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ACTA N.º 13/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
         PENICHE, REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2007: 
 
Aos quinze dias do mês de Março do ano dois mil e sete, nesta cidade de Peniche, 

edifício dos Paços do Município e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas 
Amador, Vice-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, 
Joaquim Raul Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 
Rodrigues, Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram dezoito horas e quarenta minutos. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

QREN – QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA NACIONAL – PLANO DE ACÇÃO 
DA REGIÃO OESTE: 

 
Na sequência da deliberação tomada no dia 13 do corrente e após o Senhor Presidente da 

Câmara haver informado do horário da reunião a realizar com o Eng.º Carlos Esteves do IPTM 
para apresentação e calendarização de outras iniciativas e dado conhecimento da entrega de mais 
um conjunto de fichas de projectos a incluir no plano de acção, referido que falta ainda evoluir 
para alguns níveis, designadamente no que concerne à certificação de produtos e rede de museus, 
usaram da palavra os membros da Câmara adiante identificados: 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu conhecimento de que já se encontra disponível um conjunto de informações, as 

quais foram objecto de subdivisão em três grupos: 
1.º- Constituído por dezassete fichas, englobando algumas versões em fichas adaptadas 

(ex. Empreendorismo do Oeste), com um investimento de cerca de 40.000.000,00 €. 
2.º- Traduz a aplicação de uma ficha relativa à Carta Educativa do Município de Peniche, 

com um investimento de 11.000.000,00 €. 
3.º- Englobam os investimentos nas áreas da captação, adução e abastecimento de água e 

do saneamento, com um investimento de 23.000.000,00 €. 
- Referiu, que dada a urgência e não esgotando a possibilidade de se englobar todos os 

projectos, era conveniente optar-se para a lógica da elencagem das referidas fichas. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Referiu que o tempo é escasso para tratar esta matéria em profundidade, assunto para 

cuja necessidade de apreciação já tinha alertado em 2006; 
- Declarou que sendo uma matéria cujos efeitos se irão prolongar por mais do que um 

mandato, o plano terá que ser discutido internamente no partido; 
- Sugeriu, no entanto, que se analisasse o máximo das situações e se procedesse à 

votação na próxima reunião ordinária; 
- Apresentou algumas fichas, que considera dever incluir-se no plano, e respeitantes à 

construção do Museu da Renda de Bilros e Auditório Municipal, requalificação dos principais 
centros urbanos dos aglomerados rurais, construção da Avenida Paulo VI e Marina de Peniche. 
O Senhor Presidente da Câmara informou que no âmbito da implementação de um pavilhão 
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multiusos poderá ser concebida uma área que contemple o Museu de Rendas e um auditório. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Disse considerar de grande utilidade que a discussão do plano se faça no seio do partido e 

que na próxima segunda-feira se tomem as decisões sobre o assunto. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Concordou que a decisão a tomar se efectuasse na próxima segunda-feira e referiu que o 

trabalho está a ser feito no momento adequado, tendo para o efeito, e à medida que o QREN foi 
sendo debatido, disponibilizado sempre toda a informação. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou esclarecimentos sobre projectos relacionados com o abastecimento de água e de 

saneamento e seu enquadramento no plano de acção. 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Disse ter feito uma reflexão profunda sobre o assunto, dado que o plano estratégico irá 

ter implicações futuras no desenvolvimento económico/social do Município, em que todas as 
iniciativas se deveriam centrar em ideias e projectos estruturantes, ao invés do sentido de gestão 
corrente que a Câmara tem dado à sua actividade; 

- Referiu fazer todo o sentido apostar-se na Marina de Peniche e no centro de 
talassoterapia; 

- Lamentou que o seu projecto pessoal de ajudar a encontrar-se novas fontes de 
rendimento com base na reflexão e sentido de responsabilidade não tenha tido o impacto 
desejado e sido acolhido e considerado como medida estruturante; 

- Vincou que as ideias estão agarradas a coisas que não vão ter efeito multiplicador, 
descurando as potencialidades daquilo que deve ser defendido como desígnio privilegiado, o 
Mar. 

 
Senhor Vice-Presidente: 
- Lembrou que o objectivo da aprovação em apreço tem apenas como destino contribuir 

para o projecto de âmbito regional que está a ser elaborado pelo Dr. Augusto Mateus; 
- Disse ter entendido algumas críticas sobre o andamento do processo e interrogou-se 

sobre os motivos por que algumas das intenções não foram consideradas há mais tempo; 
- Lembrou os vários adiamentos para se tomar posição, nas reuniões de 12 e 13 de 

Março, sobre o assunto e que porventura, e face à sugestão apresentada, não havia necessidade 
de se realizar a reunião de hoje; 

- Referiu que está previsto incluir o auditório no pavilhão multiusos e que para o Museu 
de rendas de bilros terá que se encontrar um espaço que poderá ser no mesmo edifício; 

- Manifestou a sua satisfação pelo facto de, no actual mandato autárquico, o executivo 
estar a discutir projectos estruturantes e não se limitar à discussão de assuntos correntes. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse discordar das declarações do Senhor Vice-Presidente e que não pretende 

alimentar polémica, estando disponível para colaborar. No entanto, considera que os membros 
actuais da Câmara não são donos das forças políticas locais e, por isso mesmo, entende que 
deverá haver discussão partidária interna no seu partido. 
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Senhor Presidente da Câmara: 
- Referiu que o Centro de talassoterapia deverá ser conceptualizado de forma integrada, 

não fazendo sentido a sua implementação de forma desintegrada de projectos que tenham a ver 
com o aproveitamento da água do mar. 

 
Deliberado, por unanimidade, que o assunto seja reanalisado e objecto de tomada de 

decisão na reunião da próxima segunda-feira. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo dezanove horas e cinquenta minutos, o Senhor Presidente 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, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


