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AACCTTAA    NN..ºº    1100//22000066  
 

A C T A  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O  M Ê S  D E  D E Z E M B 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 2   D E   D E Z E M B R O   D E   2 0 0 6 :  
 

Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro do ano dois mil e seis, no Auditório 
do Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e duas 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, Silvino Doirado Conceição João, António Filipe Monteiro 
Vitória, João Paulo Oliveira Teófilo, José António Leitão da Silva, Marco António Borges 
Bem, Jorge Santos Carvalho, António José Azevedo Filipe, Júlio Alberto Silva Coelho, 
Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa, Américo Araújo Gonçalves, José 
António Bombas Amador, Paulo Jorge Ferreira Santos, Álvaro André Paiva Amador, 
Vítor Miguel Silva Delgado Marques, José Joaquim Franco Antunes 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 do Orçamento Municipal para o ano 
financeiro de 2007; 

2. Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano do Município 
de Peniche, para o ano financeiro de 2007; 

3. Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do 
Plano dos Serviços Municipalizados, para o ano financeiro de 2007; 

4. Apreciação e votação da 1.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes 
Opções do Plano para o ano de 2006; 

5. Apreciação e votação da deliberação camarária de 27 de Novembro 
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de 2006, relativa à adesão do Município ao Fundo Finicia Oeste. 
6. Apreciação e votação da deliberação camarária de 11 de Dezembro 

de 2006, relativa à taxa municipal de direito de passagem; 
7. Apreciação e votação da deliberação camarária de 11 de Dezembro 

de 2006, sobre a constituição da comissão de vigilância alimentar. 
 
Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Jorge Alberto 

Bombas Amador, e os Vereadores, Senhores Jorge Serafim Silva Abrantes, Joaquim Raul 
Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 
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: 
- Do Senhor Almiro José Oliveira Lopes, por um período de 6 meses, por 

motivos profissionais. 
 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão do mandato solicitadas 

e encontrando-se presente o elemento que se segue na respectiva lista da CDU, Senhor 
Jacinto Sousa Pinto, reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de imediato, a 
participar na reunião. 
 
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 Rui António Rodrigues Carvalho, por um período de 15 dias, a 

partir do dia 19 último, por motivo de ordem profissional; 
- Do Senhor Raul Fernando Conceição Santos, no dia de hoje, por motivos 

profissionais; 
- Do Senhor Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, no dia de hoje, por motivos 

profissionais; 
- Do Senhor Nuno Eduardo Faustino Rainha, no dia de hoje, por se encontrar 

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

solicitados e encontrando-se presentes os elementos que se seguem nas respectivas 
listas, Senhora Arminda Glória Félix Martins Braz (da CDU) e os Senhores José Joaquim 
Franco Antunes (da CDU), Ângelo Miguel Ferreira Marques (do PS) e Rui Manuel 
Santos Martins (do PSD), reconheceu os seus poderes, pelo que passaram, de imediato, 
a participar na reunião. 

 
Por motivo da falta de energia eléctrica nas instalações, a reunião prosseguiu no 

auditório da Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, com a apreciação dos 
demais assuntos que constavam da ordem de trabalhos. 

 
PERÍODO DE "ANTES DA ORDEM DO DIA":  

 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:  

 
Foram presentes as actas n.os 7, 8 e 9/2006, das reuniões realizadas nos dias 22 

de Setembro, 11 de Outubro e 24 de Novembro de 2007, 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: 
 
Henrique Bertino: 
- Referiu que na sua intervenção constante da acta n.º 7, fls. 94, onde consta 

“informou que a Junta de Freguesia de Ajuda já dispõe das placas toponímicas, mas que 
as pessoas não aceitam terem sido atribuídos os nomes de Ruth Gonçalves e de Dionísio 
Costa a artérias da cidade” e “referiu que não lhe agrada a atribuição a nomes de rua de 
pessoas que estejam vivas, com excepção da respeitante ao Monsenhor Bastos” deverá 
ficar consignado”informou que a Junta de Freguesia de Ajuda já dispõe das placas 
toponímicas para as ruas com os nomes de Ruth Gonçalves e de Dionísio Costa, para 
duas ruas da Urbanização do Abalo, as quais não foram colocadas porque os 
proprietários das vivendas situadas nos limites das respectivas ruas não autorizaram a 
sua colocação, dando também conta da existência de moradores que não concordam 
com a atribuição dos nomes daqueles antigos presidentes de Junta de Freguesia de 
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Conceição a ruas da freguesia da Ajuda” e “ “referiu que não concorda com a atribuição 
a nomes de ruas de pessoas que estejam vivas, com excepção da respeitante ao 
Monsenhor Bastos”. 

 
Tiago Gonçalves: 
- Referiu que na sua intervenção constante da acta n.º 7, fls. 93, onde consta: 

“tasquinhas” deverá ficar consignado “tampinhas”; 
- Solicitou, por não constar da acta n.º 8, a fls. 107, e imediatamente a seguir à 

intervenção do deputado municipal Nuno Rainha, que se consignasse as seguintes 
considerações, que fez, e que a seguir se transcrevem: ”- Disse que cada um é livre de 
preparar as reuniões como entende e que quem estava dentro do convento é que sabia o 
que lá ia dentro” e “manifestou a sua disponibilidade para ceder um exemplar das 
propostas da ANMP feitas ao Governo e que tinham sido aceites para consubstanciar a 
lei”; 

- Solicitou, ainda, que na sua intervenção constante da acta n.º 9, fls. 113, fosse 
incluída a seguinte consideração, que fez, e nela se não encontra reproduzida: “Frisou 
que era impossível a Juventude Socialista, que pugna pela emancipação jovem e pelos 
problemas da habitação para jovens, não defender a proposta de redução da carga fiscal 
do IMI e do CIMI”. 

 
João Paulo Teófilo: 
- Referiu que na sua intervenção constante da acta n.º 8, fls. 104, onde consta: 

“Disse que era importante verificar-se se para Peniche já foi efectuado algum impacto 
sobre a capacidade de endividamento” deverá ficar consignado “Disse que era 
importante verificar-se se para Peniche já foi efectuada alguma avaliação sobre o 
impacto da capacidade de endividamento”. 

 
Submetidas à votação as actas em apreço, já com as correcções preconizadas, 

constataram-se os seguintes resultados: 
Acta n.º 7 – Aprovada, por unanimidade. 
Acta n.º 8 – Aprovada, por unanimidade. 
Acta n.º 9 – Aprovada, por unanimidade. 
Não foram apresentadas quaisquer declarações de voto. 
 

b)  EXPEDIENTE: 
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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: 

 
1 - Ofício n.º 7327, datado de 27 de Dezembro de 2006, do IPL – Instituto 

Politécnico de Leiria, remetendo um exemplar da edição n.º 19/20 da revista 
Politécnica. 

2 - Ofício n.º 9486, datado de 29 de Dezembro de 2006, da Câmara Municipal 
de Peniche, convocando o Senhor Presidente da Mesa para uma reunião do Conselho 
Municipal de Educação. 

3 - Circular n.º 01/2007, datada de 8 de Janeiro de 2007, da ANMP, atinente à 
publicação do Regime  

4 - Carta, datada de Outubro de 2006, de Carla Marcelino, aguarelista, 
apresentando os seus trabalhos. 

5 - Ofício n.º 6590, datado de 25 de Setembro de 2006, da Câmara Municipal de 
Óbidos, informando que não ter qualquer parque eólico nem nenhuma negociação 
acordada. 

6 - Circular n.º 138/2006, datada de 28 de Setembro de 2006, da ANMP, 
atinente ao XVI Congresso daquela associação, que se realizou no dia 4 de Outubro de 
2006. 

7 - Circular n.º 139/2006-CO, datada de 29 de Setembro de 2006, da ANMP, 
remetendo exemplares do boletim n.º 150, de Setembro de 2006. 

8 - Circular n.º 3581/2006, das Águas do Oeste, remetendo o seu relatório de 
contas de 2006. 

9 - Carta, datada de 9 de Outubro de 2006, do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português, atinente a uma audição pública sobre “A Perequeação – 
Instrumento de Gestão Urbanística”. 

10 - Circular n.º 140/2006, datada de 13 de Outubro de 2006, da ANMP, 
endereçando convite para assistir ao programa Prós e Contras da RTP 1, sobre a Lei das 
Finanças Locais. 

11 - Circular n.º 141/2006, datada de 16 de Outubro de 2006, da ANMP, atinente 
à II Conferência “Ordenamento do Território e Revisão dos PDM”. 

12 - Carta, datada de 16 de Outubro de 2006, do Grupo Parlamentar do Partido 
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Comunista Português, remetendo cópia das intervenções proferidas pelos Deputados 
Abílio Fernandes e Honório Novo, sobre a Lei das Finanças Locais. 

13 - Carta, datada de 25 de Outubro de 2006, do Grupo Parlamentar do Partido 
Ecologista “Os Verdes”, acusando a recepção do n/ ofício n.º 7733, relativo à Lei das 
Finanças Locais. 

14 - Circular n.º 145/2006, datada de 25 de Outubro de 2006, da ANMP, relativa 
ao Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos – PERSU II 2006-2016. 

15 - Circular n.º 147/2006, datada de 27 de Outubro de 2006, da ANMP, 
remetendo o projecto de parecer daquela Associação sobre a Proposta de Lei do 
Orçamento de Estado para 2007. 

16 - Carta, datada de 25 de Outubro de 2006, do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português, acusando a recepção do n/ ofício n.º 7733, relativo à Lei das 
Finanças Locais. 

17 - Carta, datada de 25 de Outubro de 2006, do Grupo Parlamentar do Partido 
Socialista, acusando a recepção do n/ ofício n.º 7733, relativo à Lei das Finanças Locais. 

18 - Circular n.º 1733/2006-AMJ, datada de 6 de Novembro de 2006, da ANMP, 
apresentado desculpas por não ter estado representada no debate, realizado pela 
Assembleia Municipal, sobre a Lei das Finanças Locais. 

19 - Circular n.º 151/2006-CO, datada de 8 de Novembro de 2006, da ANMP, 
remetendo exemplares do boletim n.º 151, de Outubro de 2006. 

20 - Circular n.º 153/2006, datada de 16 de Novembro de 2006, da ANMP, sobre 
as comemorações dos 30 anos de Poder Local Democrático. 

21 - Carta, datada de 20 de Novembro de 2006, do Centro Social do Pessoal da 
Câmara Municipal de Peniche, endereçando convite ao Senhor Presidente para estar 
presente na Festa de Natal daquele Centro. 

