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ACTA N.º 7/2000 
 

ACTA DA 2.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO 
DA   ASSEMBLEIA   MUNICIPAL   DE   PENICHE,   REALIZADA    NO 
 DIA 11 DE JUNHO DE 2000: 

 
Aos onze dias do mês de Julho do ano dois mil, no Hotel da Praia Norte, nesta 

Cidade, pelas vinte e duas horas, estando presentes os Excelentíssimos Senhores Carlos 
Norberto Freitas Mota e Belmiro do Nascimento Ribeiro, respectivamente, Presidente e 
Segundo Secretário da respectiva Mesa, e os Membros Excelentíssimos Senhores Vidaúl 
Félix da Glória, Sebastião Codinha Batalha, Abel José Carvalho de Campos, Manuel 
Machado Chagas, Eduardo Marques Dias Figueira, Jorge Alberto Bombas Amador, Luis 
Gonzaga Franco Pinto, Raúl Fernando Conceição Santos, Duarte Nuno Simões Vicente, 
Luis Fernando Pereira Vala Firmino, Paulo Jorge Ferreira Santos, João Cláudio Ferreira 
Martins Neves, Susete Silva Costa Laranjeira, Aleixo Pereira Braz, Paulo Jorge Leal 
Rodrigues, Américo Araújo Gonçalves, Jorge Serafim Silva Abrantes,  Fernando 
Manjolinho Costa e Marco António Borges Bem, reuniu a Assembleia Municipal de 
Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 
  

Período da ordem do dia: 
 

          1 – Apreciação e votação da deliberação camarária de 19 de Junho de 
2000, relativa à adesão e integração do Município na  Acompanha – Cooperativa de 
Solidariedade Social, CRL. 
       2 - Reflexão sobre o POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeira.  
           3 – Perspectivas  para  a  revisão do PDM e dos Planos de Urbanização e 
de Pormenor que lhe estão associados. 

     4 – Informação e discussão das perspectivas do QCAIII relativamente ao 
concelho de Peniche. 

      
 4º. – 2º. Período de intervenção do público. 
 

 Compareceu no decurso da reunião e passou de imediato a participar nos 
respectivos trabalhos o Membro Senhor  Rui António Rodrigues de Carvalho. 
 
 Não compareceram à reunião os Membros Senhores Luis Pedro Batalha Codinha 
Grilo, Delfim António Ferreira Campos e Joaquim Alexandre Completo Correia da Silva. 

 
Assistiram à reunião, o Vice-Presidente da Câmara Senhor João Paulo Oliveira 

Teófilo e os Senhores Vereadores António José Barradas Leitão e Maria João Estêvão 
Avelar Rodrigues. 

 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES: 
 
 O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 
suspensão de mandato, a seguir indicado: 
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- Do Senhor João Manuel Jesus Gomes, por um período de 8 dias, a partir de 9 de 
Julho corrente, por motivo de férias. 

 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão do mandato solicitado e 

encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista, Senhor Luis Alberto 
Santos Costa (do PS), reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de imediato, a 
participar na reunião. 

 
A Assembleia, tendo em atenção o pedido de suspensão de mandato do Senhor 

Jorge Santos Carvalho, já considerado na reunião anterior, reconheceu, também, os  
poderes do Senhor Joaquim Luis de Jesus Santos, pelo que passou, de imediato, a 
participar na reunião. 

 
Seguidamente, na sequência da apresentação do assunto na reunião anterior e 

tendo por base a alínea d) do nº. 2 do Artº. 17º. do Regimento, o Senhor Presidente da 
Mesa apresentou comunicação s/ a Gestão do Porto de Peniche e referiu que tal 
documento sofreu algumas alterações em relação à versão inicial, deixou de ter cunho 
individualizado para ser considerado como saído da Assembleia e obteve a adesão franca 
às ideias chave nele contidas. 

