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ACTA N.º 21/2004
ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENICHE, REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2004:
Aos vinte e nove dias do mês de Maio do ano dois mil e quatro, nesta cidade de Peniche,
Salão Nobre da Fortaleza de Peniche, estando presentes os Excelentíssimos Senhores Jorge
Manuel Rosendo Gonçalves, Presidente, Luís Gonzaga Franco Pinto, Vice-Presidente, Vítor
Manuel Farricha Mamede, António José Ferreira Sousa Correia Santos, Jorge Serafim Silva
Abrantes, Clara Maria Bruno Filipe e Emídio Manuel Tavares Barradas, Vereadores, reuniu,
extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram dezasseis horas e vinte e cinco minutos.
DIA DO PESCADOR:
De harmonia com a deliberação de 24 de Maio corrente, a reunião destinava-se a
assinalar e a comemorar solenemente o Dia Nacional do Pescador.
Tal como se encontrava programado, usaram da palavra o Senhor Humberto Manuel
Batista Jorge, em representação das Associações Patronais, o Senhor Aleixo Pereira Braz, em
representação do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Centro, um Vereador de cada uma das
forças políticas representadas na Câmara, Senhores Emídio Manuel Tavares Barradas (PSD),
Jorge Serafim Silva Abrantes (CDU), Luís Gonzaga Franco Pinto (PS) e, finalmente, o Senhor
Presidente da Câmara.
Nos seus discursos, todos os oradores prestaram homenagem aos pescadores e a todos os
trabalhadores ligados ao sector das pescas, evidenciando a importância da sua actividade no
contexto económico, social e local, e agradecendo o contributo que prestaram para a afirmação
do sector da pesca na cidade de Peniche e respectiva região.
Todos consideraram inaceitável a estagnação e marginalização a que o sector das pescas
foi conduzido e exigiram das autoridades responsáveis uma atitude empenhada na resolução dos
problemas existentes, por forma a defender os recursos marinhos ainda existentes, os pescadores,
as empresas e comunidades piscatórias, em particular a de Peniche, através da implementação de
medidas que conduzam à concretização de uma política portuária consertada e de desenvolvimento
sustentado, nomeadamente em relação à realização dos grandes projectos programados para
Peniche.
Seguidamente, foram lidos os louvores públicos atribuídos na reunião do passado dia 24
de Maio e feita a entrega de uma lembrança aos Senhores Humberto Rosa Faustino, Edmundo
Miguel dos Santos e Nuno Filipe Martins Alexandre Rato, alusiva à efeméride e aos louvores
atribuídos.
Todos os textos disponibilizados são arquivados no maço de documentos anexo ao livro
de actas e dele ficam a fazer parte integrante.
ENCERRAMENTO:
Sendo dezassete horas e vinte e cinco minutos e após o Senhor Presidente da Câmara ter
agradecido a presença das entidades e público em geral, declarou encerrada a reunião, da qual,
para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi totalmente aprovada em
minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei
número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro.
E eu,
, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director de
Departamento
de
Administração
e
Finanças,
a
subscrevo
e
assino.
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