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ACTA    N.º    2/2006ACTA N.º 2/2006  
 

A C T A  D A  2 . 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   3   D E   M A R Ç O   D E   2 0 0 6 :  
 

Aos três dias do mês de Março 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 e Orlando Ferreira Cipriano 
Santos, respectivamente Presidente e Segundo Secretário 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, João Paulo Oliveira Teófilo, José António 
Leitão da Silva, Raul Fernando Conceição Santos, Sandra Cristina Machado de Matos, 
António José Azevedo Filipe, Maria Natália Figuiredo Martins dos Anjos Costa, 
Américo Araújo Gonçalves, José António Bombas Amador, Rui António Rodrigues 
Carvalho, Jacinto Sousa Pinto, Paulo Jorge Ferreira Santos, 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” (continuação). 
 
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. 

 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Delfim António 

Ferreira Campos, e os Vereadores, Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Francisco 
Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues. 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 

justificação de falta à reunião de hoje, a seguir indicado: 
- Do Senhor Júlio Alberto Silva Coelho, por se encontrar doente. 
 
A Mesa informou que havia considerado justificada a falta. 
 

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 Manuel Jesus Gomes, para o dia de hoje. 
- Do Senhor Jorge Santos Carvalho, para o dia de hoje, por motivos de agenda. 
- Do Senhor Álvaro André Paiva Amador, por um período de 3 dias, por 

motivos académicos. 
- Do Senhor Nuno Eduardo Faustino Rainha, para o dia de hoje, por se 

encontrar ausente do concelho. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a substituição dos mandatos 

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem na respectiva lista 
do PS, Senhores Marco António Borges Bem e Ângelo Miguel Ferreira Marques, 
reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, a participar na reunião. 

 
Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa apresentou a seguinte declaração 

de princípio, à qual se associaram todos os grupos políticos representados na 
Assembleia: 

 
“DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIO:
A Assembleia Municipal é, por definição, um espaço crítico onde podem e 

devem ser colocados todos os assuntos que, pelas mais diversas razões, tenham 
interesse para o Município. Em democracia, a crítica tem que ser exercida de forma 
livre e sem quaisquer tipo de constrangimento, tendo no entanto em conta que a 
liberdade universal e inquestionável para todos, pelo que urge consensualizar limites 
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éticos, de modo a que as opiniões livremente assumidas não colidam com as 
liberdades democraticamente estatuídas. 

Em nome de uma missão que nos foi confiada pelos munícipes, não podemos 
permitir que a Assembleia Municipal se transforme numa praça pública sem regras ou 
limites, onde a divergência política tudo justifica e explica. Ao invés, temos todos que 
assumir como missão de cada um de nós, a valorização e dignificação deste espaço 
político, onde podem e devem caber todas as diferenças de opinião mas num quadro 
de mútuo e absoluto respeito. 

As palavras, quando levianamente usadas, podem deixar de ser ferramentas 
de diálogo para se transformarem simplesmente em ferretes alimentadores de 
intolerância e desrespeito, que desviam claramente o espaço municipal de que 
fazemos parte da missão para que foi constituído. 

Entende por isso o Presidente da Assembleia Municipal que diversas 
intervenções que tiveram lugar nas últimas Assembleias e, particularmente, os 
incidentes verbais que ocorreram na última reunião, nos devem servir como referência 
de reflexão para aquilo que queremos que seja este espaço cuja responsabilidade 
partilhamos. Não queremos pôr minimamente em causa a liberdade que deve presidir à 
participação crítica de todos os deputados municipais, no exercício de todo o tipo de 
críticas com relevância para a vida autárquica ou, até, para um debate político que 
permita clarificar opiniões. O que apelamos é para o sentido de responsabilidade de 
todos os membros da Assembleia Municipal, para utilizarem a sua liberdade de 
expressão, que continuaremos a defender intransigentemente, com a moderação e 
razoabilidade que a missão de que estamos incumbidos impõe. 

Convido por isso os diferentes grupos municipais a, se assim o entenderam, 
subscreverem esta declaração de princípio que, no essencial, apenas visa criar um 
referencial ético de conduta nesta Assembleia, que dignifique o debate político e a 
participação de todos os deputados municipais na construção de um futuro melhor para 
o nosso Concelho. 

