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Introdução 
Nos termos do ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (Decreto lei 
n.º 54-A/99), vem o executivo da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, com sede sita na 
Avenida José Estevão, nº 494, na Gafanha da Nazaré, com o NIPC 510 833 160, apresentar o 
Relatório de Gestão referente ao exercício compreendido entre 28 de novembro de 2019 e 31 
de março de 2020. 

Evolução da gestão dos diferentes sectores de 
atividade da Junta de Freguesia 
Conforme determina a Lei n.º 169/99 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 de Assembleia de Freguesia o Relatório de Atividades que 
em conformidade com a referida lei deve ser apresentado durante o mês de abril. 

Neste período de 125 dias, em que decorreu o intervalo de tempo entre o relatório de gestão 
com a informação prestada pelo Presidente da Junta na Assembleia de novembro e este para a 
Assembleia de abril, a atividade da Junta de Freguesia foi muito intensa, mas muito 
gratificante a todos os níveis. 

O excelente desempenho dos funcionários da Junta de Freguesia, num período tão exigente e 
ao qual souberam sempre dar as respostas adequadas, quer os dos serviços externos, quer os 
dos serviços administrativos, o Executivo que esteve sempre presente nas muitas solicitações, 
de diversa ordem para as quais foram solicitados e convidados, enchem-nos de regozijo na 
perspetiva de dever cumprido, apesar das dificuldades e sobreposições que neste hiato de 
tempo sempre acontecem.  

Para que as coisas aconteçam desta forma, é necessário que toda a equipa da Junta de 
Freguesia, imbuída do mesmo espírito, tenha e assuma a responsabilidade do serviço público 
que prestamos. 1.º sempre os cidadãos e a nosso 1, º objetivo e estar aqui para eles, para as 
suas boas vivências, mas também para estarmos na primeira linha para os ajudar a superar as 
suas preocupações e fragilidades. 

A Energia que trazemos para todos os dias, dá-nos a garantia que levamos o rumo certo, para 
chegar a bom porto, sempre com os mais importantes parceiros, os Cidadãos da Freguesia, a 
nosso lado. Juntos somos mais fortes e veja-se. Nestes 29 meses de mandato, temos por vezes 
a sensação de que não existem problemas na Freguesia. Não corresponde à verdade, nem é 
este o nosso pensar, porque sabemos que muito está por fazer, porque as questões existem e 
porque os nossos críticos tem tido muito pouco de relevante para nos apontar. Naturalmente 
que com o aproximar de um novo mandato autárquico, tudo vai estar mal, tudo vai estar por 
fazer, tudo o que foi feito foi errado e aqueles que só aparecem 8 a 6 meses antes das 
eleições, até aqueles que durante todo este tempo nos andaram a bater nas costas (alguns) 
agora vão aparecer questionando tudo. É a vida. Nós seguiremos o nosso rumo, tal como o 
definimos em prol da Gafanha da Nazaré e do seu bem mais valioso. Os seus Cidadãos. 

No ano em curso, no que concerne à informação Financeira, a Execução das despesas até 
esta data, está nos 20,50 % e a Execução das Receitas está nos 28,00 %. 
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Ações 
 

TERESA Cristina Lopes Machado 

Que bom que é, quando temos um sonho e ele se concretiza. Foi o que nos aconteceu. Este 
Executivo sonhou com o perpetuar da nossa Concidadã Teresa Machado. Sonhámos, que por 
tudo o que nos deu, sem nunca exigir nada em troca, teríamos que lhe dar uma prova de 
reconhecimento e carinho pelo quanto dignificou a Gafanha da Nazaré e as suas gentes. E foi o 
que concretizamos em dois passos. 

1.º  Lançamos o desafio à Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, e à sua Direção, para 
que pudéssemos atribuir ao Gimnodesportivo da mesma, o seu nome. Conseguimos a 
autorização das diferentes entidades que gerem aquele equipamento, a DGEST, a Parque 
Escolar e por fim o Conselho Geral do Agrupamento, no passado dia 02 de dezembro de 2019, 
onde o texto da Junta de Freguesia que suportava a proposta, foi aprovado por unanimidade e 
aclamação de todos os membros presentes. De todas estas Entidades, recebemos parecer 
favorável o que nos deixou profundamente felizes. 

2.º Numa singela homenagem à Teresa Machado, com o Pavilhão agora de nome “TERESA 
MACHADO”, descerramos as placas que firmavam tal distinção.  

Vimos no seu rosto, a alegria do ato singelo, que lhe proporcionamos, porque percebeu que 
lhe reconhecíamos todos, muito mérito, o mérito de ser a melhor lançadora de Portugal de 
todos os tempos. Colocamos um pouco de justiça, no muito que a Teresa Machado merece e 
que tantas vezes lhe foi esquecido. 

A Sua Tenacidade, Resiliência, Determinação, Rebeldia, Lealdade para com os adversários e 
para com a vida fizeram da Teresa Machado um ícone nacional, na mulher de sorriso fácil e 
amiga do seu amigo. 

OBRIGADO TERESA MACHADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1 – Teresa Machado no Pavilhão com o seu Nome 
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Visita às Associações 

 

O ano de 2020, começou da melhor forma, numa prática que já vem sendo habitual nos nossos 
Executivos. Com um intervalo regular, fazemos visitas às Associações e Entidades da Freguesia, 
com o intuito de estabelecermos pontes. Pontes essas, que nos permitem saber de forma 
ainda mais concreta, quais as coisas boas que estão a ser levadas à prática e quais as 
dificuldades com que cada uma delas se depara. 

Feito este diagnóstico, permite-nos de forma mais concisa, estabelecer os acordos de 
cooperação que temos com cada uma delas, dando-nos a nós a garantia de uma boa gestão 
em prol de quem trabalha muito para a freguesia e para levar longe o seu bom nome e 
permite-lhes a Elas atingir esse mesmo desiderato pelos apoios proporcionados. 

O perceber de forma ainda mais próxima e informal, as vivências de cada Associação ou 
Instituição, são para nós uma ferramenta de trabalho fundamental de proximidade, de 
diálogo, de colaboração e de certeza nas grandes apostas que todas elas renovam anualmente. 
Também o lançar de novos desafios propostos por nós ou abraçarmos nós os novos objetivos 
que cada uma delas preconiza, fazem-nos ser melhor todos os dias. 

Entre o dia 13 de janeiro de 2020 e o dia 30 de janeiro de 2020, visitamos 17 Associações e 
Instituições, para que os canais de comunicação existentes se tornem ainda mais largos e 
abrangentes, na certeza de um ainda maior e melhor conhecimento recíproco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2 – Associações com quem reunimos. 