22 - Circular n.º 160/2006-AG, datada de 17 de Novembro de 2006, da ANMP, 
remetendo cópia da resolução aprovada pelo seu Conselho Geral, sobre as Propostas de 
Lei das Finanças Locais e do Orçamento de Estado para 2007, o QREN (Quadro de 
Referência Estratégico Nacional) 2007/2013 e as recentes intempéries. 

23 - Circular n.º 164/2006-TC, datada de 24 de Novembro de 2006, da ANMP, 
sobre o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo relativo ao pagamento de taxa 
por ocupação do domínio público municipal por empresas concessionárias das redes de 
gás. 

24 - Circular n.º 167/2006, datada de 29 de Novembro de 2006, da ANMP, sobre 
as comemorações dos 30 anos de Poder Local Democrático. 
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25 - Carta, datada de 25 de Outubro de 2006, do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português, informando que o Deputado Miguel Tiago entregou na 
Assembleia da República um requerimento dirigido ao Governo sobre os “Impactos do 
Aterro Sanitário do Oeste, junto das populações”. 

26 - Circular n.º 168/2006, datada de 28 de Novembro de 2006, da ANMP, 
remetendo informação sobre a situação das Finanças Locais e do Orçamento de Estado 
para 2007. 

27 - Circular n.º 170/2006-CO, datada de 6 de Dezembro de 2006, da ANMP, 
remetendo exemplares do boletim n.º 152, de Novembro de 2006. 

28 - Circular n.º 172/2006, datada de 6 de Dezembro de 2006, da ANMP, 
remetendo um exemplar da agenda 2007. 

29 - Carta, datada de 19 de Outubro de 2006, do Grupo Parlamentar do Partido 
Popular, acusando a recepção do n/ ofício n.º 7733, relativo à Lei das Finanças Locais. 

30 - Exemplar do Atlas Eleitoral, editado pelo STAPE. 
31 - Exemplares n.ºs 172 e 173 – Outubro e Novembro 2006, do Boletim 

Informativo da Associação Comercial Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche. 
32 - Exemplar n.º 9 – Outubro 2006, do Boletim Informativo AdOnotícias. 
33 - Exemplar n.º 219 – Novembro de 2006, do jornal "Associação" – Órgão 

Oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. 
34 - Exemplar n.º 83 – Setembro 2006, do jornal do STAL. 
35 - Exemplar n.º 359 – 24 de Novembro 2006, do jornal Área Oeste. 
36 - Exemplar n.º 18 – Novembro 2006, do Boletim da CCDRLVT. 
 

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: 
 
José Leitão: 
Solicitou as seguintes informações relativamente aos assuntos adiante 
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mencionados: 
- O que foi tratado objectivamente e em concreto na reunião havida com o INH; 
- Qual o ponto de situação sobre o Fosso das Muralhas e Forte da Consolação; 
- Se já há data concreta para o Senhor Ministro da Economia se deslocar a 

Peniche, no âmbito do programa Finicia; 
- Se dispõe de informação actualizada e concreta sobre rumores referentes à 

deslocalização da ex-Idal; 
- Qual o ponto de situação sobre a instalação da energia das ondas por empresa 

finlandesa, que, sendo uma aposta forte do Presidente da Câmara, não está a ter a 
evolução desejada e ao que parece agora com a concorrência na mesma pretensão pela 
Câmara Municipal da Nazaré; 

- Sugeriu a realização de assembleia extraordinária para apreciação do PROT-OVT 
com o desejo de que não aconteça o mesmo com a reunião ainda por agendar sobre a 
Higiene e Segurança no Trabalho; 

- Referiu, ainda, que a divulgação das iniciativas sobre desporto estão aquém 
do que seria desejável. 

 
Presidente da Câmara Municipal: 
Prestou as seguintes informações: 
- A reunião efectuada com o INH teve em vista dar conta dos assuntos 

relacionados com o desenvolvimento do processo de resolução dos problemas de 
habitação social no âmbito do programa REHABITA, estando previsto a realização de 
seminário para discussão do assunto; 

- Na reunião realizada no Governo Civil, onde foram abordados os assuntos 
respeitantes ao Fosso das Muralhas e Forte da Consolação, foi suscitado que se 
efectuasse sessão de trabalho atinente à execução dos projectos respectivos e sobre os 
quais solicitou uma audiência ao Senhor Sub-Secretário de Estado dos Transportes; 

- O Senhor Ministro da Economia manifestou interesse em vir fazer a 
apresentação do Finicia Oeste – Fundo de Apoio às Micro-Empresas; 

- Apenas fez proposta de felicitação à empresa Hortapronta, cabendo à Câmara 
decidir sobre a atribuição de galardão municipal; 

- Que a empresa European Seafood Investments Portugal está neste momento a 
proceder à elaboração de plano estratégico e a estudar os níveis de rentabilização da 
empresa, assunto que a Câmara está a acompanhar. Reuniu, também com o 
administrador da empresa Henrique Serrano, não tendo ainda conhecimento concreto 
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da evolução do processo sobre o eventual encerramento das instalações; 
- Irá participar em reunião no Ministério dos Assuntos do Mar sobre o projecto 

da instalação da energia das ondas e propôs-se defender que possam ser apoiados 
projectos fora da estação piloto; 

- Está a aguardar a 2.ª sessão do PROT-OVT, sendo que a informação existente 
sobre o assunto poderá ser disponibilizada pelos serviços; 

- Há algumas iniciativas culturais e desportivas que não são da 
responsabilidade da Câmara, contando apenas com o seu apoio logístico desde que 
materialmente seja possível. 

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

PESAR: 
 
Não se registaram quaisquer intervenções. 
 

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

 
Passando a Assembleia à apreciação do assunto em epígrafe, usaram da palavra 

os Senhores, adiante identificados: 
 
Américo Gonçalves: 
- Fez a leitura de carta que o Senhor Vereador Jorge Gonçalves lhe solicitou, em 

virtude de não poder estar presente nesta reunião, e cujo texto a seguir se transcreve: 
«Ex.mos Deputados da Assembleia Municipal 
Ex.mos Membros da Câmara Municipal 
Começo por apresentar as minhas desculpas e a justificação para a minha 

ausência na reunião de hoje da Assembleia Municipal. Tal ficou a dever-se à 
perspectiva criada que a reunião se iria realizar no dia 21, data que informalmente foi 
alvitrada em reunião da Câmara. Por esse facto, assumi um compromisso para o dia 
de hoje, a realizar-se fora do concelho de Peniche, a que não posso faltar e, portanto, 
me impede, de todo, a estar convosco nesta reunião. 

Obviamente que gostaria de ser eu a ler-vos esta breve carta. Não o podendo 
fazer, solicitei ao meu camarada Américo Gonçalves que o fizesse em meu nome. 
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Agradeço-lhe a disponibilidade. 
Mas perguntarão, a que propósito vos escrevo esta breve carta. 
Pensei muito se deveria escrevê-la. Durante essa reflexão, veio-me à memória 

um ditado popular, “Quem cala consente”. Optei por não me calar. 
Um ano decorrido do actual mandato, tem sido normal o deputado municipal 

Sr. Henrique Bertino, escolhendo o palco político da Assembleia Municipal, palco que 
não é o meu, em que participo como membro da Câmara, com todas as limitações 
que são conhecidas, enviar-me constantemente ataques políticos e alguns até de 
natureza pessoal, e são estes que me levam a dirigir-vos estas palavras. 

Acredito sinceramente no sistema democrático, baseado na defesa de valores, de 
concepções diferentes da sociedade que queremos para nós e para os vindouros, que 
se constrói na diversidade de opiniões, na luta política partidária com base nessa 
diferença de projectos, acreditando que, no global, todos pretendemos uma sociedade 
mais justa e mais fraterna. Por conseguinte, não posso aceitar que esta luta política, que 
deveria ser nobre, extravase para o campo pessoal, muitas vezes para a ofensa 
inadmissível, praticada por aqueles que muitas vezes gostam de protagonizar lições de 
democracia. 

Vem isto a propósito da declaração expressa pelo Sr. Deputado municipal 
acima referido, acerca do Imposto Municipal de Imóveis (IMI), numa referência 
claramente despropositada à atribuição da medalha de mérito municipal ao ex. 
Presidente da Câmara Municipal, Sr. João Augusto Tavares Barradas, e que passo a 
citar “Por isso, no dia em que o João Augusto Barradas recebeu a medalha de mérito 
municipal das mãos do Sr. Presidente da Câmara António José Correia, eu lhe disse: 
Que o acto da entrega da medalha era um reconhecimento e uma prova de amizade de 
muitos. De outros, a atribuição, e tendo em conta o passado, tinha sido um acto de 
hipocrisia, de demagogia política, uma forma de tentar influenciar no futuro a atribuição 
de uma outra medalha", fim de citação. 

Não vou fazer aqui o historial da atribuição da medalha ao Sr. João Augusto 
Tavares Barradas, quase ao fim de um ano de ela ter sido proposta e a que se deveu esse 
facto. Afirmo, apenas que não me arrependo, em nada, de ter sido o primeiro subscritor 
dessa proposta. Isso, constitui um facto e contra factos não há argumentos. Fi-lo, por achar 
que alguém que dá doze anos da sua vida à causa pública, muitas vezes em 
detrimento da sua família, era merecedor dessa distinção, independentemente de 
divergências de opinião ou de decisões tomadas no exercício do seu cargo. 

Conheci o Sr. João Augusto Barradas ainda quando era miúdo, quer por ter vivido 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 22.12.2006  *  Livro 16 * Fl. 137 

perto da sua casa, ou mais tarde, quando o meu pai me pedia para ir ao Banco Pinto 
Magalhães fazer depósitos da actividade do seu café e me dirigisse ao Sr. João Augusto 
Barradas. 

Posteriormente, cruzamo-nos na vida política, defendendo projectos diferentes, 
muitas vezes com opiniões políticas diferentes, algumas vezes antagónicas, sem que isso 
alguma vez pudesse afectar um relacionamento pessoal de cordialidade e de respeito que 
ainda hoje se mantém. É evidente que esta diferenciação de projectos políticos e esta 
relação pessoal de cordialidade, de respeito e de amizade, apenas pode fazer confusão 
em mentes que confundem a luta política e a relação pessoal. 

