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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 21 de junho de 2018 e 04 de setembro 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 setembro.
Pretendemos com este relatório de gestão, fazer um balanço daquilo que foram alguns
dos pontos mais relevantes da atividade do Executivo ao longo destes 76 dias.
Este período, que naturalmente compreende o período de férias da grande maioria dos
cidadãos, ao contrário daquilo que se pode pensar, não permitiu ao Executivo e á
Equipa dos funcionários da Freguesia, baixar os braços. A maior disponibilidade de
quem está de férias, para tratar dos seus assuntos pessoais e o regresso dos nossos
compatriotas que andam por esse mundo fora, obrigaram-nos a um esforço
suplementar, para lhes dar as respostas que necessitaram em tempo útil. Deste modo,
continuamos a acrescentar valor, eficácia e eficiência à Freguesia, aos serviços que
disponibilizamos e aquilo a que se resume o nosso desempenho, para que cada dia que
passa, se viva melhor na Gafanha da Nazaré.
Tentamos com este relatório, elencar o que de mais importante aconteceu no período
de referência.
Assim referenciamos:
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FUNÇÕES SOCIAIS:
XXXV Festival Nacional de Folclore da Gafanha da Nazaré.
No passado dia 7 de julho, o Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré, realizou de
forma grandiosa, mais um Festival de Folclore, 0 XXXV consecutivo.
Momento alto para a Freguesia, na preservação da sua etnografia e onde pudemos
apreciar também, os trajes, o representar dos costumes e as vivências daqueles que o
Etnográfico da Gafanha da Nazaré, convidou para estarem presentes no Festival. O
Rancho Folclórico de Coimbra, o Rancho Folclórico da Associação Cultural e
Desportiva de Mindelo, de Vila do Conde, o Rancho Folclórico de Silvares, de
Guimarães e o Grupo Etnográfico da Casa do Povo de Lanheses, de Viana do Castelo,
proporcionaram conjuntamente com o Etnográfico da Gafanha da Nazaré, um
espetáculo Memorável, para quis e pode assistir.
Este ano em particular, a Junta de Freguesia, deu resposta a mais uma daquelas que
era uma necessidade premente para o bom desempenho das nossas Associações, em
particular do Etnográfico. Fizemos um estrado novo para o palco e digo fizemos,
porque foram os nossos funcionários, orientados pelo nosso Vice-Presidente que o
fizeram de raiz. Compramos as matérias necessárias para a sua execução e
trabalhámo-lo internamente, poupando desta forma largos milhares de euros. Mesmo
assim, não deixou de ser significativo, o investimento feito, para dar respostas às
nossas Associações que precisam de dispor daquele equipamento, para o seu
desempenho.
Foi uma boa surpresa que tivemos condição de proporcionar ao nosso Grupo
Etnográfico e aos outros Grupos que nos visitaram, conferindo assim mais dignidade
a quem tão bom resultado produz.
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Centro de Saúde da Gafanha da Nazaré.
Desta vez, não é uma preocupação. É mesmo um problema muito sério, que mereceu
da parte do Executivo da Gafanha da Nazaré, uma tomada de posição pública.
Andamos à vários anos, a pregar ao vento e gostaríamos de ver as forças politicas do
nosso Concelho, a indignarem-se com esta situação, que é real, que tira qualidade de
vida a quem já não está bem, que não dignifica os extraordinários funcionários e
corpo clinico que lá trabalham e que traduz bem a forma como o nosso estado trata as
instituições.
Um Unidade de saúde que atende 20.000 utentes num ano, tem de fechar, mesmo que
temporariamente, porque não tem recursos humanos mínimos para desempenhar o
que de mais elementar é necessário. As ações de limpeza que são fundamentais para o
atendimento com segurança, daqueles que por ali passam e por com questões muito
delicadas. Não bastasse este facto, as condições físicas do espaço, não tem
classificação. Infiltrações de água nos gabinetes, circuitos elétricos queimados, salas
impróprias e não existentes para armazenamento de produtos altamente tóxicos, isto
entre muitas outras coisas. A todo este caos, as nossas forças politicas, apesar das
muitas promessas em tempo pré eleitoral, nada fazem, continuam sem cumprir com o
que diziam ser “PALAVRA DADA É PALAVRA HONRADA” e alguns dos nossos
mais fervorosos cidadãos, que se dizem defensores da Gafanha da Nazaré, limitam-se
a dizer que a Junta não tem que dar nota disto mas continuar a insistir com quem tem
que o fazer. Ora isto vindo de quem a seu tempo poderia ter feito alguma coisa e não
o fez…
A Junta de Freguesia, que muito tem trabalhado naquele espaço, apesar de não ser da
sua competência, vai continuar a dar o seu melhor, dado que o que está em causa é o
bem estar dos seus utentes e dos que lá trabalham, e continuar a pressionar ao nível
dos diferentes patamares de decisão, para que se chegue a bom porto. É muito
importante que todos possamos credibilizar o discurso e sermos consequentes.
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Pasteleiras para a Freguesia.
A Junta de Freguesia, foi surpreendida no passado dia 27 de julho, com uma prenda
oferecida pela Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, pela sua Direção, pelos
Responsáveis e Alunos que integram o GAF BIke Lab, com a doação de duas