 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.globalnpo.org%2F3%2F112062362219967%2Fpicture%3Ftype%3Dlarge&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.globalnpo.org%2FPT%2FGafanha-da-Nazar%25C3%25A9%2F112062362219967%2FT.E.A.M.&tbnid=Z09-ZZm5Z0nm2M&vet=12ahUKEwjK1cLCgf7nAhWh1eAKHacOBi4QMyhIegUIARCVAQ..i&docid=1ABhv_r2OvR0vM&w=720&h=528&itg=1&q=Bussola%20Partilhada%2C%20gafanha%20da%20nazare&ved=2ahUKEwjK1cLCgf7nAhWh1eAKHacOBi4QMyhIegUIARCVAQ
https://www.google.pt/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fjf-gafanhadanazare.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FIMG_5653.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fjf-gafanhadanazare.pt%2Fareas-de-interesse%2Fassociacoes%2F&tbnid=zHR418t9rprQRM&vet=12ahUKEwjnsJTogv7nAhXo2eAKHZKWCm0QMygwegQIARBh..i&docid=FYJmoVIK1BT0PM&w=300&h=300&q=Grupo%20etnografico%20da%20Gafanha%2C%20gafanha%20da%20nazare&ved=2ahUKEwjnsJTogv7nAhXo2eAKHZKWCm0QMygwegQIARBh
https://www.google.pt/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fjf-gafanhadanazare.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fparoquia.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fjf-gafanhadanazare.pt%2Ftag%2Fipss%2F%3Fpost_type%3Dassociacoes&tbnid=OKO04HlIiHJ8eM&vet=12ahUKEwjNgfPIg_7nAhXD0-AKHSDLBo0QMygbegQIARA8..i&docid=M-_gVbAJm4T5NM&w=300&h=300&q=par%C3%B3quia%20da%20gafanha%20da%20nazare&ved=2ahUKEwjNgfPIg_7nAhXD0-AKHSDLBo0QMygbegQIARA8
https://www.google.pt/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fjf-gafanhadanazare.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2F1021.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fjf-gafanhadanazare.pt%2Fareas-de-interesse%2Fassociacoes%2F&tbnid=TMqoVZdl7qKcWM&vet=12ahUKEwigva2FhP7nAhXu2eAKHZRyBUIQMygoegQIARBU..i&docid=FYJmoVIK1BT0PM&w=300&h=300&q=agrupamento%20de%20escuteiros%201021%20da%20Praia%20da%20Barra%2C%20Gafanha%20da%20nazare&ved=2ahUKEwigva2FhP7nAhXu2eAKHZRyBUIQMygoegQIARBU
https://www.google.pt/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D347349268947725&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Funiversidadeseniorgafanhanazareilhavo%2F&tbnid=r1SudMsj7vol-M&vet=12ahUKEwid-oitif7nAhVS0OAKHVGHAI0QMyhEegUIARCNAQ..i&docid=uUoArUACxSQ9wM&w=226&h=199&q=Centro%20social%20e%20paroquial%20N%C2%AA%20SR%C2%AA%20da%20Nazare%2C%20Gafanha%20da%20nazare&ved=2ahUKEwid-oitif7nAhVS0OAKHVGHAI0QMyhEegUIARCNAQ
https://www.google.pt/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fjf-gafanhadanazare.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FIMG_5651.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fjf-gafanhadanazare.pt%2Ftag%2Fipss%2F%3Fpost_type%3Dassociacoes&tbnid=7jhc30PxHXjtbM&vet=10CCEQMyhzahcKEwjwqPXCif7nAhUAAAAAHQAAAAAQAg..i&docid=M-_gVbAJm4T5NM&w=300&h=300&q=Centro%20social%20e%20paroquial%20N%C2%AA%20SR%C2%AA%20da%20Nazare%2C%20Gafanha%20da%20nazare&ved=0CCEQMyhzahcKEwjwqPXCif7nAhUAAAAAHQAAAAAQAg
https://www.google.pt/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fjf-gafanhadanazare.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fcaritas.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fjf-gafanhadanazare.pt%2Fareas-de-interesse%2Fassociacoes%2F&tbnid=kP4FbFXiVB6VbM&vet=10CEAQMyjLAmoXChMIgLLps4T-5wIVAAAAAB0AAAAAEAQ..i&docid=FYJmoVIK1BT0PM&w=300&h=300&q=agrupamento%20de%20escuteiros%20588%2C%20Gafanha%20da%20nazare&ved=0CEAQMyjLAmoXChMIgLLps4T-5wIVAAAAAB0AAAAAEAQ
https://www.facebook.com/agr588/photos/a.918965454836959/918965461503625/?type=3
https://www.google.pt/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fjf-gafanhadanazare.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fcerciav.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fjf-gafanhadanazare.pt%2Ftag%2Fipss%2F%3Fpost_type%3Dassociacoes&tbnid=-D7VOpQh_8FH5M&vet=12ahUKEwiooKr1iP7nAhWa0OAKHefuCfEQMygbegQIARA5..i&docid=M-_gVbAJm4T5NM&w=300&h=300&q=cerciav%2C%20Gafanha%20da%20nazare&ved=2ahUKEwiooKr1iP7nAhWa0OAKHefuCfEQMygbegQIARA5
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ANAFRE 

O Executivo da Freguesia, esteve recentemente envolvido em dois momentos muito 
importantes na vida das Freguesias e com participação direta. 

Fizemos deslocar durante dois dias a Portimão, 3 elementos do Executivo, o Presidente Carlos 
Rocha, O Secretário José Arvins e o Vogal Ricardo Mendes, que participaram no XVII Congresso 
Nacional da ANAFRE. Com cerca de 1000 Delegados a participar e mais umas centenas de 
observadores, durante dois dias discutiram-se assuntos de capital relevância para as 
Freguesias. Desde a problemática do IVA, passando pela composição e remuneração dos 
membros dos Executivos, pela Delegação de Competências, pela transição do POCAL para o 
SNC-AP, entre muitos outros temas que estão na ordem do dia para discussão ou 
implementação. 

Fomos subscritores de algumas moções, nomeadamente a que foi proposta pela delegação 
Regional de Aveiro, que foi aprovada por larguíssima maioria dos Delegados ao Congresso, 
apenas com uma abstenção em quase mil Delegados. Foram dois dias de intenso trabalho, 
para que estejamos melhor preparados para o futuro e para que também os nossos 
contributos sejam integrados em tantos outros para tornar a vida das Freguesias melhor e 
mais competente. 

Também participamos na Assembleia Da Delegação de Aveiro da ANAFRE, que se realiza uma 
vez por ano, onde foram aprovadas as contas do ano anterior por unanimidade, assim como 
também foi aprovado o plano e orçamento assim como o plano de Atividades para o ano de 
2020. Foram ainda discutidos assuntos de interesse geral das Freguesias, agora mais a nível 
regional e foi feito um balanço muito positivo sobre a delegação das Juntas do Distrito ao 
Congresso nacional.  

Fotografia 3 – XVII Congresso Nacional da ANAFRE 
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Reanimar a Brincar 

 

Gestos Simples, que Salvam Vidas. Este é o lema de um conjunto de profissionais de saúde de 
alguns Hospitais de Coimbra, e de um Bombeiro do Corpo de Santa Comba Dão que levam às 
Escolas noções Básicas de saúde. Para poderem realizar estas ações, neste caso para todo o 
Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré, O João Nunes, a Helga Vilão, a Regina Martins 
e a Ana Almeida, foi necessário juntar o patrocínio da Junta de Freguesia, assim como a atitude 
sempre muito responsável da Direção do Nosso Agrupamento, que nos abriu as portas para 
chegarmos ao público alvo. 