 
Sobre este assunto, intervieram os Senhores Membros da Assembleia adiante 

referenciados: 
 
- Duarte Nuno, que solicitou informação sobre o que se entende por gestão do 

Porto de pesca; que referiu que o modelo da 1ª. venda não tem respondido às 
necessidades de produção, não tendo havido da parte da organização de produtores a 
capacidade de assumir a responsabilidade; não ver a Autarquia a assumir uma 
intervenção a este nível e que considera a proposta arrojada para a fase em que nos 
encontramos e sugeriu que se deveria aprofundar as capacidades e modalidades em que 
esta proposta se irá desenvolver. Disse, também, não estar em condições para emitir 
qualquer parecer nesse domínio dada a sua complexidade; que o Governo PS decidiu 
contra a vontade das forças políticas de Peniche, retirando a Peniche o estatuto que já 
detinha ao instalar a sede do Instituto Portuário do Centro na Figueira da Foz; não aceitar 
que a Docapesca assuma a gestão do porto, nem a forma como o problema está a ser 
posto; que se verifica total incapacidade do Governo em gerir os assuntos relacionados 
com a gestão dos portos; que, pessoalmente, é um erro político grave e que deveria ser 
efectuada uma análise mais cuidada e aprofundada da ideia reformista; 

 
- Jorge Abrantes, que referiu que o Livro Branco já apresentava a Docapesca 

como responsável centralizador da política de gestão dos portos de pesca; se passaram 
dois anos, sem efeitos práticos, a tentar-se assegurar a liderança para Peniche da gestão 
do Instituto Portuário do Centro; a proposta apresentada é perigosa naquilo que poderão 
ser as consequências no desenvolvimento das ideias que encerra, podendo, até, vir a 
isolar Peniche no contexto nacional relativamente ao QCAIII; é necessário alterar o plano 
da 1ª. venda do pescado, o qual deveria ficar expresso neste texto; os investimentos vão 
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carecer de elevados apoios financeiros e até que ponto esta solução autónoma não poderá 
vir a marginalizar Peniche, virando o "feitiço contra o feiticeiro". 

Disse, também, reconhecer que todo o processo de gestão deve ser mudado e que a 
1ª. venda deve ser identificada e com serviço devidamente assegurado; 

 
- Américo Gonçalves, que referiu que as parcerias poderiam funcionar e que  o 

poder local seria uma mais valia dentro da organização; 
 
- Franco Pinto, que referiu a relevância que tem para o poder local fazer parte da 

organização; a integração da Autarquia de forma indirecta numa estrutura jurídica a 
implementar não é nada do outro mundo; deveriam ser as forças vivas a empenhar-se 
conjuntamente com o apoio da Autarquia e que sendo uma proposta ousada e na altura do 
Livro Branco considerada irreal, dada a receptividade actual, se estava no momento 
propício para poder "saltar para este comboio"; 

 
- Aleixo Brás, que perguntou se ainda havia tempo de fazer alguma coisa; 
 
- Presidente da Mesa, que disse, sob o ponto de vista pessoal, encerrar os nºs. 3 e 

4 do documento dois níveis distintos de intervenção no porto de pesca, apontando, o 
primeiro, em contrapartida à pretensão formulada pela Docapesca quanto às instalações e 
infraestruturas,  que as forças locais assumiriam a responsabilidade pela sua gestão, 
incluíndo a introdução de regras disciplinadoras do trânsito interno e, o segundo, a 
consagração, em substituição do I.P. Centro, de entidade a constituir em termos locais, 
cuja administração teria por base a autarquia e as forças locais. Referiu, também que, de 
facto, estamos perante um projecto arrojado, sendo o momento crucial para obtenção de 
alterações qualitativas substanciais e, ao contrário do que se pensava, é do seio das 
organizações de pesca que vem uma posição estratégica que não conhecia e que não pode 
acolher. Disse, ainda, que ou se aceita mantermo-nos com o modelo que temos, 
subjugado por Lisboa e dependentes do respectivo Ministério da Tutela, ou se avança 
para um porto autónomo substraindo-nos desse poder com a criação de uma entidade 
autónoma e  que está tudo ainda em aberto e perfeitamente a tempo de se poder vir a 
concretizar a pretensão; 

 
- Vereador António Leitão, que chamou a atenção para a necessidade de 

apreciação conjunta entre a Câmara e Assembleia para tomada de posição concentrada e 
coincidente. 

 
A seguir, o Senhor Presidente da Mesa referiu que a Assembleia não pretende 

ter o exclusivo do mérito e que a decisão seria reforçada se as posições fossem 
coincidentes; propôs que o documento fosse votado na generalidade e constituída 
comissão, da qual faria parte, juntamente com um elemento que cada grupo político 
indicaria para produção de documento consensual e com redacção final em conjunto com 
a Câmara Municipal. 
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Foram indicados para fazer parte da comissão os Membros Senhores Manjolinho 
Costa (PS), Jorge Abrantes (CDU) e Duarte Nuno (do PSD). 