bicicletas pasteleiras. Trabalho notável destes alunos, que tão bem vestem a camisola
e que dedicam os seus tempos livres a recuperar bicicletas antigas ou a reconstruir
bicicletas e até a fazê-las de raiz, com peças usadas de outras que lhes vão ofertando.
Esta “Prenda”, é o reconhecimento da extraordinária relação que a Junta de Freguesia
tem mantido com a comunidade escolar e com o GAF Bike LAb, que apoia desde a
sua criação. As muitas ações de sensibilização em parceria, que tem produzido
excelentes resultados, levaram a mais esta partilha, que denota bem a cumplicidade e
o respeito existente entre as duas Entidades, Junta de Freguesia e Escola Secundária.
As “Azulinhas”, como foram batizadas, uma para homem e outra para Senhora, são
um instrumento útil para os membros do executivo, que nas deslocações mais curtas
que precisam de fazer, as vão utilizando, contribuindo desta forma para um melhor
ambiente, numa Freguesia que se quer “ECO” numa maior promoção na utilização da
bicicleta, numa terra que já é de bicicletas e que incentiva a melhores práticas. As
duas “PASTELEIRAS” oferecidas, foram feitas de origem e praticamente a 100%
com materiais recuperados. Obrigado à Direção da Escola, obrigado ao Gaf. Bike Lab
e aos muitos anónimos que abraçaram este projeto.
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Caça à Beata.
Integrada este ano numa das ações que pretendemos realizar no âmbito da
Candidatura ao Eco – Freguesias XXI, a Caça à Beata decorreu no passado dia 4 de
agosto no local do costume e com resultados mais gravosos do que os que se
esperavam.
Apesar de estarmos já na 3.ª edição, este ano com uma envolvência diferente e mais
abrangente, os resultados obtidos são confrangedores. Perguntamo-nos se vale a pena
esta batalha? (nós achamos que sim). Em Portugal, estima-se que vão para o chão
cerca de 7.000 beatas por minuto, não sendo estas biodegradáveis. Pelo contrário,
cada uma delas, transporta cerca de 4.700 substancias nocivas ao ambiente e
naturalmente a todos nós, tais como; O Alcatrão, o Monóxido de Carbono, a
Acroleína, a Nicotina, o Arsénico, o Amoníaco, o Ácido Cianídrico, a Acetona, entre
outras.
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Este ano envolvemos 5 bares de praia nesta ação, que decorreu antes e depois da
iniciativa que aconteceu no dia 4 de agosto. A Esplanada do Zé Manel Facica, o
Offshore – Praia da Barra, o Sétimo Ano de Praia, Beach Club, o Lampião Bar e o
Makai – Praia da Barra. As beatas recolhidas nestes bares, somadas às que
recolhemos no dia 4 de agosto, perfizeram um total de 70 litros, que entregamos à
missão Beatão, para irem diretamente para a reciclagem. Estes volumes de beatas são
enormes. Uma beata, já seria mau, mas assim é confrangedor. Parece que as ações de
sensibilização, os alertas na comunicação, os resultados conferidos todos os anos
sobre os malefícios do tabaco, não perturbam os cidadãos. O mal produzido para cada
uma e para todos no conjunto, dever-nos-iam fazer pensar.
Colaboraram com a Junta de Freguesia, para além dos bares já citados, O Movimento
Não Lixes”, a Missão Beatão e muitos cidadãos anónimos, que se juntaram no
momento, a esta causa. Foram distribuídos ainda cinzeiros de bolso, ecológicos feitos
de material biodegradável, totalmente reaproveitado.
Cumulativamente com esta ação, e em período de férias e de muitos veraneantes,
esteve durante 15 dias à entrada do Molhe Sul, na Praia da Barra, uma exposição de
lixo marinho, numa tentativa de sensibilizar quem passava sobre o que não se deve
deixar nas praias.
Esta ação da Caça à Beata, só foi um sucesso, porque muitos cidadãos continuam
ainda a ter comportamentos muito reprováveis.
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Obras do Interadministrativo.
A título de informação, pretendemos deixar nota, para quem ainda provavelmente não
se apercebeu do facto, de que as obras que estavam contratualizadas com a Camara
Municipal de Ílhavo, no Contrato Interadministrativo para este ano de 2018, estão
concluídas. Falta apenas o processo de aquisição do trator, para o qual também está
uma verba aprovada, estando nós a trabalhar no concurso para aquisição do referido
equipamento.
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De realçar a pertinência das mesmas e do impacto positivo que vão ter na vida dos
cidadãos que delas usufruem ou que com elas coabitam. Naturalmente que o
contributo que elas trazem ao espaço urbano, na melhoria das condições de
circulação, limpeza e aspeto, foram os fatores relevantes que nos levaram a fazê-las.
Continuamos a dar pequenos/grandes passos, para melhorar o que é de todos nós.
A mais notória, será com certeza a que foi feita na Praia da Barra, na travessia entre as
Ruas da Praia e Rua de Aveiro. Tornar aquele espaço digno, foi o nosso primeiro
objetivo. O caixote de lixo que ele era, permitam-me a expressão, deixou de existir e
agora é mais um espaço colocado com dignidade à disposição de quem tem
necessidade de o utilizar.
Por força destas situações concretizadas, estaremos em condição de poder afirmar, de
que, com certeza, mais uma vez realizaremos o Interadministrativo a 100%, logo que
esteja concluído o processo do trator, que representa apenas 10.000 € num acordo de
104.000€.

