que o Presidente de
Junta, inaugurou com a Direção da Escola Secundária, a exposição referente ao dia da
Europa. Os trabalhos feitos pelos alunos com a colaboração dos seus professores das
áreas respetivas, ficaram extraordinários, tanto mais que foram todos feitos com
material reaproveitado e que foi reutilizado. Mais uma vez se denotou nos trabalhos
desta exposição a preocupação com o meio ambiente e com a necessidade de
despertamos consciências. Ainda nas outras escolas, se fizeram trabalhos com muita
qualidade, que são o garante das preocupações que nos afligem e das atitudes que nos
propomos alterar para termos um futuro melhor.
FUTSAL DO GRUPO DESPORTIVO DA GAFANHA, TAÇA DISTRITAL – O
Presidente da Junta, esteve com muito gosto, com o Sr. Vereador da Camara Municipal
de Ílhavo e com o Sr. Presidente da Associação de Futebol de Aveiro, na entrega da
Taça Distrital às Atletas do Grupo Desportivo do Gafanha, Equipa Sénior que foram
Campeãs Distritais. Mais um momento marcante na vida do Clube, que apesar das
muitas dificuldades vai continuando a produzir resultados de excelência. Bem-haja ás
Atletas e aos seus diretores e Staff técnico.
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REUNIÃO DOM ALUNOS DO 6.º ANO – A pedido dos alunos do 6.º ano da EB da
Gafanha da Nazaré, o Presidente realizou na Junta de Freguesia, uma reunião de
trabalho com 3 alunos, versando o tema da “Pobreza”, e que se destinava ao um trabalho
de âmbito social que os mesmos protagonizaram, para o seu curriculum do ano letivo
em curso. Foi um momento muito interessante, onde falámos da nossa realidade, numa
linguagem muito mais sem filtro e sem as preocupações do politicamente correto. O
Presidente ficou muito mais criança e os Alunos ficaram muito mais adultos, tal foi a
empatia e a linguagem utilizada por todos, sem tirar objetividade e realismo as questões
formuladas.
PROTOCOLO COM “FORMAR” – No passado dia 23 de maio, na Junta de
Freguesia, o Presidente da Junta e a Direção do Formar, formalizaram um protocolo
por via da sua assinatura, para uma ligação mais estreita na area da formação
profissional certificada, na area das pescas e não só. Os compromissos protocolados,
permitirão um intercambio entre as duas Instituições e permitiram proporcionar aos
cidadãos da Freguesia e não só, melhores capacitações na area das pescas, em particular.
GAFANHA CUP 2019, APRESENTAÇÃO – O Presidente esteve presente na
apresentação oficial do torneio “Gafanha Cup 2019”, que decorreu no porão do Navio
Museu St.º André. Foi o pontapé de saída para mais um grande evento, que se realizara
na nossa cidade e com o patrocínio da Junta de Freguesia, que trará à Gafanha da
Nazaré, seguramente alguns milhares de visitantes. Vamos ter cerca de 70 clubes na
prova, com representação da grande maioria dos escalões etários e vai ser com certeza
mais um momento alto, para o Grupo Desportivo do Gafanha e para as nossas gentes.

