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ACTA    N.º    1/2006ACTA N.º 1/2006  
 

A C T A  D A  1 . ª  R E U N I Ã O  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O  M Ê S  D E  

F E V E R E I R O  D A  A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  

R E A L I Z A D A   N O   D I A   2 4   D E   F E V E R E I R O   D E   2 0 0 6 :  
 

Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e seis, no Auditório 
do Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e quarenta e 
cinco minutos, estando presentes os Senhores Rogério Manuel Dias Cação, João Manuel 
Jesus Gomes e Orlando Ferreira Cipriano Santos, respectivamente Presidente, Primeiro 
e Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, 
Sebastião Codinha Batalha, Maria Manuela Trindade Farto Azevedo Filipe, António 
Manuel Prioste Salvador, Jorge Alberto Bombas Amador, Silvino Doirado Conceição 
João, José António Leitão da Silva, Raul Fernando Conceição Santos, António José 
Azevedo Filipe, Júlio Alberto Silva Coelho, Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos 
Costa, Américo Araújo Gonçalves, Jacinto Sousa Pinto, Vítor Miguel Silva Delgado 
Marques, Sérgio Miguel Franco Martins Leandro e Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, 
reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período de “antes da ordem do dia”. 
 
2.º - Período de intervenção do público. 
 
3.º - Período da ordem do dia:  

 
1. Apreciação e votação das deliberações camarárias de 16 de Janeiro e 13 

de Fevereiro de 2006, relativas à desafectação do domínio público de quatro parcelas de 
terreno, sitas em Casais de Mestre Mendo; 

2. Apreciação e votação de proposta de alteração ao Regimento da 
Assembleia Municipal. 

 
Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 

trabalhos a Senhora Sandra Cristina Machado Matos e os Senhores Rui António 
Rodrigues Carvalho, Paulo Jorge Ferreira Santos, Álvaro André Paiva Amador e Nuno 
Eduardo Faustino Rainha. 
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Assistiram à reunião os Vereadores, Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, 
Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e Francisco Manuel Pinto da França Salvador. 

 
SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS:

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

substituição de mandato, a seguir indicados: 
- Do Senhor João Paulo Oliveira Teófilo, de 24 de Fevereiro a 3 de Março de 

2006, por se encontrar ausente do concelho. 
- Do Senhor Jorge Santos Carvalho, para o dia de hoje, por se encontrar ausente 

do concelho. 
- Do Senhor José António Bombas Amador, para o dia de hoje, por motivos de 

ordem profissional. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista do PS, 
Senhor Marco António Borges Bem, reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de 
imediato, a participar na reunião. 

 
Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa informou que, a partir de hoje, as 

reuniões passariam a ficar registadas em gravação áudio. 
 

PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":
 

a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:
 
Foram presentes as actas n.os 9 e 10/2005, das reuniões realizadas nos dias 29 e 

30 de Dezembro de 2005, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por o respectivo 
texto haver sido previamente distribuído pelos deputados municipais. 

 
Postas à discussão usaram da palavra os senhores adiante identificados: 
 
José Leitão: 
- Saudou a iniciativa relacionada com a gravação das reuniões; 
- Chamou a atenção para a observância dos prazos das convocatórias; 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 24.02.2006  *  Livro 16 * Fl. 3 

- Referiu que pretende receber os documentos em tempo oportuno para ter a 
possibilidade de os analisar e discutir. 

 
Paulo Santos: 
- Disse ter recebido a convocatória tardiamente tendo em conta o prazo fixado 

no regimento; 
- Referiu que este dia da semana para realização da reunião não é o mais 

aconselhável. 
 
José Azevedo Filipe: 
Disse subscrever a intervenção anterior pelo facto de não ter recebido a última 

documentação. 
 
Júlio Coelho: 
Solicitou que nas referências feitas à Escola Superior de Tecnologia do Mar 

fosse utilizada a sigla ESTM e não ESTMAR. 
 
Submetidas à votação, uma após outra, as actas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
 
Acta n.º 9/2005 – Aprovada, por maioria, com 24 votos a favor e 1 abstenção. 
Acta n.º 10/2005 – Aprovada, por maioria, com 24 votos a favor e 1 abstenção. 
 
A deputada municipal Sandra Matos declarou ter-se abstido por não ter estado 

presente nas reuniões. 
 

b)  EXPEDIENTE: 
 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento que o expediente, que adiante 
se referencia, se encontrava disponível para consulta, dispensando-se a sua leitura, por 
ter sido previamente distribuído pelos deputados municipais um memorando dos 
documentos recebidos, não tendo havido inscrições para uso da palavra: 

 
1 - Ofício n.º 6560, datado de 28 de Dezembro de 2005, do Instituto 

Politécnico de Leiria, remetendo um exemplar da edição n.º 18 da revista 
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“Politécnica”. 
2 - Circular n.º 149/2005-CO, datada de 30 de Dezembro de 2005, da 

ANMP, remetendo exemplares do boletim n.º 142, de Dezembro de 2005. 
3 - Circular n.º 4/2006-LP, datada de 9 de Janeiro de 2006, da ANMP, 

atinente à realização dos XXIII Estados Gerais do Conselho dos Municípios e 
Regiões da Europa, a realizar de 10 a 12 de Maio de 2006, na região do Tirol, em 
Áustria. 