Computadores na Escola Secundária da Gafanha da Nazaré.
Em mais uma pareceria com o Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré e a
Associação de Pais, em prol das nossas crianças e dos seus Encarregados de
Educação, a Junta de Freguesia, sensível às necessidades operacionais, adquiriu dois
computadores portáteis, para colocar ao serviço naquele espaço. Estes computadores,
ao serviço da Escola Secundária e da Escola Básica, vão permitir aos Docentes e
Encarregados de Educação, através do trabalho desenvolvido nos mesmos, uma
melhoria continua no processo de formação/educação dos alunos e desta comunidade.
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Ao aceder a esta pretensão, fazendo um esforço relevante, a Junta de Freguesia,
denota consciência clara, das vantagens de colocar as ferramentas necessárias, à
disposição de quem delas precisa, para que o processo formativo de todos os
intervenientes possa produzir os melhores resultados possíveis.
A entrega destes equipamentos, foi feita atempadamente pela Junta de Freguesia, para
que desta forma no início deste ano letivo tudo possa estar operacional e à disposição
de quem deles necessita. Investir em educação, é seguramente investir num futuro
melhor, com mais conhecimento e com mais ferramentas para que os nossos jovens se
possam sair bem, quando chegarem à vida ativa.

Festival do Bacalhau.

Aconteceu entre os dias 08 e 12 de agosto, no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré,
a 11.ª edição do Festival do Bacalhau. Esta realização muito relevante para o
Município, para as Associações que nele participam, mas em particular para a
Gafanha da Nazaré, confirmou o sucesso de outras edições. Mais de 12 toneladas do
fiel amigo consumidas, nas suas diferentes maneiras de ser confecionado e muitos
visitantes depois, o Festival trouxe ao Jardim Oudinot e à Freguesia um frenesim
extraordinário que a todos nos orgulha. A participação das muitas Associações, em
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particular, as da nossa Freguesia nos vários momentos e nas mais diversas vertentes,
dignificaram muito a participação de todos nós. A Junta de Freguesia, foi fundamental
para este desempenho. A Colaboração que prestou às Associações que tiveram
necessidade dos seus préstimos ajudou a que tudo corresse dentro do previsto e que o
sucesso alcançado fosse possível.
Também o cartaz cultural do Festival do Bacalhau, em particular o deste ano,
dignificou muito a organização. A qualidade apresentada, nas tendas onde as refeições
foram servidas, merece destaque. O número de visitantes que durante o evento
visitaram o Navio Museu Santo André, é bom indicador do sucesso do Festival. Cerca
de 6.000 visitantes nos 5 dias do evento.
Foi mais uma edição de um dos maiores festivais gastronómicos do país, que já
extravasou fronteiras e que este ano foi até frança, trazendo até nós, uma delegação da
cidade de Granville, na Normandia, na promoção do que de bom se faz no Concelho.