COMISSÃO DE TOPONIMIA – Reuniu este ano pela primeira vez a Comissão de
Toponímia na Camara Municipal de Ílhavo. Para além dos muitos assuntos abordados,
realçamos a atribuição de um novo topónimo para uma rua na Praia da Barra e onde a
pretensão do Presidente da Junta de atribuir o Topónimo “Rua da Tininha”, não foi
aceite pela Comissão, ficando o nome de Rua Eng. Paulo Benjamim Cabral.
Continuaremos a tentar levar por diante esta nossa pretensão, porque a entendemos de
inteira justiça.
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ACAMUN 2019 – A Freguesia da Gafanha da Nazaré, esteve mais uma vez
representada nesta festa do escutismo Municipal, pelo seu Presidente e pela Tesoureira.
São sempre momentos importantes para a comunidade, onde para além dos momentos
mais solenes, sobressai o convívio e a camaradagem entre todas.
GRUPO DESPORTIVO DO GAFANHA, FINAL DISTRITAL DE INFANTIS B
– O Futebol Juvenil do Gafanha, teve esta ano a seu cargo, a realização da fase Final
Distrital, do Campeonato de Infantis B, que decorreu no Complexo Desportivo.
Estiverem presentes neste evento, as 20 melhores equipas do distrito, tendo-se sagrado
campeã distrital a equipa do Feirense. Mais uma vez para que tudo corresse da melhor
forma, a Junta de Freguesia foi parceira do Gafanha, no que à logística do torneio diz
respeito.
OBRA DA PROVIDÊNCIA, HASTEAR DA BANDEIRA ECO ESCOLAS – O
Presidente esteve presente no hastear da Bandeira Eco Escolas desta Instituição. Foi
com muito gosto que assistimos às cantorias que os mais pequeninos prepararam para
nós, assim como destacamos o carinho e a afabilidade de toda estrutura da obra, para
com o trabalho que realizam em prol de uma sociedade melhor. Obrigado por ajudarem
a cuidar do nosso ambiente.
DESPORTILHAVO 2019 – O Presidente esteve presente no desportilhavo 2019, que
se realizou no complexo desportivo do Gafanha e que envolveu todos os alunos das
nossas escolas do primeiro ciclo do Município. Os cerca de 1500 participantes que
passaram por esta aventura, tiveram um dia diferente, onde puderam extravasar as suas
energias mais encaixotadas e dar aso à sua alegria, por via das muitas e diversas
atividades por que passaram.
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REUNIÕES COM ASSOCIAÇÕES - ACORDOS – O Executivo da Freguesia da
Gafanha da Nazaré, levou a efeito na semana de 11 a 14 de junho, um conjunto de
reuniões com Associações da Freguesia, no sentido de realizar os protocolos de apoio
para o ano de 2019, com as mesmas. De realçar a satisfação, a tranquilidade e o espírito
aberto como decorreram as reuniões, tendo todos os objetivos preconizados pela Junta
de Freguesia sido alcançados. Saímos reforçados nas parcerias que estabelecemos e as
Associações podem também fortalecer as suas atividades, por força do protocolado.
Assim se constrói futuro com qualidade e muita tranquilidade.

FEIRA DA SAÚDE – A Freguesia Colaborou com a Camara Municipal de Ílhavo na
realização da Feira da Saúde deste ano, que se realizou na Vista Alegre, cedendo os
seus Quiosques para servirem de stand às diferentes Associações e Entidades que nela
estiveram presentes. De realçar o sucesso que mais esta edição alcançou.

INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DA GAFANHA D’AQUÉM - O Presidente da
Junta esteve presente neste ato importante que foi a inauguração deste novo centro
escolar e que veio substituir o espaço menos qualificado do município para os seus
alunos.
HASTEAR DAS BANDEIRAS ECO ESCOLAS NA FREGUESIA – Por
impossibilidade do Presidente do Executivo estar presente, ausente da Freguesia, a
Tesoureira da Junta representou a Junta no dia em que se hastearam as Bandeiras Eco
Escolas nas escolas da cidade da Gafanha da Nazaré. Dia marcante, porque este também
é o nosso contributo para sermos o único município a nível de Portugal Continental,
100% Eco Escolas.
ESCUTEIROS 588, VIGILIA E PROMESSA – O Presidente da Junta, participou a
convite do Agrupamento de Escuteiros 588 da Gafanha da Nazaré, na vigília que estes
levaram a feito na noite anterior à celebração das Promessas e que decorreu no Navio
Museu Santo André. Momento de reflexão, a cargo do Prior da nossa Freguesia, o
querido Padre Cesar, que nos levou a pensar no que somos, no que queremos ser e nos
deixou pistas para contribuirmos para uma sociedade eventualmente melhor. Participou
também no dia seguinte, na missa das Promessas, que decorreu na Igreja Matriz e que
como sempre tem um simbolismo e um carisma extraordinário, particularmente para
aqueles que realizam essas mesmas promessas, perante a Comunidade da Gafanha da
Nazaré.
ANIVERSÁRIO DO PORTO DE AVEIRO – De saída da liderança do Porto de
Aveiro, a Direção cessante organizou mais um aniversário daquela estrutura, tão
importante para a Freguesia, para a Região e para o Pais. Com a presença da Sra.
Ministra do Mar, foi feito um balanço da atividade do Porto, que se revelou no último
ano o campeão da evolução entra as outras estruturas semelhantes a nível nacional. O
Presidente Olinto Ravara fez um balanço muito positivo do que foi o relacionamento
com as várias Entidades, realçando o relacionamento com as Autarquias, Camara
Municipal e Junta de Freguesia.
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DIA ABERTO DA ESCOLA SECUNDARIA DA GAFANHA DA NAZARÉ –
Mais um dia de grandes vivências no seio do nosso universo escolar. Mais um dia de
portas abertas à comunidade escolar, que são os alunos, os pais, os encarregados de
educação, os familiares, as instituições. No fundo todos aqueles que vivem em redor da
escola. Milhares de pessoas passaram pela nossa Escola Secundária, para verem os
trabalhos, as atuações, viverem momento de confraternização e desfrutarem do melhor
que se faz na Gafanha da Nazaré. Honra à Direção da Escola que nos permite usufruir
de momentos tão partilhados e tão bons para percebermos que a vida não nos
proporciona só coisas negativas. Bem Hajam.
DIA DA UNIDADE, RI 10 – Já vem sendo hábito, pelo excelente relacionamento
existente, entre ambas as Instituições, sermos convidados para estramos nestes
momentos tão importantes e tão relevantes para as Instituições nossas parceiras. O RI
10 ao comemorar mais um dia da unidade, e num momento tão marcante pela
homenagem que foi prestada aos bravos militares que foram para a República Centro
Africana e que tanto dignificaram a Unidade e o País, tiveram a gentileza de convidar
a Junta de Freguesia, que naturalmente se fez representar pelo Presidente, com muito
gosto. Só com grandes parceiros, conseguiremos engrandecer a nossa condição de estar
melhor ao serviço da sociedade e este é um bom exemplo disso mesmo.

COMISSÃO DAS FLORESTAS – O Presidente participou na Comissão Municipal
das Florestas, que aprovou e fechou o Plano de Emergência para o ano de 2019 e para
o que se tem de ter preparado para respondermos Municipalmente aos eventos
negativos que poderão via a acontecer negativamente com o aproximar do Verão, altura
sempre de maior pressão em consequência da época balnear e dos incêndios.
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FERIADO MUNICIPAL – O Presidente e o Executivo da Gafanha da Nazaré,
estiveram uma vez mais representados nas diversas cerimónias do feriado Municipal,
que uma vez mais e com tem sido hábito, decorreram na sede do Concelho.
FILARMÓNICA GAFANHENSE NAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
– Foi com um regozijo imenso, que o Executivo esteve em peso em Lisboa no passado
dia 25 de abril. Convidada para participar oficialmente nas comemorações do Dia da
Liberdade na casa do Sr. Primeiro Ministro, a Filarmónica Gafanhense endereçou um
convite para estar o Executivo presente neste momento tão marcante da sua longuíssima
história. E foi um privilégio assistirmos ao que assistimos, que nos encheu aos muitos
Gafanhões que estiveram presentes (foram da Gafanha da Nazaré dois autocarros com
Gafanhões) de orgulho e satisfação. No caso particular do Executivo, ainda mais,
porque ao contribuirmos com o valor da peça tocada, momento alto da atuação numa
interpretação do saudoso Zeca Afonso, deixou quem presenciou o momento, de lágrima
no olho e carregados de emoção. É particularmente revigorante ter entre nós,
Associações que tão bem nos representam e tanto dignificam a Cidade da Gafanha da
Nazaré. Naqueles momentos, sentimo-nos todos, Enormes.
SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES NA PRAIA DA BARRA – Na sequência do corte
de árvores e palmeiras que a Camara Municipal de Ílhavo levou a efeito na Praia da
Barra, por doenças diversas das árvores, foram repostas novas árvores. Denota este
procedimento as preocupações de natureza ambiental.
APRESENTAÇÃO DA TAÇA DE PORTUGAL DE PETANCA – Decorreu no
passado dia 11 de junho, no navio Santo André, mais um momento histórico e marcante
para mais uma Associação da Cidade da Gafanha da Nazaré, assim como para a própria
Freguesia e Município. Com a Participação da Madrinha da prova, a carismática atleta
olímpica a “Rosa Mota”, foi feito o lançamento e apresentação da Taça de Portugal de
Petanca, que este ano se realiza na Gafanha da Nazaré no Jardim Oudinot. Mais de 500
participantes, vão disputar em terras da Gafanha da Nazaré o troféu da prova rainha
nesta modalidade. Com organização da Bússola Partilhada e o forte contributo da Junta
de Freguesia e da Camara de Ílhavo, trouxemos para a Gafanha da Nazaré, mais este
grande evento. Trabalhamos todos os dias para grandes organizações, grandes eventos
e seria muito bom que os cidadãos pudessem responder afirmativamente a estas ações
com a Grandeza que nos caracterizam.
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FUNÇÕES ECONÓMICAS:
O QUE TEMOS FEITO?
Neste período que mediou entre a última Assembleia de Freguesia e a de hoje, muito
trabalho foi feito, apesar de ser uma época muito especifica e com trabalhos muito
diversificados. O muito trabalho feito para diversas Instituições caracteriza também
este período de tempo.