4 - Carta, datada de 23 de Janeiro de 2006, de Rosa Maria Antunes 
Ribeiro Vieira, solicitando apoio para a realização de uma exposição de bonecas. 

5 - Ofício n.º 445, datado de 23 de Janeiro de 2006, do Instituto 
Politécnico de Leiria, remetendo um exemplar do livro “Um Olhar Sobre o 
Ensino Superior em Portugal – Sessão Solene de Abertura do Ano Lectivo 
2005/2006”. 

6 - Ofício n.º 2006-002429-S, datado de 30 de Janeiro de 2006, da Vice-
Presidente da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, apresentando cumprimentos. 

7 - Circular n.º 12/2006-CO, datada de 31 de Janeiro de 2006, da ANMP, 
remetendo exemplares do boletim n.º 143, de Janeiro de 2006. 

8 - Exemplar n.º 164 – Fevereiro 2006, do Boletim Informativo da 
Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 

9 - Exemplar n.º 80 – Dezembro 2005, do “Jornal do STAL”. 
10 - Exemplar n.º 3 – Dezembro 2005, da revista “LVT”. 
 

c) INFORMAÇÃO ESCRITA PRESIDENTE DA CÂMARA:
 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada pelo 

Senhor Presidente da Câmara, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 53.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, dispensando-se a sua leitura, por ter sido 
previamente distribuído pelos membros da Assembleia um resumo dos assuntos 
tratados. 

 
Seguidamente, usaram da palavra os Senhores, adiante identificados: 
 
Presidente da Mesa: 
Referiu que a informação prestada sobre a actividade levada a efeito é muito 

extensa e reveladora do muito trabalho já desenvolvido pelo executivo. 
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José Leitão: 
Solicitou informação sobre as questões relacionadas com a cooperação 

ambiental, obras de ampliação do cemitério do Lugar da Estrada, modelo tipo do 
festival “Sabores do Mar”, ponto de situação da reunião havida sobre a saúde, 
desenvolvimento económico e destino final das fábricas Idal e Conservas Serrano. 

 
Nuno Rainha: 
- Solicitou que, futuramente, os documentos fossem apresentados com maior 

antecedência para apreciação; 
- Questionou sobre os resultados da reunião havida com o INAG relativamente 

à consolidação e vigilância das arribas; 
- Perguntou qual o ponto de situação dos planos de ordenamento do território, 

nomeadamente o PU Baleal/Ferrel, Zona Central de Peniche, Reserva Natural das 
Berlengas, Albufeira de São Domingos e Zona do Gato Cinzento. 

 
Maria Manuela Filipe: 
Questionou sobre a instalação de canil junto à fábrica Nigel. 
 
Sérgio Leandro: 
Prestou informação sobre os pontos de maior sensibilidade no plano de 

ordenamento da Albufeira de São Domingos. 
 
Rui Carvalho: 
Perguntou qual a situação em que se encontram os processos de concurso das 

empreitadas das escolas de Bufarda e do Filtro. 
 
Paulo Santos: 
Felicitou a Câmara pelo folheto carnavalesco produzido. 
 
Presidente da Câmara: 
- Informou de que o modelo de informação a prestar à Assembleia não é 

definitivo; 
- Prestou os esclarecimentos suscitados sobre a cooperação ambiental, que 

envolverá a Universidade de Aveiro; a ampliação do cemitério do Lugar da Estrada; o 
novo conceito do festival “Sabores do Mar”; a resolução do problema de fixação de 
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médico em Serra d'El-Rei; o acompanhamento dos problemas de desemprego e sociais 
relacionados com o não funcionamento das fábricas Idal e Henrique Serrano, dado o 
seu peso económico no contexto da economia local; o resultado da reunião havida com 
o INAG, onde foram tratados os assuntos relacionados com o POOC e UOPG do 
Visconde, tendo sido aventado a adjudicação de estudo geológico para a zona e 
efectuada visita aos pontos mais sensíveis das arribas; a prioridade no planeamento 
com a finalidade de se concluírem os planos iniciados, tendo em atenção que a estrutura 
do Município não dispõe de recursos disponíveis e realização de reunião com os 
promotores do Plano de Urbanização do Gato Cinzento e execução dos Planos de 
Ordenamento da Reserva Natural da Berlenga e Albufeira de São Domingos, com base 
nas orientações do Governo, até final de 2006, sendo necessário manter uma pressão 
para que todos os planos existentes possam ser concluídos; 

- Referiu que não está projectado a construção de nenhum canil junto à fábrica 
Nigel; 

- Deu conhecimento de que as obras das escolas foram já adjudicadas, 
independentemente do esforço financeiro a efectuar por falta de comparticipações. 

 
d) MOÇÕES, VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, SAUDAÇÃO, PROTESTO OU 

PESAR: 
 
Foi presente e admitida para apreciação, por unanimidade, a declaração de 

protesto, apresentada pelo PS, que a seguir se transcreve e que foi objecto de leitura: 
 
“Declaração de protesto: 
 
A vivência em democracia permite-nos, enquanto cidadãos, expressar 

livremente as nossas ideias e convicções. Porém, o exercício desses elementares 
pressupostos da democracia, implica o respeito por aqueles que acreditam em valores 
diferentes dos nossos. 

