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A Câmara Municipal de Ílhavo congratula-se publicamente com a abertura do novo Quartel 
da GNR da Gafanha da Nazaré, que está disponível aos Cidadãos desde a passada Terça-
feira, na Rua Luís de Camões, junto à A25.

Esta nota pública de congratulação serve também como aviso à População desta boa 
notícia, dado o facto do Governo ter tomado a decisão de activação do novo edifício, sem 
qualquer comunicação informal ou oficial, e sem qualquer aviso informal ou formal à População 
e/ou à Comunicação Social: utilizou apenas uma folha de papel manuscrita, que nem sequer 
está assinada ou timbrada, afixada na porta do velho Quartel.

Não tendo explicação para esta mudança sem aviso (situação absolutamente inédita), 
mesmo após solicitação de explicação ao Ministro da Administração Interna, queremos 
saudar vivamente a activação do novo Quartel da GNR da Gafanha da Nazaré, partilhar a 
saudação e a notícia com Todos e desejar aos militares da GNR um bom trabalho em prol 
das Populações nesta sua nova casa, que também tem boas condições para receber os 
Cidadãos.

Neste momento, queremos também agradecer publicamente aos Cidadãos que venderam 
à Câmara Municipal de Ílhavo (por acordo negocial) os terrenos (cerca de 4.500 m2), que 
foram entregues pela CMI ao Ministério da Administração Interna (a título gracioso) para 
realização desta construção. Foi um dos muitos gestos que a Câmara Municipal de Ílhavo 
praticou durante cerca de 20 anos na luta por esta obra que agora e finalmente está ao 
dispor de Todos.

Queremos também deixar uma referência pública ao então Secretário de Estado Dr. Luís 
Pais de Sousa, que no dia 31 de Março de 2004 se deslocou ao Município para assinar o 
despacho de abertura do concurso público da obra, tendo visitado os terrenos na Gafanha 
da Nazaré, o que permitiu o início da obra em Junho de 2005, e recentemente, a sua 
finalização e activação.

Esta é uma nova capacidade para o Município de Ílhavo, justificada em absoluto e há 
muito tempo, e que servindo as Freguesias da Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação 
e Gafanha do Carmo, contribuirá de forma relevante para o aumento da capacidade 
operacional da GNR, tão importante para a segurança dos Cidadãos.

José Agostinho Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

ANEXO
BREVE HISTORIAL DO PROCESSO

A opção de construção
A opção de construção de um novo Quartel da GNR na Gafanha da Nazaré perde-se no 

tempo, havendo referências no final da década de 80. Foi reiterada pelo Governo em 1995, 
a decisão de construir um novo Quartel da GNR na Gafanha da Nazaré, que implicaria a 
desactivação do velho edifício e do Quartel da GNR da Gafanha da Encarnação.

informação



O terreno necessário
Os terrenos indicados como necessários pelo GEPI foram sendo entregues pela Câmara 

Municipal de Ílhavo desde 1995 ao MAI/GEPI, tendo a parcela “final” sido entregue em 1999 
(depois da resolução de um problema com a JAE, proprietária dessa parcela). O Sec. Estado 
Dr. Armando Vara confirmou ao Presidente CMI a resolução deste problema, pelo que se 
partia de imediato para a execução do projecto (em 1999). A localização do Quartel foi 
sucessivamente confirmada pela CMI e pelo GEPI e GNR, ao longo de todos estes anos. 
Porém, nada aconteceu, para além da continuada presença da obra no PIDDAC de muitos 
anos.

Retomado o processo em Abril de 2002, junto do novo Secretário de Estado, Dr. Luís 
Pais de Sousa, e realizados trabalhos de estudo prévio do projecto do novo Quartel, foi 
solicitado pelo MAI/GEPI à CMI a aquisição de mais duas parcelas de terreno, a somar aos 
terrenos já disponíveis. A CMI disponibilizou formalmente os terrenos ao MAI/GEPI a 1 de 
Setembro de 2003. Ainda em 2006, foi disponibilizada mais uma outra parcela para completar 
a área de logradouro frontal.

Finalmente o Projecto
Tendo o Secretário de Estado Dr. Rui Pereira, em audiência realizada a 17  Julho de 2001, 

informado o Presidente CMI que o projecto do Quartel da GNR da Gafanha da Nazaré nunca 
tinha sido iniciado, este governante mandou então executar o projecto. Realizou-se uma 
reunião de trabalho com uma empresa privada projectista (em Agosto de 2001), embora 
não se confirmaram avanços reais. O projectista (a empresa Ucha & Cabral, LDA) solicitou 
a compra de mais duas parcelas de terreno à CMI em Setembro 2001, para somar à área 
já disponibilizada, solicitação esta posta em causa um mês depois com a hipótese de 
alteração da localização.

Mais entraves: o Director do MAI/GEPI informa telefonicamente o Presidente da CMI, da 
necessidade de se ponderar uma nova localização do Quartel (em Outubro 2001), ficando 
para agendar uma visita de trabalho à Gafanha da Nazaré. 

Finalmente, desenvolvidos contactos entre o MAI/GEPI, a equipa projectista e a CMI, o 
MAI/GEPI apresenta o estudo prévio do projecto do novo Quartel da GNR da Gafanha da 
Nazaré à CMI em Maio de 2003. 

O Lançamento do Concurso Público
Concluído o projecto de execução, o Secretário de Estado Adjunto do Ministro da 

Administração Interna, Dr. Luís Pais de Sousa, desloca-se a Ílhavo para assinar o despacho 
de abertura do concurso público para construção do novo Quartel da GNR da Gafanha da 
Nazaré, a 31 de Março de 2004. 

A Execução da Obra
A obra foi iniciada em Junho 2005 pela empresa Argoconstrutora, por um valor de 

adjudicação de 911.663,91 euros, tendo sido finalizada em Dezembro 2006.

A Urgência
As dificuldades operacionais sentidas pela GNR, dadas as precárias  condições de uma 

velha casa de habitação adaptada a quartel, num Concelho que exige uma actuação mais 
forte por parte das autoridades policiais, dados vários factos derivados da sua natureza
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geográfica e sócio-económica:
- duas praias;
- dois canais da Ria de Aveiro;
- uma grande área de Mata Nacional;
- a maior parte das estruturas do Porto de Aveiro;
- a mais elevada taxa de densidade populacional dos Concelhos da Região Centro;
- um dos mais elevados índices de sinistralidade rodoviária do Distrito de Aveiro;
- a existência de vários grupos com actividades marginais;
- entre outros,...;
- justificam em absoluto e há muito tempo, a realização da obra do novo Quartel da GNR 

da Gafanha da Nazaré, que, servindo as Freguesias da Gafanha da Nazaré, Gafanha da 
Encarnação e Gafanha do Carmo, contribuirá de forma relevante para o aumento da 
capacidade operacional da GNR.

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
José Agostinho Ribau Esteves, Eng.
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