Admissão de Funcionários.
Ficou concluído no passado dia 01 de agosto de 2018, um processo longo, que vinha a
decorrer, a partir do momento em que a lei 112/2017 o permitiu. Lançamos o
concurso público respeitando os quesitos da Lei, na BEP (Bolsa de Emprego Público)
e na página eletrónica da Freguesia da Gafanha da Nazaré. Para a seleção dos
candidatos, foram utilizados nos critérios de seleção e avaliação curricular, nos termos
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e para os efeitos, do art.º 10, nº6 6 da Lei n.º 112/2018, através dos procedimentos
concursais OE201805/1364, OE201805/1365, OE201805/1366 e OE201805/1427.
Todos os lugares a concurso estavam previstos no Mapa do Quadro de Pessoal,
aprovado na Assembleia de Freguesia de 13 de dezembro de 2017.
Foram candidatos a estas admissões, 69 cidadãos, que pressupostamente teriam no seu
entender, condições para concorrerem. Porém a especificidade da Lei, para a
regularização de precários, excluiu a maioria deles, por não cumprirem o disposto na
mesma.
Assim, depois de feita a seleção dos elementos a contratar e cumpridos os prazos
legais, para as eventuais reclamações, que não existiram, fizemos no passado dia 01
de agosto a assinatura dos contratos sem termo no quadro da Junta de Freguesia, que
fica agora com sete trabalhadores efetivos.

FUNÇÕES GERAIS:
Gafanha Cup 2018 – O Presidente da Junta e o seu Executivo, participaram uma vez
mais, ativamente na 4.ª edição do Gafanha Cup 2018, que decorreu entre os dias 22 e
24 de junho. Recebemos no Salão Nobre as equipas que viajaram dos Açores,
proporcionámos-lhe uma visita ao Farol, estivemos presentes na Cerimónia de
Abertura, assim como na Cerimónia de Encerramento, onde foram entregues os
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prémios aos Atletas individualmente e às Equipas e que foram um dos muitos apoios
que a Junta de Freguesia, canalizou para este evento de grande envergadura.
Marolas – O Presidente da Junta e o Executivo, estiveram na abertura do festival
“MAROLAS”, que este ano decorreu num formato diferente dos anos anteriores.
Muitas das ações deste festival, ao contrário do que vinha sendo habitual, realizaramse este ano no Jardim Oudinot. Um Festival, vocacionado para a Juventude e que
trouxe muita animação aquele espaço e às praias.
Sarau da Casa do Povo da Gafanha da Nazaré – O Presidente e o Executivo,
repartidos pelo espetáculo da tarde e da noite, participaram no extraordinário Sarau da
Casa do Povo da Gafanha da Nazaré, que este ano ousou ir para a Casa da Cultura de
Ílhavo. Momentos muito bonitos, muito bem trabalhados e muito bem executados
pelos diversos intervenientes da Casa do Povo, que já nos habituaram à sua qualidade
de excelência, Este ano, levaram-nos numa verdadeira aventura de “James Bond”.