Esta iniciativa, que tem duas fases, das quais a primeira já aconteceu, nos dias 27 e 28 de 
fevereiro, com a próxima a realizar-se no terceiro período deste ano letivo, tem como público 
alvo os alunos dos quatro anos do 1.º ciclo. Nesta primeira ação, participaram os alunos do 1.º 
e 2.º ano, estando reservados para a 2.ª ação os alunos do 3.º e 4.º ano. 

Os conteúdos formativos para esta nossa rapaziada tão nova mas tão interessada, como 
podemos constatar no decorrer destes dois primeiros dias de trabalho, são proporcionar-lhes 
as noções de como avaliar uma vítima, fazer uma ligação ao 112, colocar a vítima em posição 
lateral de segurança e por fim dar-lhes as noções mais elementares do suporte básico de vida, 
para que desta forma se possa aumentar o numero de pessoas com conhecimento de SBV, 
reduzindo o risco de morte e de complicações que possam surgir, decorrentes de situações de 
emergência. 

Este projeto, visa ainda e recomendar a incorporação da formação em SBV nas escolas, já que 
com estas noções básicas, as crianças tornam-se adultos mais responsáveis e mais capacitados 
nesta primeira e tão importante intervenção.  

Assim podemos contribuir para reduzir a principal causa de morte na Europa, que é a paragem 
cardiorrespiratória e que em Portugal representa 40% de todas as mortes antes dos 75 anos. 

 

Fotografia 4 – Alunos a ouvirem as explicações da Equipa de Enfermeiros. 
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Em Prol do Ambiente 

Continuamos o nosso desígnio, de tratar bem e pugnar por um melhor ambiente na Freguesia.  

No passado dia 04 de dezembro de 2019, cumprimos mais um objetivo, que era o de fazer uma 
entrega de mais 80 Litros de beatas, para serem devidamente recicladas. A nossa parceria com 
a Missão Beatão, continua a dar frutos, conseguindo promover mais limpeza aos nossos cursos 
de águas pluviais e oceânicas, ao evitarmos que estes 80 litros de beatas, cheguem aos 
mesmos, evitando desta forma a sua contaminação. Felizes com o nosso trabalho, tristes com 
resultados tão preocupantes provenientes de comportamentos menos corretos de alguns 
cidadãos. 

Também lançamos mais uma campanha de sensibilização, para aqueles que tem animais de 
estimação muito limpinhas nas suas residências, mas que depois no espaço público, deixam 
muito a desejar. Andámos durante dois anos a oferecer Kits para apanhar os dejetos caninos e 
agora alertamos as pessoas para as consequências de o não fazerem. De facto, não nos 
compete fazer cumprir a Lei, mas compete-nos informar o que pode acontecer aos 
prevaricadores se forem apanhados em flagrante. 

Para além do mais, deixam de poder utilizar a tão familiar frase de quando são abordados por 
não cumprirem com as suas obrigações de cidadania, “Não está aqui nada que indique que o 
meu cãozinho não possa fazer aqui as suas necessidades”, porque colocamos 40 placas no 
espaço público. 

Tratamos ainda dos resíduos que já se acumulavam em grande tonelagem por traz do 
armazém da Junta numa operação sempre onerosa para a Freguesia, mas que tem de ser feita 
periodicamente para não sofremos qualquer tipo de coima. Os acumulados das intervenções 
que vamos fazendo no espaço público tem que ter tratamento correto e como tal não 
podemos facilitar com estes procedimentos, ainda para mais numa Eco Freguesia XXI. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fotografia 5 – Entrega de Beatas                                     Fotografia 6 – Placa Canídeos 
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O PALHETA 

 

Homenageando o Ilustre Gafanhão, Armando Ferraz, a Camara Municipal e o 23 Milhas com o 
apoio da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, levaram por diante mais uma edição do já 
famoso Palheta. 

A envolvência das pessoas em alguns atos do festival, são momento alto na interligação que se 
pretende promover entre as marionetas e os atores da vida real. Isso mesmo se verificou no 
Contraventos, espetaculo de rua que envolveu mais de 50 figurantes oriundos das gentes da 
Gafanha da Nazaré. 

Também os espetaculos, que decorreram no Salão Nobre da Junta de Freguesia, Error 404, na 
Fábrica das Ideias, o Discursos – Triunfo da Palavra e a Fanfarra Kaustika, na Escola Secundária 
da Gafanha da Nazaré, o LÁprès-midi Dún Foehn e na Casa da Música, o Viajeros del Carrussel, 
foram de uma qualidade inquestionável, que nos trouxeram uma forma diferente de ver 
marionetas e a grande inovação que os artistas de hoje imprimem aos elementos antigos, 
associando-lhes as novas tecnologias. 

No entanto e numa profunda inspiração no nosso conterraneo Armando Ferraz, não podiamos 
não ter, espetaculos com os tradicionais “Robertos”. A Princesa, o Barbeiro, o Diabo, o Castelo 
dos Fantasmas, são marionetas tipicas de uma arte manual fantastica, que torna os seus 
desempenhos ilariantes e que nos fazem soltar grandes gargalhadas. Momentos de boa 
disposição, trazidos por quem teima em manter esta arte tão popular. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 7 – O PALHETA – Espetáculo de rua 
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Outras ações 

 

ILUMINAÇÕES DE NATAL NA JUNTA 

O Executivo da Junta de Freguesia, quis no Natal de 2019, dar mais um pouco de luz e 
vivacidade à nossa Junta de Freguesia, associando à iluminação colocada pela Camara 
Municipal, iluminação colocada pela Junta de Freguesia. Foi uma primeira experiência, que 
esperamos poder alargar a outros pontos da Freguesia no próximo ano, ajudando a contribuir 
para uma outra alma, dentro do sempre bom, espírito natalício. 

 

Fotografia 8 – Iluminação de Natal 2019 

CONSELHOS ECO – ESCOLAS 

0 Presidente Participou em vários conselhos Eco Escolas de toda a Freguesia. Desde a Cale da 
Vila 2, à Cambeia, passando pela Chave, pela Praia da Barra, pela EB e terminando na Escola 
Secundária da Gafanha da Nazaré, onde discutimos o Regulamento Eco Escolas, a Auditoria 
Ambiental, onde são apresentadas as atividades do PAA, onde nos são dadas informações 
sobre vários assuntos, entre outras ações do interesse da comunidade escolar.  