Relatamos algumas dessas intervenções:
Rua de Damão – Alcatrão
Rua São João de Brito - Alcatrão
Rua São Francisco Xavier - Alcatrão
Rua da Liberdade – Alcatrão
Rua São Francisco Xavier – Touvenant
Rua Padre Américo – Touvenant
Rua Júlio Dinis – Touvenant
EB – Montagem de Palco
Grupo Desportivo do Gafanha – Montagem de Palco
Filarmónica Gafanhense – Montagem de Palco na Casa da Música
Jardim 31 de Agosto – Montagem de Palco / Quiosque / Grades, para dia da
Comunidade
Requalificação do monumento em frente à Junta
Arranjo do Pavê do Passeio Junto ao Centro Escolar Santa Maria Manuela
Construção de Base de Eco Pontos na Praia da Barra
Rua Heróis da Guiné - Aplicação de Tubo de Pluviais
Av. ª José Estevão – Arranjo de Calçada a Portuguesa.
Rua São Rui – Aplicação de Borrachas em tampas
Maratona da Europa – Colaboração na Logística da Freguesia

Entre Outros.
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LIMPEZA DE ESPAÇOS E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS

Rua Soares dos Reis
Rua Professor Manuel Nunes Carlos
Rua do Complexo Desportivo
Rua São João de Brito
Rua Nª Senhora dos Navegantes – Vala
Rua São Gabriel – Vala
Rua Marquês de Vagos
Rua Eça de Queirós
Rua José da Silva Mariano
Rua Nuno Gonçalves
Travessa da Escola Preparatória – Corte de Árvore
Limpeza da Área da Piscina Municipal
Vala do Oudinot
Rua São Valentim
Rua São João de Deus
Rua do Caçoilito
Rua de St.º António
Fórum da Maioridade
Vária Recolhas de lixo (23 Carrinhas de 3.500 Kgs)

Entre muitas outras.
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SITUAÇÕES QUE NOS PREOCUPAM NA FREGUESIA.

SUBIDA DAS ÁGUAS DA RIA – Preocupa-nos muito o problema da subida do nível
das águas da ria, em primeira instância na marginal dos bacalhoeiros e depois no seu
computo geral. O não escoamento de pluviais quando há marés vivas e chuvas é uma
preocupação grande com as consequências imprevisíveis que tal ocorrência poderá ter
na Freguesia. Também esta subida das águas da ria vai promover a salinização dos
terrenos, outra preocupação acrescida nesta situação. Temos feito algumas démarches,
junto da Camara Municipal e da APA, no sentido de se providenciar uma solução
satisfatória e rápida para este problema.
RUA GIL EANES – Apesar de não ser da responsabilidade da Junta de Freguesia,
temos sido sistematicamente visados por causa dos abatimentos que tem acontecido
com alguma Frequência. Cidadãos com visões obtusas, em vez de ajudar a resolver as
situações, comunicando-as atempadamente, divertem-se a insultar o Presidente da
Junta, por factos com os quais a Junta nada tem a ver. A Cidadania ativa parece ter
morrido nesta Rua e não se consegue fazer perceber que um problema no espaço
público, não é de ninguém. É de todos a Obrigação de o solucionar no mais curto espaço
de tempo.
AUSENCIA DE RESPOSTAS – A ausência ainda de respostas sobre a requalificação
da São Francisco Xavier, preocupa-nos. Apesar dos nossos esforços junto da ADRA e
da Câmara Municipal de Ílhavo, continuamos sem conseguir perspetivar no tempo, para
quando a recuperação daquela via estruturante para a Gafanha da Nazaré. Mas, vamos
continuar a insistir.
CURIOSIDADE – No dia da comemoração da Elevação a Cidade da Gafanha da
Nazaré, deparamo-nos com o cenário abaixo apresentado. Teremos muito gosto em
entregar o equipamento a quem provar pertencer-lhe. Para além do mais, comunicamos
o facto às entidades policiais.
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Atendimentos à População
Neste período foram feitos 425 atendimentos a cidadãos. De tudo se tratou na Junta de
Freguesia. Dos assuntos que são da nossa competência e daqueles que não são. Os
cidadãos que nos procuram, não ficaram sem resposta, naquilo que depende de nós.