Da parte do Presidente da Assembleia Municipal, poderão contar sempre com 
um rotundo protesto por todas as situações de intolerância ou falta de ética e, a partir 
de agora, um maior rigor na gestão dos debates, dentro das regras e limites 
consagrados na lei. 

Peniche, 3 de Março de 2006. 
O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal.” 
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PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":
 

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

PESAR (CONTINUAÇÃO): 
 
Passando ao ponto em epígrafe, foram admitidos para discussão os documentos 

que a seguir se reproduzem e cujos resultados de votação, também, se referenciam: 
 
“DECLARAÇÃO DE PROTESTO: 
Um documento de réplica pressupõe, como princípio básico e indispensável, 

um conhecimento das matérias e dos factos que se pretendem refutar. Quando o 
contexto da contestação é um órgão local da nossa democracia, leia-se Assembleia 
Municipal, a esse princípio básico da verdade dos factos, acrescenta-se o da 
responsabilidade ética das ideias e dos juízos políticos que se formulam. 

O documento de protesto apresentado pelo PS é, pela sua incoerência, a 
expressão acabada da inconsciência ética de ideias que se pretendem fazer passar por 
respeitáveis e de juízos políticos que procuram furtivamente apresentarem-se como 
imaculados. Ao pretender articular o desconjuntado das questões enunciadas, por 
natureza dificilmente associáveis, a formalidade do protesto oculta a intenção do 
insulto, a deturpação dos factos e, sobretudo, a ignorância de aspectos essenciais da 
nossa história local recente. 

Todos nós temos defeitos e naturalmente limitações. Permitam-me, no entanto, 
afirmar que o acobardamento não é um amigo das minhas relações nem tão-pouco 
suportável como companhia, ao contrário de outros que se refugiam no grupo 
ocultando as suas fraquezas e receios. Neste contexto, ajuízo assistir-me o direito de 
reclamar a V. Exas., a coragem que dizem faltar-me e expressá-la assinando o texto 
que, supostamente, subscrevem. 

A inconveniência de que me acusam difere, de facto, do uso da metáfora que 
vos envaidece. No entanto, mais uma vez, procuram ocultar a realidade das coisas. A 
diferença que nos separa não está onde pretendem fazer crer que está, mas sim no 
alindamento dos conteúdos que as minhas palavras nuas e duras, e por vezes menos 
elegantes, dispensam. A vossa metáfora sugere, a minha palavra directa poupa 
caminho. Assim sendo, é bom que se entenda que a diferença de estilos verbais não 
revela, por si, a pessoa bem-educada, bem-intencionada ou tranquila. 

A questão central, e que o vosso texto pretende escamotear, é o da 
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autenticidade face à verdade dos factos e dos acontecimentos. Uns valorizam um 
exagerado e pronunciado puritanismo linguístico, deleitam-se com personagens de 
fachada e confundem a boa educação com o estilo exigente que aprisiona a expressão 
livre da pessoa, reprime a consciência das suas emoções e omite a verdade do seu 
sentir. Outros, libertam as suas emoções através de palavras mais fortes, procurando 
que a autenticidade não se deixe atraiçoar pela perversidade do socialmente 
conveniente.  

Esclareça-se: 
Ponto 1
A frase por mim referida “… está calado porque já fizeste muita porcaria”, 

dirigida ao ex-Presidente e actual Vereador Jorge Gonçalves tem um contexto 
explicativo; a minha intervenção, como membro da Assembleia Municipal, foi 
perturbada pelo Vereador ao, passe a expressão, “mandar bocas” suficientemente 
audíveis que, na situação objectiva, não deixou de ser por mim considerada uma 
deliberada provocação. 