RRC – TSH – FLORINHAS DO VOUGA 

Participamos em mais uma reunião ordinária desta estrutura, desta vez na cidade de Aveiro, 
nas Florinhas do Vouga. Esta reunião, serviu para aprovar a entrada de novos membros, 
aprovar o relatório anual de atividades, para a aprovação do Plano Anual para 2020, 
discutiram-se as várias campanhas que a rede pretende levar a efeito durante este ano e 
assistimos a um momento de formação apresentado pela Cruz Vermelha Portuguesa da 
Figueira da Foz, subordinada ao tema “Primeiros Socorros Psicológicos – de Vítima a 
Sobrevivente”. Marcamos ainda a próxima reunião ordinária para junho de 2020, que vai 
decorrer na Covilhã. 
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ANIVERSÁRIO NA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO 

O Presidente e o Secretário, representaram a Freguesia da Gafanha da Nazaré, nas 
comemorações do 15.º Aniversário da Gafanha da Encarnação a Vila. É sempre um gosto 
poder estar nestes momentos formais, que dizem tanto aos cidadãos sobre a identidade de 
cada uma das Freguesias que compõem o Município. 

 

ADASMA – RECOLHA DE SANGUE 

Decorreu na Junta de Freguesia, mais uma recolha de sangue, promovida pela ADASMA e pelo 
Instituto Português do Sangue. Sermos parceiros nestes momentos, é promovermos cidadania. 
Foram muitos os que na manha de domingo, 08 de março, passaram na Junta de Freguesia, 
que esteve aberta desde as 8h30 até às 13h, contribuindo com a sua dádiva para salvar vidas. 

 

FESTA DE NATAL PARA CRIANÇAS, FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARÉ 

Mais um ano e mais uma vez, a Freguesia assumiu o custo das prendas de Natal, distribuídas 
aquando das sessões que decorreram na Casa da Cultura em Ílhavo. Sendo uma verba 
relevante, é com muito gosto que o fazemos, porque ajudamos a que os nossos alunos do pré-
escolar e do primeiro ciclo, possam ter uma prendinha no seu sapatinho de cariz educativo e 
diferente daquilo que é habitua. 

 

CHÁ DE LETRAS – SOPHIA DE MELLO BREYNER 

O Presidente esteve no passado dia 12 de dezembro de 2019, na biblioteca da Escola 
Secundária da Gafanha da Nazaré, para um Chá de Letras. A Autora retratada foi Sophia de 
Mello Breyner, a sua história e a sua literatura. Na sessão, foram declamados alguns dos seus 
poemas pelos alunos e representados pequenos atos da sua vida. Um momento fantástico, 
propiciado pelos alunos que ao celebrarem os seus 100 anos, caso fosse viva, nos contaram 
histórias muito interessantes, daquela que foi a primeira mulher a receber o prestigiado 
prémio “Camões”. 

 

ENCERRAMENTO DO CURSO DE BORDADOS DO IEFP 

O Presidente, recebeu na Junta de Freguesia o Sr. Diretor do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional de Aveiro, que nos honrou com a sua visita no encerramento do Curso de 
Bordados, que esteve ativo durante 300 horas no Salão Polivalente e que acolheu formandos 
daquele organismo. As boas relações existentes entre ambas as Instituições, permitem-nos dar 
melhores condições e ferramentas aqueles que se predispõem a evoluir.  
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DIPLOMAS DE HONRA E MÉRITO NA ESGN 

O Presidente esteve em vários momentos, quer na Escola Secundária, quer na Fábrica das 
Ideias, nas cerimónias de entrega dos Diplomas de Honra e Mérito, que a Escola entrega aos 
alunos. De realçar, no entanto, a iniciativa levada a efeito no passado dia 27 de fevereiro na 
fábrica das Ideias e que pela primeira vez, distinguiu os alunos de todas as Escolas do 
Agrupamento, para todos os anos do 1.º Ciclo. A muita juventude e o entusiasmo dos nossos 
alunos mais pequenos trouxeram-nos momentos fantásticos de animação e alegria, vivida 
como só eles o sabem fazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 9 – Atuação na Entrega de Diplomas da Escola Secundaria da Gafanha da Nazaré 

PASSEIO DE PAIS NATAL DA BUSSOLA PARTILHADA 

A Bussola Partilhada levou a efeito no passado dia 14 de dezembro de 2019, mais um dos já 
tradicionais passeios de Pais Natais de bicicleta. Juntando cerca de 40 participantes, 
percorremos as ruas da Freguesia, transmitindo uma mensagem de alegria, paz e boa 
disposição, aqueles que puderam ver o grupo a passar. 

JANTAR DE NATAL DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

Mais um ano e mais um momento de boa disposição. Fora das lides políticas, o Executivo da 
Junta proporcionou a todos os membros da Assembleia de Freguesia, o já tradicional jantar de 
Natal, que este ano se realizou na Gafanha da Nazaré no restaurante “Traineira”. A boa 
disposição, a partilha de ideias, facilitada pela disposição das mesas, envolveram todos os 
participantes num momento diferente e bem agradável. Para o ano certamente haverá mais. 

JANTAR DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS DA FREGUESIA 

Também o tradicional de jantar de Natal com todos os funcionários da Junta de Freguesia 
aconteceu, com a envolvência já característica, proporcionando um momento diferente a 
todos aqueles que de forma tão singela lutam para os bem-estar dos cidadãos da Gafanha da 
Nazaré. Sentiram-se valorizados e pudemos partilhar momentos que em período de trabalho 
não se conseguem propocionar. Na sua simplicidade de homens e mulheres de bem, sentiram-
se felizes naquela noite.  
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PASSEIO DE PAIS NATAIS DAS “PESTINHAS” 

O Presidente participou no passado dia 22 de dezembro, no passeio de Pais Natal das 
Pestinhas. No circuito efetuado nas ruas da nossa cidade, foram distribuídas guloseimas às 
crianças com quem os Pais Natais se cruzavam. Foi muito bom ver no rosto da maioria das 
crianças, um sorriso rasgado por estarem a receber uns simples rebuçados ou bombons. Vale a 
pena alimentarmos algumas ilusões boas.  

 

1.º TORNEIO INTERNACIONAL DE NATAL, BASQUETEBOL DO GAFANHA 

Esta nova Direção da Seção de Basquetebol do Gafanha, resolveu lançar-se a novos desafios e 
organizou pela primeira vez, este torneio. A participação de 10 equipas, 5 masculinas e 5 
femininas, com um número de participantes a rondar os 120 atletas, trouxeram à Gafanha da 
Nazaré uma vivência diferente nesta época natalícia. Estes 2 dias de atividade desportiva, 
tiveram naturalmente a Junta de Freguesia como parceira. 

 

Fotografia 10 – 1.º Torneio Internacional do Natal de Basquetebol do Gafanha 

 

TOMADA DE POSSE DOS ORGÃOS SOCIAIS DA OBRA DA PROVIDÊNCIA 

O Secretário da Junta de Freguesia, representou a mesma na cerimónia da tomada de posse 
dos novos Órgãos Sociais da Obra da Providência. Constituída esta nova Direção, resta-nos 
desejar a quem entra, as maiores felicidades para o cargo que agora abraçam e que nunca são 
tarefa fácil. Colocamo-nos naturalmente ao lado destes Órgãos Socias, para as caminhadas que 
a Obra tem de fazer e para a qual seguramente precisa de parceiros.  
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BANHO DO ANO NA PRAIA DA BARRA 

O Presidente da Junta, associou-se este ano, à Associação dos Amigos da Praia da Barra, para 
levaram por diante o Banho do Ano. Com uma dimensão enorme, que congrega centenas de 
participantes, é já um evento de referência que acontece no primeiro dia do ano na Praia da 
Barra. O tradicional banho, associado ao tradicional cacau quente, tornam esta manhã fria, 
num momento muito quente, onde a boa disposição e socialização entre os participantes são 
de grande envolvência. Também as centenas de curiosos que se deslocam à Praia da Barra 
para verem os mais corajosos a entrarem na água dão um colorido e uma imagem de 
grandeza, fantástica ao evento. 

