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ACTA N.º 26/2007 
 
          ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

         PENICHE, REALIZADA NO DIA 3 DE JUNHO DE 2007: 
 
 Aos três dias do mês de Junho do ano dois mil e sete, nesta cidade de Peniche, no Largo 
da Ribeira Velha, 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 quinze horas e cinquenta minutos. 
  
DIA DO PESCADOR: 
  
 De harmonia com a deliberação camarária de 28 de Maio último, a reunião destinava-se a 
assinalar e comemorar solenemente o Dia Nacional do Pescador. 
 Seguidamente, foram lidos os textos das propostas aprovadas naquela reunião atinentes às 
homenagens aos familiares dos pescadores falecidos em naufrágios, no período de 1950 a 2006, 
e às entidades envolvidas na busca e salvamento no mar, tendo para o efeito sido entregues 
lembranças alusivas à efeméride e às menções de homenagem e reconhecimento público, a 
Senhora Regina Martins Rosa, viúva de Ludgero Rosa, ex-cooperante da embarcação “Trinitá”, à 
Marinha Portuguesa, representada pelo Senhor Comandante Guerreiro Cardoso, à Força Aérea 
Portuguesa, representada pelo Senhor Tenente General Pereira da Cruz, ao Instituto de Socorros 
a Náufragos, representada pelos Senhores Comandante Garcia Esteves e Patrão do Salva-Vidas 
Jacinto Neves, à Direcção de Faróis, representada pelos Senhores Comandante Oliveira Santos e 
Faroleiro Vieira da Silva, e à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, representada 
pelos Senhores Presidente da Mesa da Assembleia Geral Reinaldo Gomes e Comandante Carlos 
Garcia. 
 Tal como se encontrava programado, usaram da palavra o Senhor Humberto Manuel 
Batista Jorge, em representação das Associações Patronais, o Senhor Henrique Bertino Batista 
Antunes, em representação do Sindicato dos Pescadores da Pesca do Centro, um Vereador de 
cada uma das forças políticas representadas na Câmara, Senhores Paulo Rodrigues (PSD), 
Joaquim Raul Farto (PS) e Jorge Amador (CDU) e, finalmente, o Senhor Presidente da Câmara. 
 Nos seus discursos, todos os oradores saudaram e enalteceram o mérito de todos os 
pescadores que se encontram em actividade e respectivos familiares e a todos os demais 
trabalhadores ligados ao sector das pescas, considerando os contributos e a importância da sua 
actividade no contexto económico, social e local e agradecendo a sua participação na afirmação 
do sector das pescas na cidade de Peniche. Prestaram também homenagem aos pescadores 
perecidos no mar e manifestaram o seu reconhecimento às entidades que diariamente têm 
cooperado em acções de busca e salvamento através da disponibilização dos meios humanos e 
materiais que têm ao seu alcance com vista a minimizar os impactos negativos e de insegurança 
de todos aqueles que laboram no mar. Propuseram ainda a ideia da criação de memorial que 
perpetue o nome de todos os pescadores falecidos no mar. 
 Todos consideraram gravíssima a crise instalada no sector das pescas, a qual tem 
influenciado negativamente a melhoria das condições de vida dos pescadores e de todos aqueles 
a ele ligados e que dele dependem e exigiram das entidades responsáveis a implementação de um 
novo modelo para a pesca, alicerçado numa participação mais empenhada na resolução dos 
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problemas existentes através da dinamização e modernização da actividade, melhoramento dos 
mecanismos de transformação, transporte e comercialização dos produtos de pesca, adopção de 
medidas de apoio indispensáveis que inverta a crise instalada, com a criação de mecanismos de 
sustentabilidade económica e financeira e que conduzam à concretização de uma política 
consertada no sector e implementação de soluções justas e necessárias que viabilizem o sector 
das pescas, e, finalmente, a implementação de formação profissional adequada e específica e 
orientada para as pescas. 
 Todos os textos disponibilizados são arquivados em anexo à minuta da acta e dela fazem 
parte integrante. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezassete horas e trinta 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. 
 
 