 
A reunião foi interrompida para um intervalo de 15 minutos. 
 
Reatada a reunião, foram as propostas apresentadas aprovadas, por unanimidade. 
 
Fez declaração de voto verbal, o Senhor Eduardo Figueira, que disse não acreditar 

ser esta a única forma de orientação para se optar pela regionalização e descentralização 
das decisões e que acredita na dinâmica do poder local. 

 
Usaram, ainda, da palavra o Senhor Jorge Amador, que solicitou informação sobre 

os acontecimentos que levaram à renúncia do mandato do ex-Vereador José Maria Costa 
e o Senhor Presidente da Câmara, que distinguiu o mérito do desempenho do referido 
Vereador enquanto autarca e que a renúncia ao cargo se deveu, ao que sabe, a motivos de 
ordem pessoal. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 19 DE JUNHO 
DE 2000, RELATIVA À ADESÃO E INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO NA 
ACOMPANHA – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL.: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto 1º. da ordem de trabalhos, não se 
registando quaisquer intervenções. 
 
 Submetida a votação, foi a deliberação camarária referida em epígrafe aprovada, 
por unanimidade. 
 
 Não participou na discussão e votação do assunto o Senhor Jorge Abrantes por 
fazer parte dos órgãos sociais da cooperativa. 
 
 Não foram apresentadas declarações de voto. 
 
REFLEXÃO SOBRE O POOC – PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA 
COSTEIRA: 
 
 Passando a Assembleia à apreciação do ponto 2º. da ordem de trabalhos, em 
epígrafe, usaram da palavra os Senhores Membros a seguir indicados: 
 
 - Paulo Rodrigues, que disse conter o documento algumas lacunas; criticou a 
ausência de mapa indicador e perceptível dos locais aquando da realização da sessão 
pública; referiu a falta de sintonia entre a comissão que elaborou o PPC e a Autarquia, 
nomeadamente no que respeita às praias da Almagreira e Cova da Alfarroba;  falta de 
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evidência das praias sul do concelho e que aceita a metodologia empregue, mas que iria 
ficar atento ao desenvolvimento da questão; 
 
 - Eduardo Figueira, que referiu discordar da metodologia empregue e manifestou 
algumas dúvidas quanto à suficiência dos equipamentos e serviços de utilização pública e 
sua distribuição mais adequada. Disse, ainda, que deveriam ser salvaguardados os 
interesses particulares e colectivos e o cuidado de envolvência dos autarcas em sessões 
técnicas oportunas; não ter conseguido perceber quem no futuro iria superintender em 
algumas áreas que estão integradas fora do domínio da DRAR e INAG;  apelou para uma 
reflexão séria e lógica relativamente ao que se propõe para a freguesia de Ferrel, 
designadamente em relação à praia da Almagreira, cuja reivindicação é mais do que 
urgente e evidente dadas as suas potencialidades turísticas e sugeriu, como orientação 
ideal, a participação das autarquias locais no processo; 
 
 - Duarte Nuno, que referiu ter a discussão perdido a oportunidade, na medida em 
que se realizou a sessão pública e em relação à qual não ficou devidamente esclarecido, 
já que os técnicos se limitaram a transmitir dados genéricos; ter dúvidas  quanto à 
uniformização dos critérios a nível nacional e que a defesa do ambiente de forma 
sustentada deveria ser mais aprofundada; chamou a atenção para as terríveis calamidades 
que o poder local tem fabricado e sobre as quais terá de haver entendimento, até porque 
se vem verificando a redução das condições de vida dos residentes; discordou da tese 
defendida quanto à descentralização e que o desenvolvimento do processo deverá 
articular-se com o PDM. Disse, ainda, que lhe espanta a atitude do Presidente da Mesa 
em todo o processo e sugeriu deixar à disposição e empenho do Presidente da Câmara o 
desenvolvimento das iniciativas, as quais deverá dar conta à Assembleia Municipal 
através do seu Presidente; 
 
 - Paulo Santos, que referiu que o poder local, pelo peso que dispõe, tem 
competência para poder alterar o rumo dos acontecimentos; 
 