Acrescente-se, acordando algumas memórias mais adormecidas, que o 
Vereador Jorge Gonçalves, num passado bem recente e na qualidade de Presidente da 
Câmara, negou a possibilidade do então Vereador da CDU, António José Correia, dar 
um natural e legítimo esclarecimento à Assembleia a propósito do protocolo para a 
recuperação do edifício do ex-“Traquinas”. Ou seja, proíbe esclarecimentos de um 
Vereador, enquanto Presidente, mas como Vereador não se coíbe de agitar com 
cochichos o desenvolvimento normal dos trabalhos da Assembleia Municipal. 

Sublinhe-se, no entanto, que não é inocente a expressão acima utilizada de 
“contexto explicativo”. Com ela pretende-se explicar e nunca justificar um 
comportamento que considero excessivo e do qual me penitencio. Como 
compreenderão, não é fácil, em resultado de silêncios e emoções acumuladas ao longo 
dos últimos anos, beneficiar da serenidade adequada para suportar as recorrentes 
sobrancerias do Sr. ex-Presidente… 

Ponto 2
O termo “porcaria” sendo um dos tais termos fortes, pode ser substituído por 

outros naturalmente mais suaves. Um olhar indagador às actas das reuniões da 
Assembleia Municipal e da Câmara, com facilidade se identificam as “asneiradas 
políticas” que se fizeram. Vejamos a título de exemplo: 

- A colocação de areias na Av. Monsenhor Bastos e Praia do Molhe Leste. 
- A questão sobre o número de faixas da IP6. 
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- O simulacro do início dos trabalhos no largo em frente ao Bairro da Prageira 
em véspera de eleições. 

- O Projecto do Campo da República e da envolvente da Igreja de S. Pedro e 
da Biblioteca Municipal, no que concerne à forma, tempo e prazos como foram 
lançadas as obras… 

- A ausência da construção ou preparação do espaço alternativo para a 
realização das feiras mensais, em tempo útil. 

- As promessas feitas ao Presidente da Junta de Freguesia da Ajuda a 
propósito da elaboração do Plano de Pormenor das Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestão da Papôa e da Gâmboa, previstas no POOC. 

- A informação em como estaria a ser executado o projecto sobre o percurso 
alternativo à Marginal Norte, nas zonas em risco. 

- A falta aos compromissos assumidos para a construção do Centro de Dia no 
edifício do ex-“Traquinas”. 

- O processo de adesão às Águas do Oeste. 
- A construção das boxes para recolha de animais junto dos armazéns 

camarários. 
- O processo de cedência do terreno à APAP para construção de um abrigo 

para animais abandonados e mal tratados. 
- O encerramento dos balneários do Bairro dos Pescadores. 
- A ausência de construção do edifício prometido para o espaço entre o 

Edifício Cultural e os Paços do Concelho. 
- O processo de recuperação da Escola do Filtro. 
- O processo das esplanadas na Av. do Mar. 
- O processo do embargo às obras da CERCIP. 
- O processo da construção do troço da Av. Paulo VI, junto às Piscinas 

Municipais. 
- A não realização e desenvolvimento dos Planos de Urbanização. 
- A Pousada da ENATUR na Fortaleza. 
- A colocação de máquinas sobre as areias da Av. Monsenhor Bastos em 

véspera de eleições. 
- O simulação do início dos trabalhos no largo em frente ao Bairro da 

Prageira.  
- A polémica sobre o projecto da construção no terreno do ex-Cinemar. 
- …  
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Ponto 3
A exumação do episódio da campanha eleitoral, que decorreu num contexto 

bem particular e que nada tem a ver com a actual Assembleia Municipal, é revelador de 
alguma desorientação política feita de ideias que escasseiam e de propostas que não 
se vislumbram. Apetece dizer que o texto apresentado quer comprometer a alegria de 
alguns, hoje muitos, com a recriação de um drama a partir de uma perda de ontem do 
PS. Importa, nestes casos, saber viver adequadamente o processo do luto, chorando 
as perdas até que o luto se resolva. Assim sendo, não faz sentido lembrar as mentiras 
da agressão do Henrique Bertino ao então candidato Jorge Gonçalves nem as blagues 
dos cartazes vandalizados pelos irregeneráveis militantes da CDU. 