Quanto à “outra medalha”, como o Sr. Henrique Bertino gosta de entrar na mente 
dos outros e por aí julgá-los. Sobre isso, penso que nem Salazar ou Estaline fariam melhor 
para com os seus perseguidos. 

Importa recordar ao Sr. Henrique Bertino que há quatro coisas na vida que não 
voltam para trás: A pedra atirada, a palavra dita, a ocasião perdida e o tempo passado. 
Por outro lado, na vida política, seja em democracia ou mesmo em ditadura o poder não 
é eterno. 

Por último, aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano de 
2007, extensivo às respectivas famílias. 

Peniche, 22 de Dezembro de 2006.» 
 
- Promoveu a leitura de declaração, cujo texto, a seguir se transcreve, em 

resposta à declaração de voto subscrita pelo Deputado Municipal Henrique Bertino e 
reproduzida na acta n.º 9: 

«Declaração: 
• Apresentei um requerimento em conformidade com o artigo 31.° do 

Regimento, em virtude de ter sido apresentada uma proposta do Executivo e não do 
partido A ou B, e porque não necessito de explicações do Sr. Henrique Bertino, na 
Assembleia Municipal, em defesa da opinião do seu Partido e Presidente de Câmara, 
pois estas estavam devidamente fundamentadas nas respectivas actas. 

• "Que a pseudo democracia dos debates da Assembleia Municipal são, em 
grande medida, exercícios de pura demagogia e chicana política que servem estes ou 
aqueles objectivos de interesse político partidário ou de estratégia política pessoal, 
conforme as ocasiões." É aquilo que tenho presenciado por si, e por alguns elementos da 
sua bancada. 

• No que respeita à palração é só ler as actas recentes e do passado e verificar 
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quem é um verdadeiro palrador. 
• Quanto às questões do IMI, basta ler a acta da Assembleia Municipal de 2004, 

e verificar qual era a sua opinião, totalmente contra a proposta da Câmara. Em 2005 
votou a favor proposta idêntica à que tinha votado contra no ano anterior, este ano já 
lhe convém maiores receitas para o seu executivo, já não se preocupa com os que 
ganham o ordenado mínimo nacional. 

• Por último, e porque não me conhece o suficiente, quanto aos actos de 
democracia e de liberdade, foi por estes que lutei em 16 de Março de 1974 em Caldas da 
Rainha, que me levaram a ficar detido até ao dia 25 de Abril do mesmo ano. 

Américo de Araújo Gonçalves.» 
 
Henrique Bertino: 
- Referiu que iria apresentar declarações de protesto sobre os textos 

apresentados pelo deputado municipal que usou anteriormente da palavra, o que fez, 
em momento posterior, e cujos textos a seguir se transcrevem: 

 
Declaração de Protesto - Um 
A propósito do documento lido em nome do Sr. Jorge Gonçalves.  
Como afirmei durante a passada sessão da Assembleia Municipal de 22 de 

Dezembro de 2007, só iria responder caso me apetecesse. E dado que me apeteceu 
responder, aqui vai. 

O Sr. Jorge Gonçalves equivocou-se na mensagem que muito subtilmente fez 
chegar a esta Assembleia Municipal, e eu só lhe irei responder no plano político. 
Respondo-lhe no livre exercício do direito de liberdade e de expressão política, nos 
locais onde posso e devo fazê-lo! Para tal, basta que vejam todas as posições por mim 
tomadas durante o presente mandato e que confirmem a veracidade desta afirmação. 

No plano pessoal, desejo-lhe muito sinceramente para si e para a sua família um 
bom ano de 2007, repleto de muita saúde e bem-estar, de igual modo ao que peço para a 
minha família e para as pessoas que tenho por minhas amigas. 

No plano da actividade política as coisas têm que ser obviamente diferentes. 
Dirigindo-me directamente ao Sr. Jorge Gonçalves, como é que um político com a 
experiência acumulada de Sua Excelência pretende ir dizendo o que lhe bem apetece e 
exigir que os que estão do outro lado, e alvo das suas mensagens, permaneçam calados? 

Considero que a Assembleia Municipal é um local de discussão política por 
excelência. Sempre achei que a Câmara Municipal deve ser um local executivo por 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 22.12.2006  *  Livro 16 * Fl. 139 

excelência, de trabalho e de discussão da gestão do Município. Não quero com isto 
dizer que não se tomem posições de maior índole político, pois dada a natureza do 
órgão tal seria impossível.  

Mas deixem-me que lhes diga, na minha modesta opinião, que os mandatos 
mais marcadamente politizados da Câmara Municipal de Peniche, foram aqueles em 
que o Sr. Jorge Gonçalves esteve como vereador da oposição – o último mandato do Sr. 
João Augusto Barradas e o actual.  

Também penso, dadas as características do Sr. Jorge Gonçalves, ele serviria 
melhor o Município de Peniche como deputado municipal do que como membro de 
qualquer executivo. São opiniões, valem o que valem. 

Eu tenho o direito de pensar e de escrever sobre o que penso acerca das 
decisões ou actos marcadamente políticos. Podem parecer um pouco despropositados, 
mas têm total cabimento no actual contexto político local. A forma como o Sr. Jorge 
Gonçalves utiliza a sua “bancada” do Executivo Municipal, também me parecem 
muitas vezes despropositadas, e a leitura de uma boa parte das actas dão-me esse 
direito! A entrevista de balanço de um ano de mandato à Rádio “102 FM”, também me 
dá esse direito! As entrevistas aos jornais “Área Oeste” e “A Voz do Mar”, como 
balanço de mandato, também me dão esse direito. Os artigos de opinião escritos por si 
na “Área Oeste”, também me dão esse direito. As posições por si assumidas a propósito 
do processo “Modelo”, também me dão esse direito. O ridículo balanço da actividade 
da Câmara, após um mês de mandato, também me dão esse direito. Portanto, tamanho 
número de argumentos “despropositados” não faltam! Estou perfeitamente ciente de 
que, nada do que o Sr. Jorge Gonçalves tem feito é por acaso. Nem é por acaso que seja 
eu que lhe esteja a responder. 

Entre outros acasos ou desencontros, por acaso não se esqueceu que eu 
acompanhei todas as campanhas eleitorais onde V. Exa. foi candidato à Câmara, 
inclusive a primeira que perdeu e foi ganha pelo João Augusto. Esqueceu como V. Exa. 
dirigiu a sua campanha? 

Por acaso esqueceu-se que eu acompanhei pontualmente as reuniões camarárias 
desse mandato, onde era Presidente o João Augusto, e onde eu de vez em quando tinha 
de substituir a então vereadora da CDU, a Dr.ª Margarida Taveira. Será que eu não 
posso ter opinião sobre a forma como V. Exa. exercia e exerce os seus mandatos como 
vereador da oposição. Ou será que basta passar uma esponja, e pronto! 

Obviamente que quem conhece o João Augusto Barradas, sabe bem que ele não 
se vai pronunciar sobre esse passado. São características dele que obviamente respeito. 
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No entanto, Eu, e por razões mais do que obvias, só me remeterei ao silêncio sobre o 
passado político recente da nossa terra quando os outros se comportarem de modo 
cordial e condignamente na actividade política. 

Não me movem quaisquer sentimentos de vingança, ódios de estimação ou de 
inveja, Deus sabe bem que eu dispensava de bom grado todas as intervenções 
problemáticas que tenho assumido em relação a Vossa Excelência. Só que eu penso 
dever ser eu a assumir este papel muitas vezes indesejável e nada fácil. São as 
circunstâncias da vida que assim o conduzem. Assim seja! 

Que fique registado que nem eu, nem nós, atirámos a primeira pedra, nem tão 
pouco quero retirar qualquer palavra utilizada politicamente. Tudo o que está feito é 
assumido muito objectivamente como resposta a outros ataques. Quanto ao poder 
estejam descansados, nem eu sou eterno nem pretendo eternizar os pequenos poderes 
que tenho à minha disposição. Por mim, a transição far-se-ia de modo rápido para os 
mais jovens. Outros há que, se percebe claramente que estão preocupados com o seu 
futuro político! A curto prazo veremos! 

Já o disse e reafirmo, que as minhas ambições pessoais foram sempre muito 
limitadas! Para todos os lugares “públicos” que tive o prazer de assumir até hoje, fui 
sempre “empurrado” contra a minha vontade inicial e são através deles que detenho 
alguns pequenos e efémeros poderes. A saber: 

- Sou coordenador do Sindicato das Pescas, porque me foi solicitado pelo 
Belmiro Alves e pela Direcção. 

- Quando fui vereador em 1986, fui “empurrado” pelo Sr. Jorge Sobral. (vá-se 
lá saber porquê?!). 

- Quando fui candidato pela primeira vez à freguesia de Ajuda, o empurrão 
maior foi do António José Correia. 

- Sou Presidente da APAP, porque a minha mulher assim me pressionou (ela é 
que merecia ocupar o lugar por direito próprio). 

- etc., etc., etc. 
Quanto a candidaturas, ocupação de lugares, empurrões, outros não podem 

dizer o mesmo.  
E estejam muito descansados porque, desde muito cedo que estou vacinado 

contra as derrotas políticas. Optei por uma força política que eleitoralmente falando, 
ganha sempre muito pouco. Também neste aspecto outros não podem dizer o mesmo. 
Armam-se em democratas, mas não sabem enfrentar as derrotas eleitorais. 

A forma como foi introduzida a leitura da carta do Sr. Jorge Gonçalves na 
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reunião da Assembleia Municipal de 22 de Dezembro de 2007 é mais uma 
demonstração de que como alguns “respeitam” as regras democráticas estabelecidas. 
Façam só um pequeno exercício de memória e imaginem a leitura de uma carta por um 
membro da Assembleia, no mandato passado, em nome de um vereador da CDU. Era 
muito interessante ver as reacções de alguns dos seus membros. 

Basta pensarem no que ocorreu no mandato passado. O então vereador António 
José Correia, pediu a palavra para prestar esclarecimentos sobre um determinado 
assunto, e foi-lhe negada essa hipótese pelo então Presidente da Câmara Municipal, 
democrata convicto e agora pretensamente ofendido. 

Se queria enviar uma carta à Assembleia Municipal, devia dirigi-la ao Senhor 
Presidente da Assembleia Municipal e nos momentos de análise do expediente a Mesa 
da Assembleia ou a Assembleia, decidiriam se devia ou não ser lida. Ou se fosse o caso, 
solicitava em devido tempo ao senhor Presidente da Assembleia Municipal para 
intervir oralmente em defesa da sua honra. Estes sim são os procedimentos 
democráticos. 