Fotografia 11 – 1.º Banho do Ano na Praia da Barra 

 

CONCELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

O Presidente, participou neste Concelho, que tinha na Ordem de Trabalho 10 pontos para 
tratar e onde foi feito o balanço do ano letivo anterior, e onde se projetou este novo ano. De 
realçar a evolução positiva do número de alunos no Agrupamento de Escolas da Gafanha da 
Nazaré, o que permitiu a criação de mais turmas. Quanto aos resultados, os mesmos são muito 
relevantes, cumprindo e até superando os rácios definidos como objetivo para o 
Agrupamento. Neste Concelho, foi ainda aprovado o novo Regimento do Concelho Municipal 
de Educação do Município de Ílhavo, documento que permite dar melhores respostas às 
necessidades reais sentidas, assim o esperamos. 

INAUGURAÇÃO DO ESTALEIRO 

O Presidente da Junta, a convite do Sr. Presidente da CMI, esteve presente na inauguração do 
novo espaço dedicado à ciência e destinados aos alunos do Município e também de fora, 
deste. O Estaleiro. Este novo espaço, que tem quatro áreas de intervenção, a Ponte, a Messe, a 
Casa das Máquinas e a Casa do Leme, é um espaço onde os mais novos podem experimentar 
vivencias com cunho científico e darem aso à sua imaginação. Brincar com a ciência e 
despertar mentalidades é o grande desafio daquele espaço. 



 FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARÉ 
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE GESTÃO DO EXECUTIVO 

 
 

Assembleia de Freguesia de 08 de abril de 2020 PÁGINA | 16  

7.º ANIVERSÁRIO DO FORUM DA MAIORIDADE 

A Casa dos Mais Velhos (velhos, com muito respeito e carinho), festejou no passado dia 07 de 
janeiro o seu 7.º Aniversário. Este espaço de encontro para onze instituições do Município, é 
sinónimo de vida e de um melhor envelhecer ativamente. As iniciativas que levam por diante, 
o reabilitar procedimentos quase esquecidos no tempo, a camaradagem que envolve os 
diferentes grupos que por lá passam e a troca de vivências de cada um e cada uma, fazem 
daquele espaço, um espaço de excelência para um bom acompanhamento aos nossos mais 
idosos. 

Os festejos que decorreram nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 de janeiro, proporcionaram um conjunto 
grande de atividades subordinadas ao tema “A Pedalar é que a Gente se Entende”. No 
entanto, o momento alto, foi no dia 7 de janeiro, com o cantar dos parabéns e o partir do 
respetivo bolo de aniversário. 

 

RASTREIO DO CANCRO DA MAMA 

Terminou no passado dia 9 de janeiro o rastreio ao Cancro da Mama, promovido pela Liga 
Portuguesa contra o Cancro e levado a cabo pela Unidade Móvel de Mamografia. Esta nova 
unidade com novas capacidades de trabalho, exigiu um conjunto de condições novas que só 
foram possíveis levar à prática pela ação da Junta de freguesia e a colaboração da Camara de 
Ílhavo. Os cerca de 45 dias que estiveram sediados na Gafanha da Nazaré, foram de tal forma 
bem produtivos, que levaram a Liga Portuguesa a fazer rasgados elogios à Junta de Freguesia 
pela forma como se empenhou no processo. Não é a Junta de Freguesia que ganha com tal 
facto, mas sim as muitas Senhoras que com idades compreendidas entre os 50 e os 69 anos 
puderam usufruir daquele tão importante serviço. 
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CONSELHO MUNICIPAL DAS FLORESTAS 

O Presidente participou neste Concelho, onde foi feita a apresentação do relatório anual de 
monotorização do PMDFCI de 2019 e que nos trouxe resultados muito positivos a todos os 
níveis de execução do Plano. Abordamos ainda outros assuntos de âmbito geral mas com 
interesse para a Freguesia, como sendo a limpeza dos terrenos e de algumas áreas da Colónia 
Agrícola.  

FORMAÇÃO ABAE – ECO- FREGUESIAS 

O Presidente da Junta e a colaboradora Filipa Neves, estiveram presentes em mais uma ação 
de formação, sempre importantes, para podermos estar na linha da frente do programa Eco 
Freguesias, que está agora em fase de trabalho puro e duro. Temos de ter a noçaõ exata da 
forma como as coisas se posicionam, para quando chegar o tempo de submeter a nossa 
candidatura os resultados possam ser tão positivos ou ainda mais do que os da primeira edição 
em que participamos. A classificação no final de todo o processo é importante, porque traduz 
a qualidade do nosso trabalho e a qualidade das iniciativas realizadas. Esta ação de formação 
que se realizou em Santo Tirso, foi mais um passo na manutenção da Gafanha da Nazaré como 
Eco Freguesia. 

PASTELEIRA NO HOSPITAL DE AVEIRO 

Foi com imenso gosto, que a Junta de Freguesia, numa parceria com o Gafe Bike Lab, 
patrocinou a entrega de uma Branquinha ao Hospital de Aveiro. Com o lema “Pedalar por uma 
melhor Saúde”, quisemos com este simples gesto, promover as pasteleiras, tão tradicionais na 
Gafanha da Nazaré e sensibilizar os profissionais de saúde e quem os visita, para as boas 
praticas, quer físicas, quer ambientais. O entusiamo coma que a Branquinha foi recebida, quer 
pelos profissionais, quer pelas pessoas que passavam e a quem explicávamos o projeto, foram 
muito relevantes. Nesta entrega ao Hospital de Aveiro, tivemos o Privilégio de para além da 
Direção da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, da Equipa do Gaf Bike Lab, do Presidente 
da Junta de Freguesia e da sua Tesoureira, da Equipa dos Palhaços do Hospital, que deram 
outro brilho e animação ao momento. As boas surpresas, produzem sempre melhores 
resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 12 – Entrega da Branquinha no Hospital de Aveiro 
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BIKE TO SCHOOL  

Numa parceria entre a Junta de Freguesia, a Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, e a 
Escola secundária de Cascais, levamos por diante mais uma etapa do projeto” Bike To School”. 
Esta ação, permitiu aprofundar a interligação entre estes dois agrupamentos de Escolas, 
unidas pelo mesmo objetivo das boas praticas ambientais, levadas a cabo pelo denominador 
comum. A Bicicleta. Foi um excelente momento de 3 dias, que mereceu rasgados elogios pelos 
professores e pelos alunos de Cascais e que integraram a comitiva, num total de 17 elementos. 