Ponto 4
No que respeita à declaração por mim apresentada na reunião de 29 de 

Dezembro último, tenho a referir o seguinte: 
- Escrevi o que senti e aquilatei em resultado da leitura da declaração de 

renúncia. 
- Não pretendi fazer politiquice, na medida em que nem sequer procedi à 

leitura da mesma no acto de apresentação. 
- Dos presumíveis subscritores, ninguém está em condições de questionar o 

que quer que seja sobre o referido texto, pois não viveram nem conheceram o que se 
passou durante inúmeros anos, nem tão pouco compreendem a revolta acumulada por 
muita gente, incluindo simpatizantes do Partido que dizem representar. 

- Escrevi o que escrevi, porque perante o texto da renúncia, constituindo em 
acta um registo histórico desta Assembleia, não era aceitável o meu silêncio sobre o 
que é a verdade e para a qual apelo ao empenhamento de todos. Peço que não 
ofendam sem primeiro procurarem saber essa verdade, designadamente junto de 
pessoas ligadas ao sector e que mereçam a vossa confiança. 

- Que eu saiba, o “mártir” da minha declaração de protesto não precisa do 
vosso agasalho e proselitismo. Quando se quer e deseja o esclarecimento há sempre 
locais próprios para o fazer. Em última instância creio que esta Assembleia acolherá 
essa solicitação e propósito. 

- Com a minha declaração não quis escarnecer de ninguém. Simplesmente, e 
em consciência, entendi não abafar questões que me marcaram muito e atravessaram 
a minha vida durante muitos e longos anos. A vossa insensibilidade atropela-vos, 
levando-vos à reacção imediata sem tempo e disponibilidade para olhar para o que se 
viveu, para o que se sentiu e para o que se perdeu. 
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-  Ao contrário de V. Ex.as, entendo que as questões do Movimento 
Cooperativo das Pescas de Peniche, do Sector e das suas gentes fazem parte 
integrante da história recente do Concelho de Peniche. Aos discursos e às palavras 
ditas com jeito do politicamente correcto eu procuro responder com a competência do 
conhecimento, da vivência e, sobretudo, da coerência. 

Ponto 5
Quero que saibam que agradeço ao pescador que me fez assim, à mulher da 

ribeira e operária fabril que me gerou e a todos quantos influenciaram o que hoje sou. E 
se agradeço, é porque me sinto bem na minha pele e gosto do que sou. Aprendi bem 
cedo a dar e dar-me aos outros pelo bem comum que a todos possa servir. Mais tarde 
percebi que muitos dos que de mim não gostam também dão, mas o que dão alienam 
com o propósito de lançar o isco para ver se vem peixe de volta, ou, como se costuma 
dizer, é uma generosidade com uma volta na ponta.  

Sou uma pessoa que sempre resistiu a tornar-se uma máscara, uma 
personagem. Muitos dos que me acusam, já caíram naquela imagem do homem que 
quando quis tirar a máscara descobriu que a máscara já era a sua própria cara. Não 
sou hipócrita e tenho a péssima característica de responder à letra. Prometo manter-
me fiel a esta frontalidade que uns apreciam e outros detestam. Um amigo meu 
ofereceu-me recentemente um livro onde numa parte da sua dedicatória dizia: “Espero 
que não te acomodes…”. A este amigo, e a tantos outros, prometo manter a última das 
minhas liberdades, ou seja, ser eu em qualquer tipo de circunstância, procurando 
percorrer o caminho que sempre trilhei; o da solidariedade a favor da justiça social. 

A minha terra tem uma Câmara e um Presidente da CDU. É mérito nosso e, 
naturalmente, demérito de outros. Não desperdicemos energias. As pessoas apelam ao 
nosso trabalho, empenho e honestidade. As desigualdades, as injustiças e o 
desenvolvimento (humano e social) não se combatem retoricamente apenas de quatro 
em quatro anos. São problemas de todos os dias. Esses são os nossos problemas. O 
meu e o de todos aqueles que acompanho e me acompanham. Obrigado! 

Peniche, 03 de Março de 2006. 
Henrique Bertino Batista Antunes.” 
 