Mais uma vez fiquei a perceber que as tão propaladas regras democráticas são 
usadas conforme dão jeito aos apetites de alguns. Registe-se que assisti impávido e 
sereno à violação grosseira das regras estipuladas, através da escrita do Sr. Jorge 
Gonçalves e da leitura do Sr. Américo Gonçalves. Como menino bem-educado ouvi 
atentamente, não respondi, não interpelei, não apresentei nenhum requerimento ou 
qualquer ponto de ordem. 

Como o regulamento da Assembleia me permite, estou através desta declaração 
de protesto a acrescentar mais um capítulo à “história contemporânea” do nosso 
concelho. Na verdade, tenho a plena consciência que sou um dos poucos que conhecem 
muito do passado recente, dos meandros políticos e do poder autárquico desta nossa 
terra. E também sei muito bem que quando sou ferido, por norma, digo aquilo que 
penso e aquilo que sei. E por vezes, faço conscientemente, umas “patifariazitas” 
recordando alguns episódios do passado político de alguns dos nossos políticos. 
Outros, vão sendo poupados, até um dia! 

Tento a todo o custo não me envolver com a vida pessoal de cada um. Mas com 
os aspectos políticos, tenham paciência mas não me peçam isso. Primeiro não se metam 
connosco! Ao longo dos quatro anos do mandato passado, como presidente da Junta de 
Freguesia de Ajuda, fui obrigado a sofrer, porque os propósitos e os objectivos foram 
sempre muito claros desde o dia em que me tornei Presidente de Junta. 

Fiz sempre o melhor que pude e que soube pela Freguesia da Ajuda, pelas suas 
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gentes e de modo especial pelos mais desfavorecidos. Aproveitei o mandato para 
demonstrar que é possível potenciar os poderes e os meios da freguesia para 
desenvolver outros tipos de acções que até então não tinham sido experimentadas. Sem 
falsas hipocrisias, estava consciente que se conseguíssemos fazer um bom trabalho nos 
quatro anos na Ajuda, juntaríamos um capital político muito importante ao trabalho 
que foi desenvolvido na Freguesia da Serra D’El-Rei, pela equipa da CDU dirigida pelo 
Jorge Amador. 

Fazendo-o, estaríamos a ajudar a eleição da equipa da Coligação Democrática 
Unitária, com o António José Correia para Presidente da Câmara Municipal de Peniche. 
E isso é que os senhores nunca me perdoarão! E isso deixa-me muito feliz. 

Não estou a escrever estas palavras para cobrar nada de ninguém, ao Tozé, ao 
Jorge Amador, ou ao Jorge Abrantes. Eles conhecem muito bem a forma como nós 
trabalhamos. Quando tenho alguma coisa para lhes dizer faço-o directamente. Também 
é verdade que sinto que ajudei a prestar um grande serviço à nossa Terra! 

Sofri, enervei-me, irritei-me e, até consegui durante quase todo o mandato, 
manter uma relação pessoal com o Sr. Jorge Gonçalves que até alguns do meu lado não 
conseguiram entender. Os objectivos em que acreditava ajudaram a suportar muitas 
horas amargas.  

Qualquer um dos principais objectivos alcançados foi tirado a saca-rolhas, 
nomeadamente: 

- A recuperação dos Lavadouros do “Filtro”; 
- Os materiais para a recuperação dos balneários das camadas jovens do 

GDP; 
- A “introdução” no projecto de recuperação do largo fronteiro ao Bairro da 

Prageira, do polidesportivo descoberto da Prageira  
- A dignificação da situação da Freguesia de Ajuda que, até ao ano de 2004, 

era a única das seis freguesias do concelho que não recebia qualquer verba da Câmara 
para o seu funcionamento. Em 2004, finalmente, a Câmara atribui-o o valor de 15.000 
euros à Freguesia de Ajuda. Em 2005, atribuiu o valor de 25.000 euros, o Sr. Jorge 
Gonçalves saiu em finais de Outubro e até então só tinha pago 12.500 Euros; 

- A entrega de materiais à Freguesia de Ajuda, meses depois das decisões 
favoráveis assumidas, era sempre um autêntico suplício. Recordo-me em particular do 
cimento para as obras do Bairro da Prageira, da pedra de calçada para os passeios da 
Rua Arq. Paulino Montez, da Rua Dr. João de Matos Bilhau e para o Largo do Timão, o 
bloqueio à cedência dos materiais, para uma calçada do Bairro do Calvário, foi mesmo 
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um autêntico calvário;  
- O bloqueio à cedência de um terreno de propriedade municipal, 

completamente abandonado, cheio de lixos e caniços por tudo o que era sítio, 
“amanhado” por três pessoas clandestinamente, foi um processo que envergonharia 
qualquer autarca de bom senso. 

Recordo-me especialmente de uma mensagem de Natal que lhe enviei no 
primeiro ano de mandato e até andou a exibir (o que eu agradeci) e, de entre votos 
sinceros de Bom Natal e de Boas Festas, fazia acompanha-los com dois desejos: “…com 
um homenzinho e um dumperzinho para a Freguesia de Ajuda”. Recorda-se? 

Desejos que alcançámos nos princípios do ano 2004 sem qualquer apoio da 
Câmara Municipal. A estratégia foi simples, poupar, poupar, poupar o máximo possível 
nos dois primeiros anos (2002 e 2003), para amealhar e poder comprar o dumper 
(polivalente) e contratar um jovem encarregado. Simples e eficaz! 

Depois começamos a recorrer a trabalhadores dos Programas Ocupacionais. 
Houve um momento em que ele próprio não queria acreditar e particularmente me 
perguntou se era verdade que “eu” ia comprar um dumper para a Junta. E eu respondi, 
mais ou menos isto: “ Oh Jorge, mas tu não me conheces? Então eu ia ficar parado? Se 
fosse para assinar atestados e dar subsídios eu nunca me candidatava a presidente da 
junta.”. 

O então Presidente da Câmara, só tinha que aceitar as capacidades e algumas 
das vontades da Junta da Ajuda e do seu Presidente, dar-lhe algumas coisitas para se 
irem entretendo, mandar controlar as “obrinhas” da Ajuda, como fazia às vezes e, no 
fim se a colaboração fosse outra, tinha o direito a cortar a fita. Nós trabalhávamos e ele 
retirava o seu capital político. Acho que arrogância do poder, aliada a mesquinhez da 
politiquice, lhe bloqueou o discernimento político. 

Mesmo a poucos meses das eleições autárquicas, quando lhe dei conta com toda 
a frontalidade, do abaixo assinado promovido pelas valorosas mulheres do Bairro da 
Prageira, a quem prestei a minha colaboração, em defesa do alcatroamento dos espaços 
interiores do bairro, calou-se e foi visitar o bairro na companhia de técnicos municipais. 
Fez mal, tinha ganho mais se tivesse convidado o Presidente da Junta de Freguesia de 
Ajuda, como era seu dever. Já não foi a tempo. 

Um dos meus amigos inscritos no Partido Socialista local, dizia-me há tempos 
que mesmo assim, mesmo bloqueando o trabalho à Freguesia de Ajuda, o Jorge 
Gonçalves era acusado internamente de ser o culpado dos últimos bons resultados da 
CDU na Freguesia de Ajuda. Defendiam alguns que não devia ter dado nada. 
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Infelizmente, se é verdade, é a confirmação do conceito democrático de algumas 
pessoas a propósito do respeito pela vontade do Povo quando este vai às urnas. 
Infelizmente é a confirmação que, para alguns, o mais importante são os votos 
partidários que conseguem para si ou para os seus. Infelizmente é a confirmação de 
que, para alguns, não interessa nada se os autarcas fazem ou não um bom trabalho em 
prol da sua Freguesia ou da sua terra. Para alguns, interessa-lhes sim é que, se são 
autarcas de outros partidos ou coligações, façam o pior possível e imaginário. 

São no fundo reflexos da deformação política, e da politiquice de trazer por 
casa. Mas confesso que as minhas respostas escritas ou orais, mais directas ou 
indirectas, já não têm muito a haver com o que se passou no mandato passado. Isso foi 
esclarecido pelo Povo em Outubro de 2005 através dos votos nas urnas. O Nosso Povo, 
sabiamente ao longo dos séculos, foi dizendo “que quem não quer ser lobo não lhe vista 
a pele”. 

Nos últimos tempos, temos assistido a alguns sinais de verborreia que, 
naturalmente para pessoas como eu, são fortes incentivos para expressar o que se pensa 
e por vezes ir ao baú das memórias recuperar alguns episódios que já pareciam estar 
esquecidos ou até apagados na memória já cansada. Mas eu sempre gostei de desafios. 

Ao longo da última dúzia de anos, fomos ouvindo de parte de alguns 
“socialistas-democráticos” locais, a afirmação que o Jorge Amador era o funcionário do 
Partido. Particularmente desde os momentos em que começou a demonstrar as suas 
capacidades de autarca como Presidente da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei. E 
quando também se perceberam que tinha capacidades e coragem para os enfrentar 
verbalmente tanto na Assembleia Municipal como em qualquer outro lugar. 

Isto a propósito, desses mesmos “socialistas-democráticos” locais se 
esquecerem, ou não quererem lembrar, que se houve alguém neste concelho a quem 
esse adjectivo encaixou e encaixa na perfeição é ao Sr. Jorge Gonçalves. 

Como somos praticamente da mesma idade, mesmo sendo verdade que 
optámos por caminhos muito diferentes, fomos sempre ambos pessoas muito atentas ao 
que se ia passando por este concelho. Para mim o Jorge Gonçalves foi sempre o 
“funcionário” do Partido Socialista local. Para mim o Jorge Gonçalves, e naturalmente 
que a democracia permite-me que o diga e escreva, foi sempre um político local com 
capacidades reconhecidas, interessado em todas as andanças políticas, mas que sempre 
se orientou mais por objectivos pessoais, que perseguiu e persegue, do que o propósito 
de servir o bem comum. Episódios do “capítulo” da sua presença como vereador, no 
mandato em que primeiro foi eleito Presidente da Câmara pelo PS o Sr. José Maria 
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Malaquias e depois da sua saída ficou como Presidente a D. Fátima Pata, 
provavelmente só esse período dava um bom livro escrito pela pena da D. Fátima. Já 
ninguém se lembra ou não querem fazer recordar, a forma como decorreu a campanha 
eleitoral seguinte, em que pessoas do PS andavam a fazer campanha a favor do PSD e 
contra a própria candidatura da estrutura local. A este propósito, num outro dia 
quando reflectia sobre esses acontecimentos, dei comigo a pensar, à luz do que 
aconteceu com os resultados dessas eleições autárquicas, como o concelho de Peniche e 
a política local podia ter trilhado outros caminhos. 

