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O Conselho de Ministros de hoje, 8 de Março 2007, deliberou desafectar do domínio 
público militar e autorizar a cessão a título oneroso, ao Município de Ílhavo, de uma parcela 
de terreno com a área de 42.000 m2 da Carreira de Tiro da Gafanha D' Aquém. Esta decisão 
complementa a deliberação que o Conselho de Ministros tomou no dia 1 de Fevereiro 2007, 
de aprovar o Decreto que revoga a servidão militar da referida instalação militar.

Estas decisões do Conselho de Ministros, com as quais a Câmara Municipal de Ílhavo 
(CMI) se congratula vivamente, são o corolário de cerca de quatro anos de negociações que 
a CMI desenvolveu com o Ministério da Defesa Nacional (MDN), com os três últimos Ministros, 
no âmbito do processo de aprovação do Plano de Pormenor (PP) da Quinta da Boavista, 
que vai possibilitar a concretização de um Aldeamento Turístico, tendo como elemento central 
um campo de golf, hotel, centro de actividades lúdicas e complexo habitacional.

O acordo que está na base destas decisões, proposto pela CMI e construído em 
negociação com o MDN e com o Governo, tem as seguintes três premissas:

1. Levantamento das servidões militares da Carreira do Tiro da Gafanha D'Aquém 
(desactivada há cerca 12 anos), de forma a ultrapassar o parecer negativo do Ministério da 
Defesa Nacional ao PP Quinta da Boavista;

2. Transferência da propriedade dos 42.000 m2 do terreno da Carreira do Tiro da Gafanha 
D' Aquém do MDN para a CMI;

3. Pagamento de 250.000 euros pela CMI ao MDN, pela operação referida no ponto 
anterior.

A CMI, com a empresa privada promotora deste investimento, vai agora relançar os 
trabalhos do PP Quinta da Boavista, de forma a conseguir com brevidade a sua aprovação, 
para que possamos, após a aprovação dos devidos projectos, passar “dos papéis” à 
concretização física da obra. Está pois, cumprido mais um importante passo deste processo 
(infelizmente moroso até aqui).

No terreno de 42.000 m2 (da actual Carreira do Tiro), a CMI perspectiva vir a concretizar 
um conjunto de investimentos de interesse e utilização pública, resolvidas as questões legais 
e de sustentabilidade financeira, com as seguintes valências:

- equipamento desportivo (campo polidesportivo);
- equipamento social (nomeadamente com a valência de Centro de Dia, a contratualizar 

com uma Instituição Particular);
- jardim/parque florestal.  

Acto imediato à recepção do terreno da Carreira do Tiro, a CMI vai proceder à demolição 
das ruínas existentes e à limpeza do terreno, resolvendo de imediato um problema de 
insalubridade e de má imagem existente no terreno em causa.
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A aposta no desenvolvimento integral e integrado do Município de Ílhavo, tem na 
concretização de relevantes investimentos turísticos privados, um elemento da maior 
importância: a par da Marina da Barra e da Vista Alegre, o “Aldeamento Turístico da Quinta 
da Boavista” é um desses investimentos, que com mais este passo ruma ao objectivo da 
sua concretização.

A CMI continuará a trabalhar de forma empenhada e responsável, com o Governo de 
Portugal, com os Departamentos da Administração Central e com os Investidores Privados, 
na concretização desses importantes investimentos de interesse turístico para o Município, 
para a Região e para Portugal, como é o caso do “Aldeamento Turístico da Quinta da 
Boavista”, participando com responsabilidade, empenho, determinação e espírito concretizador, 
nos trabalhos geradores de mais e melhor desenvolvimento para o Município de Ílhavo.

Agradecemos a vossa atenção e apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

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