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1. Novo Quartel da GNR de Ílhavo – início da obra 
 
Teve início hoje a obra do “Novo Quartel da GNR de Ílhavo”, através da “Remodelação e 

Reconversão da Antiga Escola da Senhora do Pranto”, adjudicada no passado dia 3 de fevereiro à 
empresa Construções Refoiense, Lda, pelo valor de 428.768,57 euros + IVA e um prazo de execução de 
9 meses. 

A realização desta obra surge na sequência da assinatura do Protocolo de Cedência da antiga 
Escola da Senhora do Pranto para instalação do Posto da GNR de Ílhavo, celebrado no dia 10 de abril de 
2015 entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Guarda Nacional Republicana (GNR), que contou com a 
presença do então Secretário de Estado Adjunto Fernando Alexandre, que homologou o referido 
Protocolo. 

Esta foi a solução encontrada pela Câmara Municipal para o Posto da GNR de Ílhavo que se 
encontra instalado num edifício antigo e degradado, não reunindo as condições necessárias para o 
cumprimento da importante missão dos militares com a devida dignidade e qualidade ao serviço dos 
ilhavenses. 

 
 
2. Cais da Gafanha de Aquém – Normas de Funcionamento e Gestão 
 
No seguimento da realização da obra de Reordenamento e Valorização do Cais da Gafanha de 

Aquém, cuja inauguração, prevista para o passado sábado, dia 16 de abril, foi cancelada devido ao 
falecimento, nesse dia, de dois pescadores da Costa Nova, enlutando não só a comunidade piscatória, 
mas também todo o Município, não obstante esse facto, informamos que os interessados que queiram 
ocupar o Cais da Gafanha de Aquém (bem como o Cais da Malhada) poderão consultar as Normas de 
Funcionamento e Gestão do mesmo no Gabinete de Atendimento Geral da Câmara Municipal de Ílhavo 
ou em www.cm-ilhavo.pt. 

Recorde-se que, no âmbito do Programa Polis Litoral Ria de Aveiro – Operação Integrada de 
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, foi a Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro que geriu e 
coordenou o investimento na zona de intervenção delineada, tendo para o efeito da Empreitada de 
Reordenamento e Valorização dos Núcleos Piscatórios Lagunares executado os trabalhos de 
reordenamento e valorização no Cais da Gafanha de Aquém e do Cais da Malhada. 

Tratando-se de um espaço público, cabe à Câmara Municipal de Ílhavo assegurar a gestão, 
limpeza e manutenção destes novos Cais, tendo aprovado, no passado dia 6 de abril, um normativo 
idêntico ao aplicado no Cais dos Pescadores da Mota (Gafanha da Encarnação) e no Cais dos 
Pescadores da Costa Nova. 

 
 
3. Reconversão do antigo Edifício do Quartel dos BVI 
 
No âmbito da inauguração do novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, que decorreu no 

passado domingo e que constituiu um momento de concretização de um sonho antigo, quer da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, quer da Câmara Municipal de Ílhavo, o 
Presidente da Câmara Municipal Fernando Caçoilo apresentou publicamente o Estudo Prévio relativo à 
Reconversão do antigo edifício do Quartel dos BVI.  

Com o objetivo de revitalizar esta zona urbana central, a Câmara Municipal de Ílhavo vai proceder 
a uma revalorização da imagem urbana local, enquadrando a Igreja Matriz de Ílhavo no espaço público 
adjacente, contextualizando a sua presença e o seu valor simbólico na Cidade. Este espaço será 
qualificado no sentido de vir a acolher uma unidade urbana para a valorização e interpretação do 

http://www.cm-ilhavo.pt.


património religioso de Ílhavo com enfoque na religiosidade ligada ao Mar, comércio, sala multifunções e 
uma área dedicada à Confraria Gastronómica do Bacalhau. Para tal, será então demolida uma zona 
parcial do antigo edifício do Quartel dos BVI, desobstruindo, desta forma, os elementos arquitetónicos 
mais relevantes do alçado norte da Igreja Matriz, criando-se, em paralelo, um espaço público edificado e 
uma zona verde de grande qualidade urbana para fruição dos munícipes.  

Este é um projeto central no âmbito do processo de revitalização do centro histórico de Ílhavo 
contemplado no PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano submetido ao CENTRO2020, já 
que o enriquecerá com elementos qualificadores e diferenciadores, que conjugados com outros 
investimentos em curso no Município, resultarão numa maior atratividade do centro histórico e na 
correspondente dinamização das atividades económicas nele existentes. 