Se não vejamos: 
1. Se alguns não tivessem dividido o PS na altura e não houvesse a 

deslocação dos votos do PS para o PSD o que teria acontecido? 
2. Provavelmente o Sr. Carlos Mota com os votos conseguidos tinha sido 

eleito Presidente da Câmara, com os vereadores Henrique Bertino e Rogério Cação. 
Como seria uma Câmara assim? 

3. Provavelmente a Unicopesca teria seguido outra orientação; 
4. Provavelmente o João Augusto não teria sido eleito presidente da Câmara. 
Com a nossa imaginação fértil, mas que podia…podia. 
Ninguém se interrogará porque é que no primeiro mandato do Sr. Jorge 

Gonçalves como Presidente, se processou o afastamento do Professor José Maria Costa? 
Ninguém se interrogará porque é que o segundo mandato se processou o afastamento 
do Dr. Franco Pinto, com a tentativa de apresentar o afastamento como promoção, 
quando foi desempenhar funções de Adjunto do Governador Civil? Ninguém se 
interroga porque é que ainda o seu primeiro mandato não tinha terminado e já estava 
pronto para de armas e bagagens se apresentar como candidato a deputado da 
Assembleia da República? Ninguém se interroga da forma como durante muitos anos 
atacou o Sr. Carlos Mota e quando precisou dele para ser eleito esqueceu tudo o que se 
tinha passado? Só o desenvolvimento desta meia dúzia de parágrafos dava um bom 
livro. 

O Sr. Jorge Gonçalves até podia continuar a proceder como procedeu muitas 
vezes no passado, se não tivesse cometido para mim um horroroso acto na intervenção 
política. Para muitos que assistiram não teve qualquer importância acrescida e para 
outros teria sido mais um acto da banal baixa política. Para mim foi mais do que 
qualquer outro acto relatado até agora neste texto, a prova provada da falta de qualquer 
dignidade política. 

Naquele dia pensei que tinha a obrigação de me esforçar ainda mais no combate 
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político local. Estou em vantagem, eu não tenho objectivos pessoais nem de lugares. O 
exercício da presidência da Freguesia de Ajuda realiza-me completamente. O Jorge 
Gonçalves tem outros propósitos e por isso devia ser mais comedido. No dia do 
segundo e último debate da campanha eleitoral para a Câmara Municipal de Peniche, 
no salão do Edifício Cultural, na presença de muitas pessoas e em directo para a “102 
FM”, cometeu uma grave heresia e um erro indesculpável. (É verdade que me 
conseguiu tirar do sério!). 

No desespero da derrota pessoal que já se vinha a sentir, tirou da cartola uma 
infame acusação e através de cartolinas e fotografias ilustrou o propósito de alguém lhe 
ter escrito “corrupto” nos cartazes da sua campanha e “Vote CDU” por baixo de um 
cartaz do PSD. Logo ali claramente insinuou, excluindo então os outros partidos quem 
teria feito tamanha malvadez. Bravo! Espectacular! Sublime! 

Não há para mim, ao longo destes anos todos, exemplo de maior baixeza 
política do que o que aconteceu naquele dia pela mão do Sr. Jorge Gonçalves. Enganou-
se! A acção de baixa política não atingiu só o então candidato e hoje Presidente António 
José Correia. Atingiu uma força política muito mais abrangente do que alguma vez V. 
Exa. terá alguma vez a oportunidade de ter a apoiá-lo. 

Gostava de o ver candidatar-se sem a força eleitoral da “mãozinha” ou da 
“rosinha”. Ai se gostava! A CDU e o António José Correia não precisaram de lhe 
estragar a campanha eleitoral pintando-lhe cartazes. O Sr. Jorge Gonçalves já há muito 
se tinha encarregado de o fazer sozinho. O estranho daquilo tudo, foi de nunca ter 
aparecido o culpado! Olhe que nós também gostávamos muito de saber quem escreveu 
aquela palavra nos seus cartazes. 

O senhor com a sua atitude maquiavélica e desesperada de pretender culpar a 
CDU pelo que aconteceu com os seus cartazes, meteu-se com a dignidade de pessoas 
que ao longo destes muitos anos têm dado parte da sua vida por causas em que 
acreditam. Esse foi o primeiro momento para o resto das nossas vidas políticas.  

Quem semeia ventos, quase sempre colhe tempestades. Provavelmente, quanto 
mais vezes for espicaçado a escrever sobre isto, mais coisas hão-de vir ao de cima. 
Alguns dos seus “camaradas” sabem muito mais do que eu. Um dia com sorte, alguém 
poderá compilar as pontas soltas. 

Não é verdade que a verdade seja como o azeite e venha sempre ao de cima. 
Mas às vezes vem! Comigo, por norma, não resulta quererem mandar-me calar. Quase 
sempre acontece o contrário. Como pode alguém, pretender apresentar-se como o 
ofendido, quando os ofendidos são outros? 
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Após o resultado das eleições autárquicas foi claro que o Sr. Jorge Gonçalves foi 
preterido pelo eleitorado, mais ele que o próprio partido. Com isso e mais por instintos 
de vingança pessoal do que outra coisa manteve-se como vereador. Na minha opinião, 
qualquer Presidente da Câmara ou de Freguesia em exercício que vá a eleições e que as 
perca, se tiver um pingo de dignidade e de respeito pelo sentir das populações, dá o 
lugar a outro. 

Já o disse e reafirmo, se enquanto presidente de junta fosse a eleições e não as 
ganhasse, iria à tomada de posse dar os parabéns ao novo presidente e desejar-lhe os 
maiores êxitos no exercício das suas funções. Mesmo que me sentisse injustiçado, 
mesmo julgando que a escolha não tinha sido a melhor solução para a minha terra, era o 
que faria. Mas essas são atitudes só … para alguns! 

Até, tal como já escrevi noutro lado, percebo a estratégia do Sr. Jorge Gonçalves 
para se manter na ribalta. Com o objectivo de vir a ser eleito deputado ao Parlamento 
Nacional, pretendendo não perder o contacto com a população do concelho através da 
comunicação social, não se importa em nada de sacrificar dessa forma o funcionamento 
normal das instituições democraticamente eleitas.  

Nem sequer se dá ao trabalho de disfarçar os sentimentos pessoais que nutre 
pelo actual Presidente da Câmara. Já no passado, enquanto Presidente, deu sinais nesse 
sentido, por ocasião das comemorações do Dia do Pescador, permitindo-se 
desconsiderar o projecto ISTMO, promovido por várias entidades com 
responsabilidades no nosso concelho. Um projecto com objectivos sérios, foi assim 
publicamente desvirtuado por uma pessoa que não merecia ocupar o lugar que 
ocupava. Depois das eleições até se percebe, se eu perdesse do modo como ele perdeu, 
até eu ficaria fulo. Mas não ao ponto de prejudicar a minha terra com tal atitude. 

Para quem sempre disse e repetiu que quem ganha deve governar, vê-se o que 
para si significam as palavras ditas. A realidade de hoje do Município de Peniche é bem 
demonstrativa.  

Devia parecer muito estranho a forma como quase toda a cúpula do PS local se 
deixa arrastar para uma estratégia suicida. Mas não, no fundo, passa-se agora o que se 
passou quase sempre ao longo dos últimos quase 33 anos. Tire-se o chapéu ao Sr. Jorge 
Gonçalves, ele fez quase sempre o que quis da direcção política local do PS. 

Então e agora nós tínhamos que estar calados, a ler, e a ouvir as diabruras dos 
meninos, só porque para vós é essa a verdadeira democracia? Está escrito mais um 
capítulo da minha sebenta (quem sabe se no futuro dará um livro) sobre a “história 
política contemporânea” do concelho de Peniche. 
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Quem escreve não consente! 
Sempre ao dispor de V. Ex.as!» 
 
«Declaração de Protesto – Dois 
O conceito de democracia do Sr. Américo Gonçalves está muito bem esclarecido 

na sua declaração. Com tamanha barbaridade até parece que a Assembleia Municipal é 
coisa sua. A Assembleia Municipal é pertença dos eleitores e dos munícipes deste 
concelho. Os mandatos de experiência na Assembleia Municipal que V. Exa já leva, 
deviam ter-lhe demonstrado que todos nós precisamos de ter paciência para nos ouvir 
uns aos outros. É neste órgão que deve ser feita política e não no outro. 

Naturalmente que sei muito bem o que escrevi e penso sobre os debates 
políticos na Assembleia Municipal. Aceito-os como tal, até ao dia em que quisermos ser 
todos muito mais construtivos. Nunca pratiquei um acto que considere ser 
antidemocrático como o seu, utilizando a figura de requerimento previsto no regimento 
da Assembleia, para impossibilitar um colega de outra bancada de intervir; 

Sinceramente não esperava isso de V. Exa. Mas estamos sempre a aprender. 
Assumo que sou dos que mais falo e produzo. Infelizmente para a nossa terra, outros 
não se esforçam assim tanto. Alguns parecem que estão sempre com muita pressa para 
ir para outro lado. Sendo assim não se deviam candidatar. 

No que diz respeito ao IMI, e tanto quanto já o expliquei, as minhas 
preocupações são e sempre serão as mesmas que foram no passado. O Sr. parece é que 
não tem memória. Ou então gosta de deturpar o que os outros dizem. 

Reconheço que em relação ao IMI, estamos hoje na posse de mais dados do que 
há 2 ou 3 anos atrás. Bem me esforcei no passado a solicitar mais números e mais dados 
sobre o IMI. Como penicheiro, sempre me convieram mais receitas para a Câmara, 
estejam no poder pessoas da minha confiança ou não. Outros há que não pensam do 
mesmo modo. 

A proposta da CDU possibilitava a redução da taxa do IMI e proporcionava ao 
mesmo tempo o aumento da receita. Naturalmente, acho que me sinto mais à vontade 
para falar sobre quem ganha o ordenado mínimo, ou menos, do que V. Exa. Tanto agora 
como no passado. Não deturpe, e leia bem as minhas palavras na declaração de voto. 
Para mim quem ganha o ordenado mínimo ou abaixo não deveria de pagar o IMI. 