 

CONCELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

O Presidente participou em mais este Concelho, de capital importância para o Município e 
para a nossa Freguesia em particular, pela sensibilidade dos assuntos que trata e que tem na 
sua área de jurisdição. Saímos de lá, com preocupações acrescidas, pelo fim do projeto RLIS, 
que vai seguramente deixar uma vida mais difícil às famílias carenciadas da nossa freguesia, 
em particular. Voltamos ao ponto zero do Social, sem sabermos bem quais os procedimentos 
que teremos de adotar. Também foi analisado neste Concelho, o Plano de Desenvolvimento 
Social do Concelho de Ílhavo, que tem por objetivo vincular as iniciativas de todos os agentes, 
cuja atuação tem repercussões no desenvolvimento social do Concelho. 

PARÓQUIAS – Nª Srª DA NAZARÉ 

Foi um privilégio poder estarmos na Nazaré, Presidente e Tesoureira, a convite do Presidente 
da Camara da Nazaré, para participar no “Encontro Internacional de Comunidades Devotas de 
Nossa Senhora da Nazaré” que decorreu naquela localidade. Com um programa intenso, entre 
o dia 22 de janeiro e o dia 25 de janeiro, teve o seu ponto alto no domingo, dia 25, com a 
celebração eucarística e com a presença de muitas comunidades com a Nª Srª da Nazaré como 
padroeira. Destaque para a presença do Cardeal Patriarca de Lisboa, do Presidente da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Arcebispos do Brasil e de África, que concelebraram 
a cerimónia. Relevante a participação da nossa representação paroquial, com cerca de 150 
pessoas, o nosso Prior Padre Cesar e a nossa própria representação da Junta de Freguesia. Foi 
um momento marcante na vida de quem crê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 13 – Imagem da Sra da Nazaré 
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ROTARY SOLIDÁRIO – FABRICA DAS IDEIAS 

O Presidente da Junta, esteve presente no espetaculo solidário promovido pelo Rotary Clube 
de Ílhavo, para apoiar a Missão à Guiné 2020. Foi com gosto que nos associamos a esta causa e 
ficamos felizes por ver a casa cheia. A Peça de teatro “O Gato”, levado ao palco pelo Grupo de 
Teatro Ribalta, trouxe-nos momentos ilariantes que nos divertiram imenso. A Fábrica das 
Ideias e os cidadãos do Municipio, souberam responder ao que mais era necessário. O Espirito 
da Solidariedade. 

 

 CARNAVAL INFANTIL 

No passado dia 21 de fevereiro, a Camara Municipal de Ílhavo, levou a efeito mais um Carnaval 
Infantil. Ao congregar cerca de 1.700 alunos das nossas escolas e IPSS, deu-se uma nota de 
grandeza, daquilo que se pode fazer quando se congregam esforços. A Junta de Freguesia, 
parceira importante para com as escolas da freguesia que participaram, contribuiu para a 
dignificação do evento, das nossas escolas e do evento. Durante quase 3 horas, a Avenida 
Mário Sacramento em Ílhavo viveu a folia do Carnaval promovida pelos nossos mais novos o 
que ainda embeleza mais o cortejo. Foi também com agrado que presenciamos os milhares de 
espetadores que assistirama a todos estes momentos. 

588 – AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS, 40 ANOS. 

O Presidente da Junta esteve presente nos espetáculo intitulado “Histórias do Passado, um 
sonho para o Futuro”, organizado pelo Agrupamento de Escuteiros 588 da Gafanha da Nazaré. 
Provaram neste espetáculo, que apenas com atores do agrupamento se podem fazer muitas 
coisas boas, interessantes, divertidas e com boas mensagens. Neste ano que o Agrupamento 
está a celebrar os 40 anos de vida, foi importante revelar-nos o passado que os trouxe até aos 
dias de hoje e que seguramente os conduzirá a um grande futuro. Também a comtrapartida 
para assistirmos a este fantastico espetaculo foi de louvar, com a recolha de alimentos para a 
Caritas da Gafanha da Nazaré. No final todos saímos com noção de dever cumprido e de 
coração cheio com o trabalho destes nossos pequenos e grande homens e mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 14 – 40 Anos de Escutismo na Gafanha da Nazaré 
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RI 10 – DIA DA UNIDADE 

O dia da Unidade, é sempre um marco relevante na já enormissima história do RI 10. Quando à 
celebração de mais um Dia da Unidade, se junta a entrega do Estandarte Nacional à 7ª FND 
(Conj)/Minusca que vai para a Republica Centro Africana, em mais uma importante missão 
para dar cabimento aos compromissos assumidos por Portugal no contexto internacional, 
ainda mais brilho tem o momento. A convite do Exmo. Comandante das Forças Terrestres e do 
Exmo Comandante do Regimento de Infantaria 10, o Presidente da Junta representou a 
Freguesia, que também acolhe forças militares deste Regimento. 

REVIVE – FORTE DA BARRA 

No passado dia 30 de janeiro, decorreu na sede da APA, a apresentação do Lançamento para 
Concurso de Concessão do Forte da Barra, no âmbito do programa REVIVE. Este ato, onde a 
Junta se fez representar pelo seu Presidente, teve a presença da Sra. Secretária de Estado do 
Turismo a Eng.ª Rita Marques. Este programa permite preservar o património histórico e 
cultural que aquele edificado traduz e pretende desta forma dar nova vida aquela 
infraestrutura.   

 

Fotografia 15 – Drª Fátima Alves, Presidente do Concelho de Administração do Porto de Aveiro 

 

Para além de todos estes eventos, os membros do Executivo, ainda estiveram; 

Numa cessão de formação na CCDRC, nos Fados ao jantar promovidos pela Comissãop de 
festas da Nª Srª da Nazaré, no jantar de Natal do Etnografico, no jantar de Natal dos 
Bombeiros V. de Ílhavo, na apresentação do Plano de Adaptação às Alterações Climáticas de 
Ílhavo, no Sarau das Pestinhas, na Festa de Natal da Escola da Cale da Vila 1, no 9.º Aniversário 
da Bussola Partilhada, na Inauguração das Bombas de Combustivel da Prio, no Dia Aberto da 
ESGN,no jantar de Natal da TEAM e na caminhada e pedalada solidária para a Marta. 
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Funções Económicas 

O que temos feito 

Neste Período largo, que mediou entre as duas Assembleias, foi de trabalho intenso em várias 
áreas de atuação e em toda a área geográfica da Freguesia. As solicitações foram muitas, para 
além dos trabalhos rotineiros a que estamos obrigados por força das circunstâncias.  É nossa 
convicção que estivemos sempre habilitados a dar as respostas necessárias.  