 - Presidente da Mesa, que disse comungar do mesmo entendimento quanto à 
fragilidade da apresentação do documento; referiu que a Câmara não fez informação 
detalhada, mas, face às implicações que suscita, deverá ser objecto de análise e da tomada 
de medidas consentâneas com as aspirações locais; a confirmar-se que o PDM vai ficar 
afectado negativamente por força deste documento, estar-se-ia a remeter para Lisboa 
prerrogativas que são exclusivamente nossas; a Câmara irá aprofundar o documento e irá 
envolver os demais sete municípios limítrofes; é legítimo que a praia da Almagreira seja 
classificada como a da Cova da Alfarroba, cujo objectivo deverá ser preservado, e que há 
necessidade de proceder a uma intervenção; a aceitar-se novas restrições não é 
aconselhável e chamou atenção para a preservação do PDM, sendo em sede de discussão 
que se farão os ajustamentos necessários; que em conjunto com a Câmara Municipal 
continuar-se-á  a aprofundar o assunto, dentro duma visão mais objectiva e no intuito de 
se tomarem posições para contestar alguns aspectos do POOC. Disse, ainda, aceitar a 
sugestão de liderança do processo pela Câmara, com a qual manterá ligação através do 
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Membro Senhor Franco Pinto e que dará conhecimento à Assembleia caso se verifiquem 
alterações; 
 
 - Presidente da Câmara, que referiu que o poder local não é culpado de tudo e 
que quando se fala em responsabilidades se deveria assumir os actos praticados. 
 
PERSPECTIVAS PARA A REVISÃO DO PDM E DOS PLANOS DE 
URBANIZAÇÃO E DE PORMENOR QUE LHE ESTÃO ASSOCIADOS: 
 
 A Assembleia passou à apreciação do ponto 3º. da ordem de trabalhos acima 
referido, tendo-se verificado as intervenções dos Senhores Membros adiante indicados: 
 
 - Jorge Amador, que disse ser o ordenamento do território de vital importância e 
dever ser encarado como uma grande prioridade; questionou quanto ao andamento do 
processo e manifestou a sua preocupação pela pouca informação existente  sobre a 
matéria. Referiu, também, que vem sentindo, no dia a dia, a inquietação e desagrado das 
populações que pretendem construir e referiu que está disponível para ajudar nas decisões 
a tomar; 
 
 - Paulo Rodrigues, que referiu ter o PSD, já há muito tempo, manifestado as suas 
preocupações sobre o assunto; 
 
 - Duarte Nuno, que fez sentir algumas preocupações que  poderão vir a 
influenciar as decisões, nomeadamente na área da infraestruturação e em aspectos que 
salvaguardem o bem estar dos residentes e referiu que a Câmara não deverá descurar o 
exercício das suas competências, nem autorizar quaisquer iniciativas na base de 
radicalismos ambientalistas ou economicistas. 
 
 A seguir, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, que referiu ser 
fundamental para a actividade camarária dispôr de instrumentos de ordenamento do 
território; dismistificou os indeferimentos que eventualmente transparecem das actas; 
aludiu à falta de instalações que proporcionem um melhor aproveitamento dos recursos 
humanos; disse que foram dadas instruções aos serviços para iniciar os processos de 
concurso de alguns planos de pormenor e revisão de âmbito limitado do PDM e que se 
aguarda a elaboração de cartografia para elaboração dos planos. 
 
INFORMAÇÃO E DISCUSSÃO DAS PERSPECTIVAS DO QCAIII RELATIVA-
MENTE AO CONCELHO DE PENICHE:  
 
 Passando a Assembleia ao ponto 4º. da ordem de trabalhos, usaram da palavra, os 
Senhores Membros a seguir referenciados: 
 
 - Jorge Amador, que referiu poder o senhor Pesidente da Câmara dispor de 
alguns elementos de que gostaria ter conhecimento e solicitou informação sobre os 
projectos, capacidade  financeira da autarquia e seu endividamento; 
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 - Duarte Nuno, que referiu que as dificuldades criadas se devem exclusivamente à 
recessão da política governativa; 
 
 - Eduardo Figueira, que solicitou informação sobre os assuntos e as verbas a 
consignar nas redes de saneamento e requalificação dos centros urbanos; 
 
 Seguidamente, interveio o Senhor Presidente da Câmara, que referiu não ser 
possível indicar, com rigor, as verbas que estarão afectas às obras candidatas, das quais 
deu informação. 
 
2º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
 No período destinado ao público não se registaram quaisquer intervenções. 
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 
 
 Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 
constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 
ENCERRAMENTO: 
 

Sendo uma hora e trinta minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou   
encerrada  a  reunião,  da  qual,  para  constar,  se  lavrou  a  presente  acta  que 
eu,                                      ,1º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa.
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