Eu estou em muito boas condições para avaliar as dificuldades dos mais 
desfavorecidos, eu cheiro o peixe, as fábricas, as oficinas, as obras, os bairros. Sempre 
estive ao lado deles sem demagogias e sem quaisquer tipos de oportunismos. 
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Quanto ao 16 de Março, infelizmente não tenho cá o Aleixo para me explicar 
bem o que se passou, por enquanto fico na dúvida.  

Espero que não tivesse convencido que V. Exa. apresentava o requerimento 
para me calar e não levava uma resposta democrática sobre o facto. A minha resposta 
está aqui, e todos a poderão assim ler, sem qualquer deturpação pelo meio. 

Um abraço.» 
 
- Apresentou as seguintes notas dignas de registo: 
«Primeira: Registar o contributo, dado pela professora Ilda Lopes Trovão, 

enquanto esteve ligada à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de 
Peniche. 

Segunda: Registar o contributo, dado pela Dr.ª Suzete Laranjeira, à Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens, durante os últimos seis anos e lamentar o imperativo 
legal que a obrigou a abandonar a CPCJ; 

Terceira: Registar o meu reconhecimento, pelo contributo digno, sério e sempre 
que possível isento, prestado pela ex-deputada desta Assembleia, Dr.ª Sandra Matos, 
enquanto permaneceu como seu membro, até nos ter comunicado a sua renuncia na 
última reunião. 

Quarta: Registar os meus votos de regozijo satisfação e agradecimento, pela 
publicação do novo livro de poemas “ Porto de Abrigo” da nossa poetisa Alice Pitau. 

Quinta: Registar enorme agradecimento ao Fernando Engenheiro, pela 
grandeza dos “Registos de Arte Sacra” com que nos presenteou, através da exposição 
das suas belíssimas obras na sala de exposições do Edifício Cultural. 

Sexta: Registar um merecido reconhecimento, pelo trabalho desenvolvido pela 
nossa grande fadista Cristina Luz que recentemente nos ofereceu mais um brilhante 
trabalho discográfico que nos deve encher de alegria e de orgulho, de seu nome “ Fado 
Sobre as Ondas”. 

Sétimo: Registar os parabéns ao jornal “ A Voz do Mar”, pelos seus cinquenta 
anos de vida, extensivos a todos aqueles que com o seu esforço o têm mantido vivo.» 

 
- Apresentou, ainda, a seguinte declaração de esclarecimento que adiante se 

transcreve: 
«Declaração de esclarecimento: 
 Sobre declarações minhas numa reunião passada desta Assembleia, a propósito 

de placas de toponímia. 
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Registo o meu repúdio, pelo artigo “Crónicas Descartáveis” na edição do Jornal 
“A Voz do Mar” com data de 19 de Dezembro último, assinado por Vitorino. 

É mais um artigo de vil aproveitamento demagógico, fora do contexto e mal 
intencionado. 

Ultimamente, em Peniche, parece que um grupo de “ilustres pseudo-socialistas 
democráticos”, está deveras interessado em “restaurar o comunismo”. 

Ao menos, por esse caminho, tinham um pseudo inimigo, para enganar o Povo, 
no jogo da baixa politica. 

A propósito da toponímia de Peniche, pretende enganar os mais desatentos! 
Entendeu ou explicaram-lhe mal! 
Independentemente da minha opinião sobre os nomes aprovados para atribuir 

as ruas de Peniche, dos nomes aprovados por este ou qualquer outro Executivo 
Municipal para a Freguesia da Ajuda, serão todas as placas dos nomes aprovados, 
colocadas a partir do momento que essa competência seja delegada através de protocolo 
da Câmara à Freguesia. 

Todos! 
A esse propósito, fez a Freguesia de que sou presidente, uma proposta à 

Câmara para que essa competência nos seja delegada. 
Desde o mandato passado que a Freguesia da Ajuda, por iniciativa do seu 

presidente, tem em sua posse, duas placas com o nome da D. Rute Gonçalves e outras 
duas placas com o nome Sr. Dionísio Costa. 

Placas que a Junta mandou fazer e pagou do seu orçamento, sem reembolso da 
parte do Executivo Camarário anterior. 

Infelizmente quando estivemos no local para as colocar, deparamos com a 
discordância dos proprietários das habitações onde as pretendíamos fixar e da 
discordância de outros moradores. 

Situação que naturalmente deverá mudar a partir do momento que a 
competência estiver delegada na Junta. 

O que eu disse e reafirmo é que entendo mais ajustado a atribuição dos nomes 
dos dois autarcas a ruas da Freguesia da Conceição, onde foram os dois presidentes. 

Naturalmente se a questão me fosse colocada enquanto presidente da Junta de 
Freguesa de Ajuda, exporia a mesma opinião. 

Se por maioria, para o Executivo da Junta, fosse outro o entendimento, seria 
naturalmente esse o parecer transmitido á Câmara Municipal. 

Que fique claro, que não tenho nada contra a atribuição dos seus nomes a ruas 
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da nossa cidade, bem pelo contrário, enquanto autarcas, dignificaram-nos e no meu 
entender fizeram um bom trabalho. As duas atribuições no meu ponto de vista são 
merecidas. 

Quanto ao local e a freguesia, reafirmo que entendo ter sido mais nobre e mais 
ajustado a atribuição dos seus nomes a ruas onde foram presidentes! 

Está explicado? 
Quanto há outra parte não tenho qualquer problema em que fique registado: 
É minha opinião que não devam ser atribuídos nomes a ruas, travessas, largos, 

praças, avenidas, a pessoas que estejam vivas! 
Excepto e excepcionalmente, referi na altura, a Monsenhor Bastos! 
Exemplifiquei também, com a atribuição do nome do Mariano Calado uma 

avenida da Freguesia da Ajuda. 
Acredito que Mariano Calado tivesse concordado com a atribuição do seu 

nome. O José Rosa por exemplo não concordou, com a atribuição do seu nome a uma 
rua. Não estará no seu direito? Eu também não concordo! 

É verdade que a Junta não mandou fazer as placas em falta, para a avenida, 
como outras (dezenas) que não mandou e continuam em falta. 

Se a delegação de competências for consumada em protocolo, todas as placas 
detectadas como estando em falta e já aprovadas pela Câmara serão colocadas pela 
Freguesia de que sou Presidente. 

Na história contemporânea deste concelho não tenho dúvidas em afirmar que o 
Mariano Calado tem direito e provavelmente, mais do que outros concidadãos, a ser-lhe 
atribuído o nome de uma avenida da nossa cidade. 

Como eu tenho direito de não concordar com a atribuição em vida. 
Isto como é óbvio não tem nada a haver com o Mariano Calado. 
Prova que dos lados do Vitorino existe gente muito mazinha, deturpam a 

verdade de vez em quando e pretendem dar uma de professores e papaizinhos 
imaculados. 

Talvez por isso este país está como está! 
Até se esquece que os exemplos de democracia não abundam nada para os seus 

lados políticos. 
Se em Peniche e na política existissem Estalines eles estariam mais do seu lado. 
Até se esquece que no seu seio “democrático” até os mortos tiveram 

oportunidade de votar, em determinados momentos eleitorais. 
Já vi que com tantas preocupações “democráticas” quanto à Freguesia da Ajuda 
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do Sr. Vitorino, já tenho adversário nas próximas eleições para a mesma. 
Espero, com toda a sinceridade que ambos tenhamos saúde para o efeito e caso 

vença, possa empenhar-se pela nossa terra pelo menos da forma como eu tenho feito 
nos últimos cinco anos. 

Não sou obrigado a concordar com todas as opiniões “democráticas” de V. 
Ex.ªs. 

Não sou obrigado, para não ser inconveniente, a calar as minhas opiniões. 
É também verdade que não concordo com as fotos dos antigos presidentes de 

Câmara no Salão Nobre dos Paços do Concelho! 
É crime?  
É também verdade que não concordo com a placa da auto-inauguração do 

Edifício Cultural da Câmara. 
É crime? 
É também verdade que não concordo com a placa de auto-inauguração das 

obras de recuperação da Escola Velha. 
É crime? 
Será que já não se pode discordar como no antigamente? 
Quanto aos objectivos e comparações, quem conhece o Vitorino e o Henrique 

Bertino, retire as suas ilações. 
Por acaso, nunca fui à URSS nem tão pouco alguém me viu ou ouviu defender 

qualquer regime de qualquer país por esse mundo fora. 
Outros que agora parece que estão do lado do Sr. Vitorino, em tempos 

provavelmente defendiam Estaline! O Henrique Bertino não! 
Eu até vi o Dr. Mário Soares em grandes amizades com um ditador Romeno. 
Se calhar, se Estaline fosse vivo, o Engenheiro Sócrates iria visitá-lo. 
Então na China o regime já é democrático? 
Tenho os meus princípios, as minhas opiniões e não sou carreirista!  
Não por acaso, defendo um regime mais justo para o meu país, mais justo para 

as classes trabalhadoras, um regime verdadeiramente democrático, sem mentiras e 
falsas bandeiras. 

Sem rótulos de esquerda para fazer políticas de direita. 
Que não defenda umas coisas na oposição e faz outras, quando chega ao 

governo. 
Parece mesmo que agora só são considerados democratas os que estiverem de 

acordo com a opinião do Sr. Vitorino. 
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Eu não ponho em causa as opiniões que concordam com a atribuição dos nomes 
de ruas a pessoas vivas! 

Nem discuto a atribuição de nomes já decididos. 
Nem o mérito ou demérito ou o que pode acontecer nos entretantos enquanto 

as pessoas estão vivas! 
Eu nem sequer quero fazer juízes de valor sobre quem quer que seja! 
Analisem todos os nomes de pessoas vivas no nosso concelho, a quem foram 

atribuídos nomes de ruas! 
Independentemente das opiniões contrárias em “ democracia” eu ainda tenho 

direito à minha opinião! 
Também não entendo porque é que os amigos do Sr. Vitorino em oito anos não 

se preocuparam em colocar as placas que aprovaram. 
Não me calarão enquanto eu tiver opinião! 
A Liberdade acaba, quando a democracia de alguns, os leva a não respeitar a 

opinião dos outros. 
BOAS FESTAS E BOM ANO NOVO  
Peniche, 22 de Dezembro de 2006» 
 
Rui Martins: 
Chamou a atenção para a falta de fiscalização preventiva e incumprimento das 

regras de segurança no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho em sede de 
execução de obras municipais. 