Algumas das intervenções foram: 

• Rua Santo António – Construímos rede de Pluviais 

• Rua Santo António - Aplicação Alcatrão  

• Rua da CERCIAV – Aplicação de Alcatrão 

• Rua Camilo Castelo Branco – Aplicação de Alcatrão 

• Rua do CASCI – Aplicação de Alcatrão 

• Rua Diogo Cão, Praia da Barra – Aplicação de Alcatrão 

• Rua Heróis dos Dembos – Aplicação de Placa de Toponímia 

• Rua do Pocinho, Praia da Barra – Aplicação de placa de Toponímia 

• Rua S. Cristóvão – Aplicação de Placa de Toponímia  

• Rua Afonso Albuquerque – Aplicação Tout-venant 

• Beco 9 da Rua Sacadura Cabral – Aplicação de Tout-venant 

• Rua capitão Cancelinha – Aplicação de Tout-venant (3 camiões) 

• Rua Padre Américo – Aplicação de Tout-venant 

• Rua dos Tronchos – Aplicação de Tout-venant 

• Rua D. João I – Refazer caixa de Pluviais 

• Av. ª José Estevão (vários Locais) – repor calçada-a-portuguesa 

• Praia da Barra (vários Locais) – repor calçada-a-portuguesa 

• Rua José Parrachoche – reabilitar sargetas 

• Santuário de Schoenstatt – Carregar entulho 

• Jardim Oudinot – Carregar Barraca 

• Praceta dos Emigrantes, Praia da Barra – Colocação de bolas delimitadoras 

• Rua do Bocage – Corte de ervas 

• Rua Machado de Castro – Corte de ervas 

• Rua de Diu – Corte de ervas 

• Rua Eça de Queirós – Corte de ervas 

• Rua Marques de Vagos – Corte de ervas 

• Rua Gonçalves Zarco – Corte de ervas 

• Rua Cesário verde – Corte de ervas 

• Rua António da Bicha – Corte de Ervas 

• Rua Padre Manuel Bernardes – Fazer rede de pluviais 

• Rua Dom Francisco de Almeida – Limpeza de sarjetas 

• Rua São Nicolau – Limpeza de sarjetas 

• Beco das Lucílias – Limpeza de vala de pluviais 

• AVª José Estevão – Limpeza de vala de pluviais 

• Armazém – Lubrificação de máquinas 
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• Rua Gil Vicente – Substituir espelho convexo 

• Escola EB da Gafanha da Nazaré – Pintar estrutura da Estufa 

• Rua Professor Oliveira – Pintar lancil de delimitação da rotunda 

• Ecocentro Municipal – levar lixo  

• Obra da Providência – Limpeza de resíduos 

• Mercado da Gafanha da Nazaré – Substituir torneiras 

• Rua Afonso Albuquerque – Fazer rede de pluviais 

• Rua de São Jorge – Aplicação de Placa de Toponímia 

• Rua Trindade Coelho – Delimitação da Estação Elevatória 

• AV João Corte Real, Praia da Barra – Delimitação de Ecopontos 

• Rua de Diu – Aplicar Sinal de transito 

• Rua João XXIII – Tratamento de Abatimento com reposição de tijoleira 

• Rua Prior Guerra – Tratar abatimento e recolocar pavês 

• GNR da Gafanha da Nazaré – Intervenção nas Instalações com reposição de pavês 

• Ílhavo – Colocar 40 Grades para o Carnaval Infantil 

• Escuteiros 588 – Transporte de Areias para a nova sede 

• Rua Gago Coutinho – Colocação de espelho convexo 

• Rua Nuno Gonçalves – Corte de ervas 

• Vala do Oudinot – Limpeza Total 

• Centro de Saúde da Gafanha da Nazaré – Corte de Ervas e manutenção geral 

• Paralelas da A 25, norte e Sul – Corte de ervas 

• Rua São João de Brito – Limpeza da vala com corte de ervas 

• Escola da Marinha Velha – Pintar jogos no alcatrão para os alunos 

• Armazém da Junta – Pintar muro 

• Capela da Cale da Vila – Corte de ervas 

• AV José Estevão – Limpeza da Vala do Carioca 

• AV João Corte Real, Praia da Barra – refazer passeio  
 

 

Fotografia 16 - Trabalho na Rua Capitão Cancelinha 
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Situações que nos preocupam 

COVID - 19 

Estamos a viver um momento particularmente difícil para todos nós e para o mundo inteiro. A 
Pandemia que foi decretada pelo OMS (Organização Mundial de Saúde), veio trazer-nos a 
todos como sociedade, mas em particular a cada um de nós, responsabilidades acrescidas. 

O Executivo da Junta de Freguesia que já estava a acompanhar o processo de muito perto e 
com muita atenção, viu esta necessidade, de ter de ser ainda mais reforçada, por força das 
ocorrências no decurso do “Palheta”. A visita de um cidadão infetado a alguns dos espetáculos, 
veio trazer preocupações acrescidas. Ainda bem que acautelando e andando à frente, a Junta 
de Freguesia já tinha o seu Plano de Contingência aprovado e em funcionamento pelo que 
vinha acontecendo e deu as respostas necessárias nos momentos imediatamente a seguir aos 
acontecimentos. 

O Governo da nação, tomou um conjunto de medidas, em face do evoluir da situação no país 
e no mundo, que também nos obrigaram a reforçar as medidas que vinham sendo 
implementadas desde o passado dia 09 de março de 2020. 

Suspendemos as vendas no Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré, no que concerne ao 
seu interior e aos lugares de terrado. Restringimos e alteramos procedimentos no que diz 
respeito aos funerais. Limitamos à presença dos familiares mais chegados dos defuntos 
enquanto permanecerem na Casa Mortuária e as cerimónias que se realizavam nesta antes 
dos restos mortais irem a sepultar, passaram todas a realizar-se no próprio cemitério em 
espaço aberto e pedindo as pessoas que cumpras as normas referenciadas pela DGS. 
Naturalmente que estas medidas, foram tomadas em articulação com a Delegada de Saúde 
de Ílhavo, com a Camara Municipal de Ílhavo e com a Paróquia. 

O Presidente, e os membros do Executivo, reduziram ao mínimo o contacto com as pessoas, 
adiando reuniões e marcando outras para além do período de segurança, assegurando 
sempre os serviços mínimos da Junta de Freguesia. 

Também nos Edifícios da Junta de Freguesia, foram tomadas todas as precauções para poder 
passar esta fase sem problemas, salvaguardando a saúde de todos. Nos edifícios da Junta e no 
Centro de Saúde, onde tudo falta. Desde mascaras, a álcool, a batas descartáveis, luvas 
descartáveis, aventais descartáveis, proteções físicas para os funcionários e médicos que 
estão no atendimento e até, pasme-se, termómetros para medir as temperaturas corporais 
dos pacientes. Aqui a Junta esteve na primeira linha destes fornecimentos ao Centro de 
Saúde, para garantir um mínimo de condições de atendimento, que deveriam ser do Estado 
Central. 

Estaremos atentos, todos os dias, na primeira linha da assunção de medidas e procedimentos 
emanados das Entidades responsáveis, para que tudo possa desenrolar-se com a normalidade 
possível, tentando ter os nossos cidadãos devidamente e atempadamente informados.  

Todos lamentamos estes constrangimentos, mas a segurança começa em cada um de nós e 
como tal, para chegarmos ao todo, temos que fazer bem a nossa parte, estando informados, 
tomarmos as medidas que de nós dependem e acatar e implementar as medidas emanados do 
Governo e da Direção Geral da Saúde.  