Tomada de Posse dos “Ílhavos” – O Vice-Presidente da Junta de Freguesia,
participou na Tomada de Posse da nova Direção dos “Ílhavos” a convite daquela
instituição.
Encerramento de Ano Escolar na Cale da Vila 1 – O Vice-Presidente da Junta de
Freguesia, marcou presença na festa de encerramento das nossas crianças da Escola
da Cale da Vila 1. Como sempre, os nossos Meninos, os seus Pais, os Encarregados
de Educação, os Professores a toda a equipa que trabalha naquele espaço, nos
brindaram com momentos de boa disposição e muita qualidade nos trabalhos que
apresentaram.
Rotary Club de Ílhavo – O Vice-Presidente do Executivo, representou a Junta de
Freguesia na Cerimónia de Transmissão de Mandatos, no Rotary Club de Ílhavo.
Freguesia de S. Salvador - Aniversário - O Vice-Presidente representou a
Freguesia, no 28.º Aniversário da Elevação de Ílhavo a Cidade, que decorreu na Sede
da Junta de Freguesia de S. Salvador.
Banda Filarmónica Gafanhense – O Executivo da Freguesia, fez-se representar no
animado momento que aconteceu na Casa da Música, promovido pela Banda
Filarmónica, com porco no espeto e outras iguarias.
Agrupamento de Escuteiros 1021 – Praia da Barra – O Executivo da Freguesia, fezse representar nos vários momentos em que decorreram as comemorações dos 25 anos
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da criação do Agrupamento 1021. Participaram nas ações religiosas e festivas. Foi
seguramente um grande momento para os nossos Escuteiros da Praia da Barra.
S. João – Praia da Barra – A Convite da Comissão de Festas da Paróquia da Praia
da Barra estivemos e colaboramos com as Festas em Honra de S. João Baptista. Um
Arraial muito divertido onde a boa convivência foi nota de referência.
Festival da Sardinha na Costa Nova – A convite da APARA, O Vice-Presidente
esteve na cerimónia de abertura do 2.º Festiva da Sardinha da Costa Nova. Mais um
evento de referência que começa a ganhar corpo no nosso Município e onde prevalece
o bom relacionamento entre as diferentes Instituições.
Deixar nota, de que nestes vários eventos onde o Presidente não esteve, esse facto se deveu a
ter outros compromissos ao serviço da Freguesia ou estar fora da mesma.

Festival do Marisco, Ria Agosto – O Presidente, a convite da Direção do Ílliabum
esteve na Cerimónia de Abertura da 12.ª edição do Festival do Marisco Ria Agosto,
que se realizou com tem sido prática no relvado da Costa Nova.
Hastear das Bandeiras Azuis – O Presidente e o Executivo, estiveram na Cerimónia
do Hastear das Bandeiras Azuis e Praia Acessível – Praia para Todos, que decorreram
na Praia da Barra e na Praia da Costa Nova. Este é um momento importante, que
realça há muitos anos consecutivos a qualidade que as nossas praias exibem, em
particular a da Barra oferecem aos seus utilizadores, locais ou de fora da nossa área
geográfica.

Aniversário do Grupo Desportivo da Gafanha – No passado dia 01 de agosto, o
Presidente e o Executivo, estiveram na festa organizada no Parque de Campismo do
Gafanha, pelo Grupo Desportivo da Gafanha e que assinalou os 61 anos de vida da
Instituição. Festa que teve a participação dos Presidente da AFA, do Vereador do
Desporto da Camara Municipal de Ílhavo e de Grande parte dos Diretores do
Assembleia de Freguesia de 12 de setembro de 2018
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Gafanha. Momento interessante na Associação, que é só, a maior e das mais
qualificadas do Município de Ílhavo e do Distrito
Sarau do Grupo de Danças “Pestinhas” – O Presidente participou no Sarau do
Grupo de Danças “Pestinhas”, que decorreu na Fábrica das Ideias. Momento alto de
quem muito trabalhou aos mais variados níveis ao longo do ano e que com casa cheia,
se sente reconhecida por esse trabalho. De realçar a simbiose perfeita que se vive no
seio de todo o Grupo que transmite uma alegria e cumplicidades, contagiantes.
Obrigado “Pestinhas”

A Minha Sinfonia – A Convite da Direção da Escola Secundária da Gafanha da
Nazaré, O Presidente e o Vice-Presidente, estiveram no espetáculo de final de ano dos
alunos das AEC, designado por “A Minha Sinfonia”. Um extraordinário espetáculo,
levado a cabo pelos alunos dos 3.º e 4.º ano, que estão inscritos na área da música.
Este concerto, aconteceu na Casa da Cultura em Ílhavo e teve a duração de cerca de
uma hora. No final soube a pouco, tal a qualidade musical produzida pelas crianças.
Entrega do Estandarte Nacional – R I 10 – A convite do Comandante da Força
Terrestre e Comandante do Regimento de Infantaria 10, O Presidente participou nas
Cerimónias da entrega do Estandarte Nacional à 4.ª FND/MINUSCA, que vão para a
Republica Centro Africana numa missão de paz, integradas nas forças da ONU.