 
Tiago Gonçalves: 
- Reiterou a questão que levantou sobre o ordenamento do trânsito no Largo 5 

de Outubro e perguntou se a artéria é para encerrar ou para deixar como está; 
- Manifestou a sua preocupação face aos diversos relatos de assaltos e roubos 

que se vêem verificando na área do Município e sugeriu a promoção de reunião com as 
forças de segurança, dando-se-lhes conta dos aspectos negativos de insegurança que se 
vive actualmente, a fim de serem tomadas as necessárias providências com vista à sua 
minimização e erradicação, se possível. 

 
Paulo Santos: 
- Chamou a atenção para a necessidade de introdução de medidas que 

melhorem as condições de utilização das piscinas municipais; 
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- Alertou para a necessidade de alteração do procedimento quanto à ocupação 
de espaços públicos com a venda ambulante nas artérias da cidade; 

- Referiu que a sexta-feira não é o melhor dia para a realização da Festa de Natal 
dos trabalhadores da Câmara. 

 
José Leitão: 
- Solicitou o dossier completo do parque eólico e referiu que, comparativamente 

com a Câmara Municipal de Nazaré, foi realizado um mau negócio, tendo para o efeito 
disponibilizado uma crónica do jornal “Região de Leiria” sobre esta temática; 

- Perguntou se a agência dos CTT, em Atouguia da Baleia, iria encerrar; 
- Questionou sobre se a instalação da antena constitui ou não perigo e põe em 

risco a utilização da pista de aterragem para ultra-leves e se se encontra legalizada; 
- Perguntou se já existe informação completa sobre o encerramento das escolas 

primárias do concelho; 
- Disse que gostaria de saber qual o entendimento do Senhor Presidente da 

Câmara sobre a situação económica de Peniche, a qual poderá caminhar para situação 
deveras complicada, e sobre a qual exigirá da Administração Central um olhar atento 
com vista a minimizar a realidade actual. 

 
José António Amador: 
Disse repudiar as declarações apresentadas pelo Senhor Vereador Jorge 

Gonçalves, o qual é useiro e vezeiro neste tipo de manifestações. 
 
Presidente da Câmara: 
Prestou as seguintes informações: 
- Registou a preocupação manifestada sobre a insegurança das obras municipais 

e referiu que a avaliação é injusta dado que tem testemunhado e acompanhado a 
execução daquelas com os técnicos municipais, alguns dos quais a frequentarem cursos 
de formação sobre a matéria; 

- O ordenamento do trânsito no Largo 5 de Outubro não é consensual por parte 
dos comerciantes da zona, que o assunto irá ser trabalhado em sede de revisão do 
regulamento e após a instalação do Conselho Municipal de Segurança, e que até lá 
foram tomadas algumas orientações com a PSP; 

- Vão ser tomadas medidas no mês de Fevereiro sobre o funcionamento e 
regularização de eventuais a anomalias nas instalações das piscinas municipais; 
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- Que só com a criação de grandes alternativas é possível promover a 
deslocalização da venda ambulante das artérias centrais da cidade e do mercado, muito 
embora tenha havido actuação por parte da PSP; 

- É tradição que a festa de Natal dos funcionários seja realizada a uma sexta-
feira, dia em que, da parte da tarde, 2/3 dos trabalhadores já não estão no exercício das 
suas funções; 

- Foi elaborado dossier sobre o parque eólico, que será disponibilizado para a 
próxima reunião; 

- O processo da agência dos CTT, em Atouguia da Baleia, está em 
desenvolvimento e a informação de que dispõe seria para não encerrar; 

- A informação sobre a antena colocada junto à pista de ultra-leves foi já 
solicitada aos serviços, assunto que Delegado Municipal de Protecção Civil deverá 
acompanhar; 

- Está a acompanhar o processo da situação económica de Peniche em várias 
vertentes junto do IAPMEI e através da ADRO. 

 
Vice-Presidente da Câmara: 
Informou que, relativamente ao encerramento das escolas de Casais de Mestre 

Mendo, Coimbrã e Bolhos, realizou duas reuniões sobre o assunto e aguarda o 
desenvolvimento do processo. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

 
Neste período registaram as seguintes intervenções do público presente: 
 
Jorge Chagas: 
 
Fez algumas considerações sobre problemas relacionados com o desperdício da 

iluminação pública, utilização do Forte da Consolação e das Piscinas Municipais. 
Informado que está em estudo o aproveitamento e caminho a dar ao Forte da 
Consolação, o qual se apresenta problemático nas zonas a Norte e Poente dado o seu 
estado de degradação e que os serviços do DEA irão analisar a questão suscitada com a 
iluminação pública. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  
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APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO FINANCEIRO DE 2007 E 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO MUNICÍPIO DE PENICHE, PARA 

O ANO FINANCEIRO DE 2007: 
 
Presidente da Mesa: 
Por proposta verbal do Senhor Presidente da Mesa, que foi aprovada, por 

unanimidade, a Assembleia, atendendo à articulação existente entre os dois 
documentos em epígrafe, passou à sua apreciação, em simultâneo, tendo usado da 
palavra os senhores que adiante se identificam: 

 
José Leitão: 
Recordou as posições tomadas pelos Vereadores do PSD em sede de apreciação 

dos dois documentos e sendo fundamental para a decisão agora a tomar perguntou ao 
Senhor Presidente da Câmara se mantinha a mesma opinião de considerar a posição 
assumida por aqueles membros como irresponsável e leviana. 

 
Presidente da Câmara: 
Referiu que correspondeu aos contributos responsáveis dados pelos Vereadores 

do PSD aquando da apreciação dos documentos previsionais, sendo que, em momento 
distinto e em sede do IMI a redução da taxa poria em causa a execução orçamental. 

 
João Paulo Teófilo: 
Manifestou a sua satisfação por ter havido uma evolução positiva na entrega 

dos documentos para análise em relação ao ano anterior e referiu que a avaliação dos 
documentos foi efectuada concertadamente pelos Vereadores e membros da Assembleia 
do PS através de uma análise séria, rigorosa e responsável, na qual constataram existir 
um acréscimo generoso da receita em duas rúbricas (imposto indirectos e venda de 
terrenos), o não cumprimento das regras e princípios orçamentais do Pocal (obras e 
loteamentos), um deficit corrente encapotado, receita empolada que irá repercutir-se na 
despesa em termos de equilíbrio financeiro pelo que e considerando a falta de 
credibilização em relação às expectativas criadas, o grupo do PS iria votar contra na 
votação a efectuar. 

 
Américo Gonçalves: 
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Aludiu aos apoios que estão previstos conceder indevidamente à “Liberata”. O 
Senhor Presidente da Câmara informou que não se trata de mais apoio, mas sim a 
satisfação de compromissos antigos e que nunca desenvolverá qualquer actividade com 
aquela associação. 

 
Rui Martins: 
- Deu os parabéns pela iniciativa de criação de bolsas de estudo a conceder a 

alunos do ensino superior; 
- Lembrou que deverá ser dada uma atenção especial que torne possível a 

fixação de jovens no concelho, nomeadamente tornado possível a viabilização de 
estágios profissionais e disponibilização de habitação. 

 
Presidente da Câmara: 
- Referiu que elaborar o Orçamento é complicado dado o esforço contabilístico 

que é necessário implementar para concretização da receita com vista a assegurar os 
compromissos assumidos e a exequibilidade daquele; 

- Tem-se viabilizado alguns estágios curriculares quando ajustáveis aos 
interesses da Câmara. 

 
Jorge Abrantes: 
- Referiu que a concretização e disponibilização dos documentos dentro do 

calendário previsto teve em vista respeitar a pretensão da oposição; 
- Disse que os documentos foram produzidos com objectividade e detalhe e de 

uma forma clara, à semelhança de outros elaborados por alguns dos membros que já 
estiveram com as mesmas responsabilidades; 

- Salientou que há aspectos que sobressaem dos documentos, tais como estar-se 
perante forte contenção orçamental, de que ressalta a diminuição de receitas provindas 
das transferências do OE; 

- Aludiu à ausência de objectividade do QREN, factor que condiciona a 
apresentação de documento e de um conjunto de objectivos definidores das linhas de 
orientação para o futuro atinentes ao planeamento e desenvolvimento económico; 

- Vincou que os documentos assentam na transparência, clareza e muitos 
desafios. 

 
José Leitão: 
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- Disse não esperar outra resposta que não fosse o reconhecimento da actuação 
responsável dos Vereadores do PSD; 

- Salientou a vivência democrática e a necessidade de gerir equilíbrios 
orçamentais; 

- Considera um orçamento ambicioso, que contempla as propostas do PSD, cujo 
cumprimento se avaliará posteriormente; 

- Solicitou a disponibilização de informação sobre o grau de execução do Plano 
e Orçamento de 2006 e trimestral em relação aos mesmos documentos durante o ano 
económico de  2007. 

 
Henrique Bertino: 
Enalteceu a qualidade dos documentos, tendo feito as referências que a seguir 

se transcrevem de acordo com documento que apresentou: 
«Começo por referir a elevada qualidade do documento apresentado, alterando 

por completo a prática que vinha a ser habitual na elaboração deste tipo de 
documentos. É de enaltecer o esforço que todos os que estiveram directa ou 
indirectamente envolvidos na sua execução. O modo como as Grandes Opções do Plano 
e Orçamento para o ano de 2007 e seguintes se encontram apresentadas neste 
documento, é um excelente contributo para a transparência de toda a actividade 
autárquica e favorece o debate passível de ser suscitado nesta assembleia, dada a sua 
clareza, a sua objectividade e o seu elevado grau descritivo com que as diversas 
matérias são apresentadas. Partilhamos da opinião que o caminho correcto para o 
debate deste tipo de documentos é o que actual executivo camarário decidiu trilhar e 
em boa hora o fez. 

Estamos num clima de forte contenção orçamental, o qual limita a realização 
imediata de muitos dos projectos que o actual executivo possui e que faz parte do seu 
programa eleitoral que foi democraticamente sufragado em Outubro de 2005. Apesar 
das posições conscientemente tomadas pela “oposição construtiva” do executivo 
camarário, que conduzirão a uma real redução de receitas do Município de Peniche, o 
documento das GOP apresentado engloba uma série de intervenções e projectos que 
não podem deixar de ser realçadas.  