O senhor deputado Henrique Bertino tem proferido, de forma insolente, 
grosseira e vexatória afirmações relativamente a outros elementos eleitos 
democraticamente para os órgãos desta autarquia, revelando uma grande falta de 
respeito democrático pelos seus adversários, para não dizer que se trata de uma 
grande falta de educação. 

Mais uma vez, na reunião do dia 29.12.2005, o senhor deputado voltou 
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novamente a ter atitudes vexatórias relativamente a outros eleitos que desempenham 
as suas funções dando certamente o melhor de si e que merecem o nosso respeito. 

Ao senhor vereador Jorge Gonçalves disse: ‘está calado porque já fizeste muita 
porcaria’. 

Já anteriormente e durante a campanha eleitoral, o senhor deputado se tinha 
dirigido, de forma intimidadora, ao senhor vereador (então Presidente da Câmara 
Municipal) utilizando a seguinte frase: ‘se fosse comigo estavas fod…do’. 

Mas como se já não bastassem as suas diabruras verbais, o senhor deputado 
Henrique Bertino apresentou nessa reunião uma declaração de protesto e que consta 
da respectiva Acta relativa à declaração de renúncia do ex-deputado Carlos Mota. 

Trata-se de um acto cobarde do senhor deputado Henrique Bertino, pois 
durante os 8 anos em que o ex-deputado Carlos Mota exerceu o cargo de Presidente 
da Assembleia Municipal nunca o confrontou com tais insinuações. Agora que o 
mesmo já não se encontra presente para poder exercer o seu direito de defesa e de 
resposta é que o senhor deputado decide proferir tais acusações. 

Nestes termos, o grupo do PS na Assembleia Municipal de Peniche apresenta 
uma declaração de protesto relativamente à atitude intolerante e desrespeitosa que o 
deputado Henrique Bertino tem reiteradamente mantido perante outros eleitos locais.” 

 
Seguidamente, usaram da palavra, os membros adiante identificados: 
 
Henrique Bertino: 
Referiu que ninguém o pode acusar de “cobardia” por ter apresentado, por 

escrito, assinado e em resposta aos termos em que a declaração de renúncia do Senhor 
Carlos Mota foi apresentada, a declaração de protesto nos termos em que o fez. 

 
Presidente da Mesa: 
Disse sentir-se incomodado com este tipo de situação e declarou que não se 

revê no retrato que foi apresentado sobre o deputado municipal Henrique Bertino, 
tendo em conta a frontalidade, seriedade, irreverência e espírito de luta que o tem 
movido nas suas motivações. 

 
Paulo Santos: 
- Afirmou que a frontalidade não se confunde com a linguagem utilizada, onde 

as atitudes de má educação e formação nada ganham; 
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- Referiu que os problemas pessoais não deveriam ser gladiados na Assembleia. 
 
Jorge Amador: 
Disse que a declaração não tem nível para ser discutida. 
 
Sandra Matos: 
Chamou a atenção para a necessidade de contenção das palavras. 
 
Henrique Bertino: 
- Disse que, há mais de dez anos, numa reunião onde o Senhor Carlos Mota 

estava presente entre outras pessoas lhe disse, de forma frontal, o que pensava sobre o 
que ele tinha feito de mal à Unicoopesca até então, e que o conteúdo da sua declaração 
de protesto contempla algumas dessas considerações. 

- Referiu ainda que, relativamente à intervenção do Senhor Paulo Santos, não 
lhe dava o direito de lhe vir dar lições de educação e formação, e que em relação à 
linguagem cada um utiliza a que quer. 

 
José leitão: 
Propôs a interrupção da sessão e a sua continuação em nova reunião, a realizar 

após o Carnaval, o que foi aprovado, por unanimidade. 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO: 
 
O Senhor Presidente da Mesa anunciou que os trabalhos desta sessão 

prosseguiriam no dia 3 de Março, com a realização de nova reunião, no mesmo local e 
pelas 21.30 horas, e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1.º - Período de “antes da ordem do dia” (continuação). 
 
2.º - Período de intervenção do público. 
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3.º - Período da ordem do dia:  
 
1. Apreciação e votação das deliberações camarárias de 16 de Janeiro e 13 

de Fevereiro de 2006, relativas à desafectação do domínio público de quatro parcelas de 
terreno, sitas em Casais de Mestre Mendo; 

2. Apreciação e votação de proposta de alteração ao Regimento da 
Assembleia Municipal. 

 
Referiu, também, que a convocatória era feita directamente e com dispensa de 

convocação escrita a todos os membros presentes, e que aos Senhores Jorge Santos 
Carvalho e José António Bombas Amador ir-se-ia comunicar a presente decisão. 

 
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 zero horas e vinte cinco minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que               
eu,                                    1.º Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 