Torneio Inter/Gafanhas, Inter/Conselhos - Decorreu entre os dias 16 e 28 de julho,
o “Torneio de Futebol, Inter / Gafanhas – Inter Conselhos. Este torneio trouxe ao
Complexo Desportivo da Gafanha, equipas do Concelho de Vagos e do Concelho de
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Ílhavo em futebol de 7. Numa organização da Equipa dos Veteranos do Grupo
Desportivo da Gafanha, foi um sucesso na boa disposição e partilha de amizades de
longos anos na prática do futebol, dado que fez reencontrarem-se muitos atletas que
outrora se cruzaram nos campos de futebol do nosso Distrito. O Presidente esteve na
Cerimónia da entrega dos prémios e teve particular regozijo ao entregar o primeiro
prémio a uma equipa de Gafanhões.

Concelho Municipal de Educação – O Presidente, participou no Conselho
Municipal da Educação, onde foi feito o balanço dos resultados no ano de 2017/2018,
foi feita a analise da rede escolar ao serviço no Concelho e ainda foram referenciadas
as atividades Municipais no âmbito da Educação 2018/2019.
Conselho Geral da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré – O Presidente
participou também no Conselho Geral, onde foi feita a analise do que foi o ano
escolar na Gafanha da Nazaré, e onde se projetou, 2018/2019. Alguns números
interessantes que julgo ser importante referenciar. 2.200 alunos repartidos da seguinte
forma; Pré-Escolar 9 turmas, Primeiro Ciclo e Ensino Básico 24 turmas, 2.º CEB 13
turmas, 3.º CEB 20 turmas, no secundário e no 10.º ano 5 turmas, no 11.º ano 4
turmas e no 12.º ano 4 turmas. Existem ainda 2 turmas na formação de adultos no
nível do secundário. Assim conclui-se que a Gafanha da Nazaré, ainda não escolas e
salas de aula em risco de fecharam por falta de alunos.
Conselho Municipal de Segurança – O Presidente participou neste Concelho, onde
foram analisadas situações importantes, nomeadamente a apreciação do relatório
sobre os resultados da atividade municipal de proteção civil e de combate a incêndios,
a evolução dos níveis de criminalidade no município, o dispositivo legal ao dispor dos
cidadãos e a sua capacidade operacional, as ações desenvolvidas no acompanhamento
à toxicodependência e análise da incidência do trafego de droga, entre outros.

FUNÇÕES ECONÓMICAS:
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Onde andamos e o que fizemos?

Neste intervalo de tempo em que referenciamos a atividade da Junta de Freguesia e do
seu Executivo, apesar de acontecer em período de férias e poder transmitir a ideia de
um abrandamento nos procedimentos, contraria o que se possa pensar.
As muitas iniciativas que aconteceram na Freguesia e no Município, os Regresso
temporário dos nossos compatriotas emigrantes, que vem por pouco tempo e precisam
de tratar as questões que tem em aberto e em tempo útil, os turistas que nos visitam e
felizmente cada vez são mais e o trabalho normal que desenvolvemos todos os dias,
obrigaram-nos a todos a ter uma atividade muito intensa e cuidada.

Agregado Britado
Intervenções)

de

Granulometria

e

Alcatrão.

(Algumas

Rua Diogo Cão – Alcatrão.
Rua de Aveiro – Alcatrão.
Rua da Praia – Alcatrão.
Rua do Santuário – Alcatrão.
Beco das Lucílias – Agregado Britado.
Beco dos Enganos – Agregado Britado.
Beco da Rua D. João I – Agregado Britado.
Entre Outros.