Estamos na primeira linha desta batalha, para a vencer e nunca nos deveremos esquecer disso 
mesmo. 
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A NOSSA FLORESTA 

No passado dia 20 de janeiro de 2020, decorreu no Salão Nobre da Junta de Freguesia, uma 
palestra Subordinada ao tema “A Nossa Floresta”, superiormente conduzida pelo Digníssimo 
cientista Jorge Paiva, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 
(FCTUC). Durante cerca de 3 horas, Este botânico e ecólogo, dissertou sobre o tema da 
palestra, prendendo a atenção de todos quantos esgotaram o Salão Nobre. Mais d 140 
pessoas, sentadas ou de pé, não regatearam um minuto da sua atenção para falar de um tema 
tão importante para o ambiente e em particular para Portugal, no cenário das alterações 
climáticas que já hoje são visíveis e se fazem sentir tanto. Trabalhando nestas causas e 
trazendo até nós gente tão qualificada para nos falar deste e doutros temas, como já tem 
acontecido, são os nossos pequenos contributos para a mudança de mentalidades em defesa 
na nossa casa comum, que é o Planeta Terra. 

 

Fotografia 17 – Dr. Jorge Paiva falando-nos da Floresta Portuguesa 

 

MONTE DO SAL / RUA DA SECA 

Continuamos às voltas com o monte de sal. Por nossa teimosia e por todas as razões que aqui 
temos trazido repetidamente. No entanto e após mais uma queixa veemente de um cidadão 
morador naquela zona, tomamos a liberdade e a responsabilidade de nos colocarmos ao seu 
lado e no passado dia 10 de fevereiro, remetemos nova missiva aos serviços camarários, no 
sentido de reforçar a denuncia desta situação.  

Alertamos para esse problema e para o problema dos camiões de grande porte, que o 
transportam para a empresa transformadora, servindo-se da Rua da Seca, que ladeia a vala do 
Oudinot, destruindo tudo à sua passagem. Apesar dos protestos de moradores e de nós 
próprios, os autores destes crimes, continuam impunes e a rir-se de nós. Lamentamos 
profundamente que ninguém neste processo nos ouça, ou nos consiga dar alguma solução 
para um caso que já vimos tratando há anos. Lamentável………… 
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Serviços Administrativos 
 

O Presidente da Junta de Freguesia, neste período que mediou entre as Assembleias de 
Freguesia recebeu 493 cidadãos, pelas mais diversificadas razões. Procuraram-no para tratar 
assunto de cariz social, técnico e administrativo, entre outros, tendo sido todos os assuntos 
colocados, respondidos e se a resposta não era da sua competência, encaminhados para os 
organismos competentes.  

O Social foi a área de maior solicitação, em face dos novos desafios e necessidades criados 
pelo COVID 19, que já começa a provocar constrangimentos de vário tipo. 

 

 

 

Serviço Números registados 

Atestados  

 

298 

 

 

Provas de Vida 

 

230 

 

Óbitos 

 

35 

 

Recibos 

 

Mercado: 658 

Lugares concessionados: 346 

Lugares de dia-a-dia: 312 

 

Canídeos 

 

00 

 

Espaço Cidadão 

 

266 
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Agradecimentos 
 

Direção da Obra da Providência Cessante 

É com grande gosto e regozijo, que neste espaço regressado, pretendemos deixar uma palavra 
de grande gratidão, para quem dedicou grande parte da sua vida, a uma causa maior, assim é 
reconhecido pela esmagadora maioria dos concidadãos da Freguesia da Gafanha da Nazaré. 

Fá-lo naturalmente, daqueles que ao longo de 15 anos lideraram a Obra da Providência, dando 
tudo de si, sem nada exigirem em troca. Numa Instituição onde as mudanças foram visíveis a 
olho nu, introduzindo-lhe mais valias de grande qualidade, colocadas fundamentalmente ao 
serviço das crianças que frequentaram a Instituição. Os muitos serviços de grande qualidade e 
eficiência, colocados à disposição de quem mais deles precisa. Sempre mantendo uma linha de 
rumo muito coerente, nunca desvirtuando o legado e os objetivos que as Fundadoras 
quiserem para a Instituição. 

O Eduardo Arvins, grande timoneiro da Obra durante estes quinze anos, esteve sempre 
ladeado por gente igual a si, nas diversas direções que liderou como nesta última. O Eduardo 
Almeida, o Manuel Santos e a Lurdes Matias, na Direção a Custódia Bola, o Manuel Sardo e o 
João Alberto no Conselho Fiscal, deram um cunho ao seu trabalho, que nos deixa a todos, 
cidadãos atentos, muito gratos. A sua contribuição para uma vida menos difícil de alguns 
cidadãos foi um facto, assim como o criar de muitas e boas condições para as muitas crianças a 
quem dão guarida.  

São Pessoas com esta fibra, que constituem equipas, fortes, determinadas, resilientes e 
objetivas, que nos dão a garantia de sermos para além de uma Grande Comunidade, sermos 
uma Grande Terra. O mérito a quem o tem. 

Obrigado por nos terem dado tanto. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fotografia 18 - Direção Cessante da Obra da Providência 
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Transcrição das Referência Fotográficas 

 

 
Foto 19 - Carnaval Infantis das Escolas do Município de 2020.  

Foto 20 - Formação ABAE Eco Freguesias em Santo Tirso. 

Foto 21-  RI 10 – Dia da Unidade. 

Foto 22 - Entrega de Diplomas de Mérito. Momento artísticos dos alunos. 

Foto 23 - Novos Equipamentos da Bussola Partilhada. 

Foto 24 - 1.º Torneio de Natal do Basquetebol do Grupo Desportivo da Gafanha. 

Foto 25 - Equipa feminina de Futsal do Grupo Desportivo do Gafanha. 

Foto 26 - Entrega da Taça de Campeãs Distritais de Futsal 2020. 

Foto 27 - Congresso da ANAFRE em Portimão – Vista geral. 

Foto 28 - Inauguração do Estaleiro.  

Foto 29 - Presidente da Junta interagindo com crianças no Estaleiro. 

Foto 30 - Catarina Resende com a “Branquinha”. 

Foto 31 - Equipa do HCBV que recebeu a “Branquinha” oferecida p’ Junta Freguesia. 

Foto 32 - Natal para as crianças na Cale da Vila 1. 

Foto 33 - Vala do Oudinot - Manutenção. 

Foto 34 - Reparação provisória em pavimento de via pública. 

Foto 35 - Trabalhos de manutenção na Rua capitão Cancelinha. 

Foto 36 - Obra de pluviais na rua Afonso Albuquerque. 

Foto 37 - Abatimento antes de intervencionados. 

Foto 38 - Abatimento antes de intervencionado 

Foto 39 - Placa Colocada nas Entradas do Pavilhão TERESA MACHADO, como os seus 

Títulos. 

 
 
 
O Presidente do Executivo 

 

Carlos António das Neves Rocha 

 

 