 “MOÇÃO: 
Não pode o Grupo Municipal da CDU deixar de expressar a mais profunda 

preocupação pela situação que actualmente se vive no Centro de Saúde de Peniche, 
face à falta de recursos humanos com que esta unidade, vital para o bem estar e 
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qualidade de vida da população do Concelho, se debate. 
De facto, é do conhecimento público a escassez de recursos humanos ao nível 

de pessoal médico e de enfermagem que, pese embora o empenho e dedicação do 
pessoal disponível, prejudica gravemente o desenvolvimento a interacção comunitária 
que se exige ao nível de desenvolvimento de cuidados de saúde primários. 

Os números não enganam: estão sinalizados, há já algum tempo 288 crianças 
entre os 0 e os 14 anos que não têm médico de família, a que se juntam agora mais 
328 crianças, do mesmo grupo etário, que eram atendidas pelo Dr. Miguel Pinto, que 
actualmente se encontra a aguardar a realização de junta médica para reforma por 
motivo de doença. Estamos a falar de 616 crianças, quase 14 % das crianças inscritas 
no Centro de Saúde de Peniche que, face à sobrecarga que se verifica ao nível do 
restante corpo clínico, ficam sem qualquer tipo de vigilância médica garantida. 

A esta situação, acresce que ficarão sem acesso a consultas programadas de 
planeamento familiar e, eventualmente, saúde materna, cerca de 1083 mulheres em 
idade fértil. 

Considera o Grupo Municipal da CDU que a gravidade da situação é 
inequívoca e que, por via disso, urge tomar medidas que permitam ultrapassar o 
problema. Nessa medida propõe-se: 

1. Que a Assembleia Municipal de Peniche manifeste junto do Senhor Ministro 
da Saúde e da Administração regional de Saúde, a sua profunda apreensão pela 
situação que se vive no Centro de saúde de Peniche, exigindo a tomada de medidas 
urgentes que permitam dotar esta unidade de saúde pública dos recursos necessários 
ao atendimento da população local. 

2. Que a Câmara Municipal encete de imediato todas as diligências 
necessárias e possíveis para ultrapassar a situação, em articulação estreita com o 
Centro de Saúde, mantendo a Assembleia Municipal informada sobre eventuais 
desenvolvimentos e envolvendo, em caso de necessidade representantes dos Grupos 
Municipais nela representados em eventuais contactos com instâncias governamentais. 

Peniche, 3 de Março de 2006. 
O Grupo Municipal da CDU.” 
 
Submetida à votação, foi a moção apresentada aprovada, por unanimidade. 
 
“VOTO DE LOUVOR:
Peniche viveu, nos últimos dias, um conjunto de actividades de grande 
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visibilidade e impacto, associadas à comemoração do Entrudo, que mobilizaram 
recursos materiais e humanos do Município para garantir todo o enquadramento 
logístico necessário a iniciativas desta envergadura. 

Da generalidade das opiniões informalmente recolhidas, constata-se um grau 
evidente de satisfação pela forma como o programa foi desenvolvido e, sobretudo, pelo 
entusiasmo e entrega que os intervenientes dos diferentes grupos devotaram à sua 
participação na iniciativa. 

Entende por isso o grupo da CDU plenamente justificada a apresentação de 
um voto de louvor a todos quantos tornaram possível levar por diante este evento, 
nomeadamente aos munícipes que, com esforço, dedicação e dinamismo, se 
envolveram na mobilização dos diferentes grupos que animaram o desfile 
Carnavalesco. Julgamos que todos saíram a ganhar, na medida em que ficou provado 
que a comunidade penichense sabe responder com qualidade e empenho quando os 
desafios lhe são colocados de forma correcta, atempada e participativa. 

Ao formular este voto de louvor a todos os munícipes que ajudaram a construir 
o Carnaval penichense em 2006, a CDU formula votos de que, em próximos anos, a 
participação dos munícipes possa ser ainda mais reforçada, visando potenciar este tipo 
de actividades como mais um espaço de construção e afirmação da identidade local. 

Peniche, 3 de Março de 2006. 
O Grupo Municipal da CDU.” 
 