Limpeza de Espaços e desobstrução de valas
Este foi um tempo em que por força das circunstancias, reforçamos a nossa atividade
na limpeza de bermas e valas. Estamos quase em dia, se assim o podemos dizer com a
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maioria das nossas ruas, becos e vielas e isso comprova-se pelos vários contentores de
lixo que mandamos para o aterro e que tivemos de pagar. Assim deixamos disso
alguns exemplos, dos locais onde atuámos na capinagem por toda a Freguesia:

Rua António da Bicha – Corte e limpeza de vegetação.
Parque da Rua DR. João das Regras – Corte e limpeza de vegetação.
Rua Luís de Camões – Corte e limpeza de vegetação.
Travessa da Escola – Corte e limpeza de Vegetação.
Rua José Parrachoche – Corte e limpeza de vegetação.
Rua dos Teixeiras – Corte e limpeza de vegetação.
Travessa da Rua da Liberdade – Corte e limpeza de vegetação.
Espaço da Obra da Providência – Corte e limpeza da vegetação.
Rua Camilo Castelo Branco - Corte e limpeza de vegetação.
Rua da Seca e Vala do Oudinot – Corte e limpeza de vegetação.
Rua Bartolomeu Dias – Corte e limpeza de vegetação.
Vala do Beco das Lucilias – Corte e limpeza de vegetação.
Espaço da Casa Gafanhoa – Corte e limpeza de vegetação.
Rua do Bocage – Corte e limpeza de vegetação.
Rua S. João de Brito – Corte e limpeza de vegetação.
Rua Nuno Gonçalves – Corte e limpeza de vegetação.
Rua S. Jorge – Corte e limpeza de vegetação.

Entre muitas outras.

Situações Que Nos Preocupam na Freguesia.
Este é o nosso espaço de alerta. Aqui pretendemos deixar algumas das nossas
preocupações com o que de menos bom vai acontecendo na freguesia ou que se
perspetiva que aconteça. Assim referenciamos:
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OS TERRENOS AO ABANDONO – Este flagelo que de uma forma ou de outra a
todos nos afeta, está cada vez mais a aumentar na Freguesia e nós cada vez menos
com condição de lhe dar resposta cabal. O desinteresse dos proprietários, no
tratamento destes espaços, por razões várias, faz aumentar exponencialmente o
número de terrenos ao abandono. As consequências para quem habita nas imediações
desses terrenos, são gravosas, pela falta de higiene e salubridade que essas situações
provocam. No entanto nem tudo é mau. A plataforma que o SEPNA disponibiliza e a
forma como funciona, tem ajudado a resolver algumas situações, minimizando desta
forma os impactos negativos.

O VANDALISMO – Esta é uma marca, que alguns cidadãos se recusam a deixar de
praticar, mesmo que isto acarrete um conjunto de prejuízos para todos nós. Os
contentores vandalizados, os sinais de transito colocados abaixo ou arrancados, os
carros estacionados nos parques verdes ou noutros, as peças de mobiliário urbano
partidas, as Bandeiras da Freguesia vandalizadas ou roubadas e até os parques infantis
onde as nossas crianças se divertem. Nada escapa à destruição gratuita por parte de
alguns.

DESPEJOS NA VIA PÚBLICA – Por mais campanhas de sensibilização que as
diferentes entidades possam produzir, parece que os incautos não querem ouvir, nem
se querem disponibilizar a colaborar com as ações de cidadania a que todos estamos
obrigados.
Começa a acontecer com uma frequência exagerada e diária, a colocação, do que são
habitualmente designados por “Monstros”, na via pública e nos terrenos abandonados.
Apesar da Camara de Ílhavo ter um serviço gratuito para recolha deste tipo de
equipamentos, cada vez e em cada dia que nos levantamos, vemos mais colchões,
sofás, equipamentos eletrónicos, entre outros, colocados na via pública.
Para além de terem um impacto visual muito negativo, de não serem recolhidos com
os resíduos habituais, por questões de operacionalidade, ainda se tornam perigosos
pela forma como se encontram degradados e de acesso facilitado a crianças, animais e
demais transeuntes.

Serviços Administrativos
Atendimentos à População
Os atendimentos à população efetuados pelo Presidente neste período, com
marcações prévias e sem marcação, ultrapassaram as 300, particularmente pelo
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aumento de cidadãos emigrados que se dirigiram à Junta de Freguesia. Fica desta
forma bem espelhada a exigência nestes meses de Verão do trabalho e da
disponibilidade que é exigida, não só ao Presidente, mas a todo o Executivo e que
naturalmente é extensível aos funcionários.

Atestados
Nos serviços administrativos foram emitidos no período que mediou entre as
Assembleias de Freguesia, 182 atestados de vários tipos.