Atestados
Nos serviços administrativos, foram emitidos 210 atestados de vários tipos.

Provas de Vida
Também pelos serviços administrativos, foram emitidas neste período, 101 provas de
vida, presenciais.

Óbitos
Registamos neste período na Freguesia 16 ocorrências.

Recibos
Para o serviço de Mercado foram emitidos 237, para os lugares concessionados e 296
para os lugares de dia a dia

Canídeos.
Foram registados neste período 105 canídeos e gatídeos.

Espaço Cidadão
No espaço Cidadão, neste período assegurado pela Junta de Freguesia, foram feitos
133 atendimentos.
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Para Refletirmos………….

Ao que tem de chegar a paciência do Presidente da Junta de Freguesia,
para desculpar cidadãos anormais com comportamentos destes, que é
assim que defendem a sua terra e se preocupam com os outros.
O Abatimento aconteceu e é perigoso. Tem que ser reparado, por
quem tem responsabilidades e competências para o fazer, no mais
curto espaço de tempo possível.
Para gente desta, isto resolve-se insultando o Presidente de Junta.
Devo ser o Presidente deste ou destes Fregueses??? Claro que sou.
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Transcrição das Referência Fotográficas
Foto 1 -

Reposição das Placas no monumento do Padre João Ferreira Sardo.

Foto 2 -

Imagem de uma das placas com o texto original.

Foto 3-

visita às Obras no dia do Aniversário da Elevação a Cidade.

Foto 4 -

Executivos de visita às obras.

Foto 5 -

Cerimónia da Bênção dos Equipamentos dos Bombeiros no dia do
seu 126.º Aniversário comemorado na Gafanha da Nazaré.

Foto 6 -

Assinatura do Protocolo com o “Formar”.

Foto 7 -

Aspeto de trabalhos na via pública.

Foto 8 -

Trabalho feito na Praia da Barra.

Foto 9 -

Filarmónica Gafanhense no Palácio de S. Bento no 25 de Abril.

Foto 10 -

A Plateia que se deliciou com a atuação da Filarmónica Gafanhense.

Foto 11 -

Os Anfitriões recebendo os Convidados.

Foto 12 -

Uma imagem do Executivo no Jardim da Liberdade.

Foto 13 -

Lançamento da Taça de Portugal de Petanca no Navio St.º André.

Foto 14 -

Os nossos Homenageados No Feriado Municipal. O Agrupamento de
Escuteiros 1021 da Praia da Barra e o Sr. Ernesto Mónica o Grupo
Desportivo do Gafanha

Foto 15 -

As Hortinhas que ajudamos a promover nas nossas Escolas do 1.º
Ciclo.

Foto 16 -

A Conferencia do “MARIA” na Gafanha da Nazaré.

Foto 17 -

Trabalhos feitos nas nossas escolas com materiais reaproveitados.

Foto 18 -

O Palheta em memória do nosso “Armando Soares Ferraz”

Foto 19 -

Prémio Carreira Atribuído pela Sr.ª Ministra do Mar ao Capitão
António Marques da Silva.

O Presidente do Executivo

Carlos António das Neves Rocha
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