Submetido à votação, foi o voto de louvor aprovado, por unanimidade, tendo o 

deputado municipal José Leitão declarado que tal decisão poderia vir a criar algumas 
injustiças para outros grupos do concelho. 

 
e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA:
 
e-1) SITUAÇÃO FINANCEIRA:

 
O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da informação prestada sobre 

a situação financeira da Câmara, dispensando-se a sua leitura, por ter sido previamente 
distribuído pelos deputados municipais um memorando sobre o assunto. 

 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
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e-2) OUTROS:
 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os Senhores, adiante identificados: 
 
Américo Gonçalves: 
- Perguntou se a comissão de trânsito se vai manter, considerando que não 

foram resolvidas algumas propostas apresentadas e relacionadas com o ordenamento 
do trânsito junto à Escola Secundária, Av. Monsenhor Manuel Bastos e Av. do Porto de 
Pesca; 

- Questionou se iriam ser tomadas medidas para obstar ao estacionamento de 
veículos pesados dentro da cidade; 

- Perguntou sobre a previsão do ordenamento das esplanadas na Av. do Mar. 
 
José Leitão: 
 
- Disse que o folheto carnavalesco tem uma concepção agradável, pecando pelo 

tipo de linguagem que encerra; 
- Perguntou como foi efectuada a divulgação do protesto apresentado pelo PSD 

sobre a convenção de trabalhadores; 
- Propôs a realização de um ciclo de conferências, tal como aquela que foi 

protagonizada por António Borges como mandatário da candidatura de Cavaco Silva; 
- Sugeriu que se criem as condições financeiras para, de imediato, promover-se 

a implementação das correcções da situação do transporte de crianças, tal como se 
encontra estabelecido em nova legislação sobre a matéria; 

- Propôs a realização de reunião da Assembleia, antes da apreciação do 
Orçamento e do Plano Plurianual de Investimentos, para avaliação e discussão das 
condições de trabalho dos funcionários da autarquia. Submetida à votação, foi a 
proposta apresentada aprovada, por maioria, com uma abstenção; 

- Perguntou que incremento pretende dar a outras praias, para além da do 
Baleal, galardoada com a designação “Praia para todos”; 

- Perguntou sobre qual o ponto de situação dos concursos para concessão da 
exploração de estabelecimentos municipais; 

- Questionou sobre a evolução do Plano de Emergência da Protecção Civil nas 
escolas e se está em desenvolvimento algum plano de ordenamento da Barragem de São 
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Domingos. 
 
João Paulo Teófilo: 
- Perguntou qual o modelo previsto para o festival “Sabores do Mar”; 
- Solicitou informação sobre as medidas que estão a ser preparadas face às 

dificuldades previstas quanto ao regular abastecimento de água; 
- Questionou sobre como são feitos os convites à população para participação 

em reuniões públicas. 
 
Paulo Santos: 
- Perguntou para quando está prevista a colocação de sinalização horizontal nas 

estradas municipais de Atouguia da Baleia/Ferrel e Ferrel/Serra d'El-Rei e o consumo 
de água em Atouguia da Baleia de outra fonte que não da barragem; 

- Questionou sobre o ponto de situação da instalação de pousada na Fortaleza, 
pela Enatur. 

 
José Azevedo Filipe: 
Chamou a atenção e propôs a tomada de posição firme, ao que apelidou de 

atentado à paisagem e liberdade e mais parecendo um campo de concentração, por 
forma a que seja retirada a vedação colocada no Cabo Carvoeiro pelo Ministério da 
Defesa. 

 
Tiago Gonçalves: 
- Sugeriu a fiscalização contínua das diversas obras que estão em execução; 
- Referiu que a sinalização na zona do Casal da Vala, por motivo das obras de 

saneamento, não está devidamente acautelada. 
 