Provas de Vida
No mesmo período foram emitidas pelos serviços, 210 provas de vida, presenciais,
dado que só em situações muito excecionais e comprovadas.

Óbitos
Neste período, registaram-se 32 óbitos na Freguesia.

Recibos
Para o Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré, nos recibos de lugares
concessionados foram emitidos 360 e para os lugares não concessionados, os de Diaa-Dia foram emitidos 315 recibos.

Canídeos.
Registamos neste período 151 animais.

Espaço Cidadão
No espaço Cidadão, que tem estado a ter uma afluência maior, foram feitos 155
atendimentos. (Nota: em agosto fizemos apenas 3, 2.ª feiras)

Delegação da Junta de Freguesia na Praia da Barra
Continuamos a trabalhar bem na Delegação da Junta da Praia da Barra e neste período
a todo o vapor, se assim o podemos dizer. No que diz respeito ao posto dos CTT, os
resultados operacionais continuam a estar em destaque, pela qualidade e capacidade
de execução, colocando-nos no topo dos postos que mais produzem.
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Quanto ao turismo e em tempo de férias, o fluxo de visitantes é muito superior e o
esforço para os atender bem e deixar-lhe uma boa imagem da Freguesia e do
Município é muito grande. Pretendemos contribuir para que se sintam confortáveis
nesta visita que agora nos fazem e ajudá-los a que fiquem com o desejo de nos
poderem voltar a visitar.
Deixamos apenas referência aos números de turistas que nos visitaram neste período;
Total de Turistas provenientes da Europa e de fora da Europa =
(221)
Total de Turistas provenientes de diferentes regiões de Portugal =

839

–

226

-

(34)

Agradecimentos
Pretendemos deixar aqui um agradecimento à População da Gafanha da Nazaré, pela
forma como aderiu e esteve nos festejos da Padroeira, a Nossa Srª da Nazaré.
Como tem sido habitual, para além da festa profana, a festa religiosa marcou a
diferença pela postura dos Gafanhões, pela beleza da Procissão e particularmente pela
forma como a Banda Filarmónica Gafanhense terminou já dentro da igreja este ato
solene. Momentos Comoventes e Emocionantes, dignos de um Grande Povo, O Povo
da Gafanha da Nazaré.
Também uma palavra para a Comissão de Festas que muito deu de si, para que tudo
corresse da melhor forma.

Referências Fotográficas
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Foto 1

Foto 3

Foto 5

Foto 2

Foto 4

Foto 6
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Antes……….

Depois!

Foto 7

Foto 8

Foto 9
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Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 15

Foto 14

Foto 16
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Depois!

Foto 17
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Foto 18

Foto 19

Transcrição das Referência Fotográficas
Foto 1 -

Beatas entregues a Missão Beatão para reciclagem.

Foto 2 -

Recolha de beatas em Bar de Praia.

Foto 3-

Obra do Interadministrativo, Beco da Gonçalves Zarco.

Foto 4 -

Obra do Interadministrativo, beco da Gonçalves Zarco

Foto 5 -

Travessa já limpa antes da Obra do Interadministrativo acontecer.

Foto 6 -

A Travessa depois da obra do Interadministrativo ter acontecido.

Foto 7 -

Magnifica Imagem do Centro de Saúde da Gafanha da Nazaré.

Foto 8 -

Magnifica Imagem do Centro de Saúde da Gafanha da Nazaré.
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Foto 9 -

Imagem de marca de um dos Ranchos do Festival de Folclore.

Foto 10 -

Intervenção do Presidente no Sarau das Pestinhas.

Foto 11 -

Estacionamento selvagem no relvado do Parque Urbano, Paulo
Henriques.

Foto 12 -

Estacionamento em cima de jardim tratado..

Foto 13 -

Comportamento pouco cívico. Monstros colocados na via pública

Foto 14 -

Aspeto de terreno não tratado.

Foto 15 -

Parque na Barra depois de intervencionado.

Foto 16 -

Parque na Barra antes de intervencionado.

Foto 17 -

Aspeto de obra realizada pela Junta de Freguesia

Foto 18 -

Lixo Marinho exposto na ação da Caça à Beata

Foto 19 -

Ninho de Vespa Asiática

O Presidente do Executivo

Carlos António das Neves Rocha
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