Presidente da Câmara: 
Deu as informações e prestou os esclarecimentos solicitados, referindo 

nomeadamente que a Comissão de Trânsito é para manter; o plano de ordenamento das 
esplanadas na Av. do Mar é para ser cumprido; o ciclo de conferências deve estar 
associado ao Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Peniche; irá 
proceder à avaliação da situação dos transportes de crianças e definir medidas; a praia 
de Super-Tubos foi considerada “praia acessível” e foram apresentadas candidaturas 
para “praias saudáveis”; as concessões estão associadas a uma nova filosofia, sendo que 
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as da Ilha da Berlenga têm a ver com o plano de ordenamento da Reserva das 
Berlengas; espera o cumprimento dos acordos com a empresa “Águas do Oeste” em 
caso de dificuldades no abastecimento público de água; as obras das estradas Atouguia 
da Baleia/Ferrel e Ferrel/Serra d'El-Rei já constam de mapa de obras e foi mantida a 
preocupação da Câmara em relação à questões da vedação no Cabo Carvoeiro. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
 
O Senhor Presidente da Mesa colocou à consideração da Assembleia a inclusão 

na ordem de trabalhos desta reunião de um novo ponto relacionado com uma alteração 
ao artigo 1.º dos Estatutos da Comunidade Urbana do Oeste, na sequência da adesão do 
Município da Nazaré àquela comunidade: 

 
Ninguém se opôs à inclusão, tendo sido estabelecido consenso no sentido do 

assunto ser tratado como ponto 1 da ordem de trabalhos. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 20 DE FEVEREIRO DE 

2006, RELATIVA À ALTERAÇÃO DO ARTIGO 1.º  DOS ESTATUTOS DA COMUNIDADE 

URBANA DO OESTE:
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 1.º da ordem de trabalhos, não se 

registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

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: 
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto 2.º da ordem de trabalhos, cujos 

assuntos adiante se referenciam:  
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- Parcela de terreno, destinada a logradouro, com a área de 115,00 m2, sita na 
Rua dos Lavadouros, lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da 
Baleia, concelho de Peniche, e que confronta do norte e nascente com António Leonardo 
da Conceição Honorato e do sul e poente com Rua dos Lavadouros; 

- Parcela de terreno, destinada a logradouro, com a área de 4,41 m2, situada na 
Rua dos Lavadouros, lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da 
Baleia, concelho de Peniche, e que confronta do norte e nascente com Rua dos 
Lavadouros e do sul e poente com Filipe Manuel Conceição Garcia; 

- Parcela de terreno, destinada a logradouro, com a área de 8,76 m2, situada na 
Rua Mendo Fóios Osório, lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da 
Baleia, concelho de Peniche, e que confronta do norte e poente com Filipe Manuel 
Conceição Garcia, do sul com Rua Mendo Fóios Osório e do nascente com Município de 
Peniche; 

- Parcela de terreno, destinada a logradouro, com a área de 3,47 m2, situada na 
Rua Mendo Fóios Osório, lugar de Casais de Mestre Mendo, freguesia de Atouguia da 
Baleia, concelho de Peniche, e que confronta do norte e nascente com Filipe Manuel 
Conceição Garcia, do sul com Rua Mendo Fóios Osório e do poente com José Fernando 
Conceição Garcia. 

 
Submetidas a votação, foram as parcelas de terreno consideradas, por 

unanimidade, desafectadas do domínio público e integradas no domínio privado do 
Município. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGIMENTO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 3.º da ordem de trabalhos, foi a 

proposta analisada na especialidade e sobre a qual usaram da palavra os senhores: 
 
João Paulo Teófilo: 
Disse ser necessário debater os assuntos, prevalecendo a tolerância sem 

constrangimentos. 
 
José Leitão: 
Disse que a Assembleia não deveria ficar limitada, devendo a apreciação ser 
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realizada com rigor e tolerância, e não vendo mal que se dê sugestões cabendo as 
opções ao executivo que tem o poder de decisão. 

 
Presidente da Mesa: 
Informou que tomou em consideração as propostas de alteração sugeridas e que 

apresentaria o documento final para ratificação já com todas os aditamentos, 
rectificações e alterações ao texto actual. 

 
Posto a votação, foi o Regimento aprovado, por unanimidade, devendo o 

mesmo ser submetido posteriormente a ratificação após a introdução das alterações 
preconizadas.  

 
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 zeros horas e quarenta e 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. 