Uma análise mais específica das GOP´s permite concluir o seguinte: 
Recursos Humanos 
É de enaltecer o esforço continuado de “arrumar a casa” do Município de 

Peniche, com a prevista concretização da revisão da estrutura orgânica da autarquia e 
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do seu Quadro de Pessoal, assim como a criação do serviço de segurança, higiene e 
saúde no trabalho, como veículo de prevenção dos riscos profissionais e promoção da 
saúde dos trabalhadores municipais. 

Há também que registar no capitulo da receita, a efectiva cobrança de taxas e 
licenças legalmente existentes que no passado recente algo que, por esquecimento ou 
por desleixo dos responsáveis directos, raramente foi exercida. Como exemplo disso 
temos as receitas que foram geradas pelo actual recinto da Feira Mensal que, mesmo 
com a diminuição do valor das taxas permitiu arrecadar receitas nunca antes atingidas. 
Como tal, registamos com agrado a pretensão manifestada nas GOP no âmbito da 
aplicação e efectiva cobrança das taxas de publicidade e ocupação da via pública, assim 
como no levantamento e registo do vasto património municipal, o qual anda “perdido” 
por todo o concelho de Peniche. 

Ao nível da relação com as Juntas de Freguesia, as GOP’s prevêem não só a 
manutenção dos protocolos celebrados com as Juntas Rurais mas o aumento em 4% 
das verbas a transferir sendo um mais que evidente esforço da autarquia face ao 
cenário orçamental criado pelo governo e pela “oposição construtiva”. A 
descentralização de competências e uma maior rentabilização de recursos terá, 
inevitavelmente, reflexos positivos na actividade desenvolvida e proporcionará uma 
melhor gestão dos dinheiros públicos, dos dinheiros de todos os contribuintes. 

De referir ainda que não serão somente as Juntas Rurais que merecerão especial 
destaque. As Juntas Urbanas verão o seu quadro de colaboração com a Câmara 
Municipal de Peniche mais alargado, com delegação de competências que serão 
ajustadas às especificidades de cada Junta de Freguesia. 

Nunca como agora, a política de planeamento foi tão tida em conta nas GOP’s. 
Caso esta política tivesse sido seguida ao longo do passado, nenhum artigo 16.º teria 
sido impeditivo das intenções de desenvolvimento económico recentemente discutidas 
nesta mesma sala. Andamos durante anos à deriva, ao sabor de ventos e marés, de 
creres e interesses, que nada contribuíram para o desenvolvimento de Peniche. A 
“oposição construtiva” critica a falta de projectos da Câmara Municipal de Peniche, mas 
esquece-se que para haver projectos tem que existir pessoas capazes de os fazer, tem de 
existir gabinetes técnicos devidamente competentes para os realizar, algo que a 
estrutura da CMP não possui, algo que durante anos a fio não foi criado, algo que o 
governo destruiu com a extinção do GAT das Caldas da Rainha. 

No entanto, as intenções manifestadas nas GOP revelam em si mesmas a 
inversão de tal situação tomando por exemplo o rol de planos de urbanização, revisão 
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do PDM e planos de pormenor previstos para 2007 e anos seguintes. 
De realçar o esforço em prol da mobilidade para TODOS, criando as condições 

necessárias para a melhoria de acessibilidades.  
No capitulo das grandes obras, mais importante do que a conclusão da 

empreitada do Parque da Cidade ou do Campo da República, ou a continuação da 
empreitada da Biblioteca Municipal e a recuperação do Parque Escolar, é o início das 
obras que constam no programa eleitoral apresentado pela CDU e que terão início já em 
2007: 

- Inicio da empreitada do alargamento do cemitério municipal o qual consta no 
programa eleitoral da CDU, para que a questão do “baptismo” fique esclarecido. 

- Remodelação do Mercado Municipal; 
- Construção novo parque estacionamento da Praia do Baleal; 
Esta opção reveste-se de enorme significado, sendo mais um exemplo para 

todos aqueles que votaram na CDU não terem motivos para se sentirem defraudados 
vendo justificado o seu voto de confiança que colocaram na CDU. 

Realce também para as pequenas intervenções, que apesar da sua menor 
visibilidade são tão ou mais importantes que as obras referidas anteriormente, pois são 
aquelas que interferem mais directamente com a vida das pessoas (“Cantos e Recantos”, 
melhoria da rede viária municipal, etc).  

Das GOP´s 2007 é de destacar o esforço a ser desenvolvido no âmbito do 
desenvolvimento económico, nomeadamente na criação das condições básicas e 
fundamentais para o desenvolvimento económico do concelho de Peniche. 

- Criação e implementação de Parques Empresariais nas zonas de Serra D’El Rei 
e Vale do Grou; 

- Apoio ao Empreendorismo, através do Fundo de Apoio às Micro-Empresas 
FINICIA OESTE; 

- Início do processo com vista à criação do Pavilhão Multiusos; 
- Apoio aos promotores nacionais e internacionais que pretendam desenvolver 

projectos no domínio da energia das ondas; 
- Elaboração do Plano de Desenvolvimento Estratégico do Concelho de Peniche, 

Agenda XXI Local e Programa Estratégico de Turismo Sustentável, instrumentos de 
todo essenciais para se atingir no mais curto espaço de tempo possível o 
desenvolvimento sustentável de Peniche; 

Na Educação registamos com agrado: 
- A conclusão e aprovação da Carta Educativa do Município de Peniche, 
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documento essencial para possíveis candidaturas ao QREN referente a projectos de 
equipamentos educativos eventualmente necessários; 

- A recuperação do Parque Escolar; 
- Actividades de enriquecimento curricular (inglês, música e actividades de 

educação física e desportiva); 
- Atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior residentes no 

concelho de Peniche, cujo mérito e condições económicas assim o justifiquem; 
Quanto à política social, registamos também com agrado: 
- A concretização do Plano de Desenvolvimento Social, em colaboração com as 

entidades com assento no Conselho Local de Acção Social; 
- Política de Habitação Social, nomeadamente a conclusão do estudo já iniciado 

e apresentação dos resultados o qual permitirá definir o plano de intervenção para 
construção de habitação social; 

Na frente do Ambiente está definitivamente na agenda das prioridades do 
Município de Peniche, preservar para diferenciar o nosso território em relação ao 
contexto regional em que se insere; 

De destacar: 
- Manutenção do investimento ao nível da limpeza das areias das zonas 

balneares, esforço amplamente reconhecido durante a época balnear deste ano; 
- Implementação da Gestão Florestal Sustentável do Pinhal Municipal; 
- Protecção do sistema Dunar Gâmboa-Baleal Campismo 
- Projecto Intermunicipal para a valorização do Planalto das Cezaredas: 
- Projecto de Ciclovia Marginal Norte – Marginal Sul 
- Definição de um calendário de acções de sensibilização ambiental.» 
 
Paulo Santos: 
- Disse pensar que o documento das Grandes Opções do Plano conteria 

exactamente grandes objectivos, mas contrariamente verifica que a opção é continuar a 
fazer festas e não a realização de obras; 

- Aludiu à viragem do sentido de voto do PSD; 
- Fez referência a alguns pontos do articulado do documento, que discordou. 
 
Presidente da Câmara: 
- Disse que aos planos existentes foi adicionado um outro sobre o Lugar da 

Estrada; 
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- Referiu que a Carta Educativa possibilitará criar as condições para o 
financiamento de objectivos concernentes à educação; 

- A Câmara irá estabelecer parcerias, nomeadamente na área associada ao surf. 
 
José Franco Antunes: 
- Disse existir uma diferença significativa na visão, ou somos miserabilistas ou 

temos audácia, havendo, por isso, que reconhecer como indesmentível a qualidade dos 
documentos; 

- Referiu que a redução da taxa do IMI não contribui para melhorar o 
financiamento desejado; 

- Congratulou-se com o novo relacionamento entre a Câmara e as Juntas de 
Freguesia. 

 
José Leitão: 
- Aludiu ao fraco investimento previsto para a Ilha da Berlenga; 
- Disse solidarizar-se com o Fundo Finicia Oeste e criticou a forma como a 

adesão se processa. 
 
Tiago Gonçalves: 
- Felicitou a criação de bolsas de estudo para o ensino superior e manifestou o 

desejo de que seja cumprida a decisão na íntegra sem quaisquer contratempos 
orçamentais. 

 
Submetidos à votação os documentos em apreço, um após outro, constatou-se 

as suas aprovações, por maioria, e com os mesmos resultados, ou seja, com 11 votos a 
favor, 7 votos contra e 8 abstenções. 

Foram apresentadas seguintes as seguintes declarações de voto: 
 
«Declaração de Voto: 
Os eleitos da Coligação Democrática Unitária na Assembleia Municipal de 

Peniche votaram a favor do Orçamento e das Grandes Opções do Plano do Município 
de Peniche para o ano de 2007 conscientes de que, tendo em conta os condicionalismos 
existentes, seria praticamente impossível apresentar melhor proposta. Estamos até 
convencidos que, não fora a existência de imperativos de ordem político –partidários, os 
próprios deputados da oposição subscreveriam esta posição. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 22.12.2006  *  Livro 16 * Fl. 163 

Mas na verdade, e porque queremos o melhor para o nosso Concelho, 
gostaríamos que o Município pudesse dispor de outras condições e meios. Gostaríamos, 
por exemplo, que todos os membros do Executivo Municipal se disponibilizassem de 
forma efectiva, aberta e construtiva para colaborar na gestão da Autarquia, com a 
equipa da CDU que a dirige, por vontade expressa dos munícipes penichenses. 
Gostaríamos que aos discursos bem intencionados, e tantas vezes demagógicos, se 
juntasse um esforço concreto no sentido de aumentar as receitas do Concelho. Como 
também gostaríamos, obviamente, de ter um Governo que não penalizasse de forma 
injusta as Autarquias, que respeitasse a Lei ao abrigo da qual apresentámos as nossas 
propostas que mereceram a confiança dos eleitores. 

De facto gostaríamos de ter analisado e votado outro Orçamento e outro plano. 
Mas, como no célebre poema de Kypling, há um sem número de “ses” que nos remetem 
para uma realidade que, longe de corresponder à nossa vontade, nos é imposta pelas 
circunstâncias. Teríamos certamente outro Plano e Orçamento se o Orçamento de 
Estado não tivesse tirado mais de 520.000 € aos orçamentos camarários de 2006 e 2007. 
se tivéssemos herdado uma situação financeira sólida e sem demasiadas preocupações 
com o futuro, se não nos víssemos a braços com uma divida de 9 milhões  euros, se não 
tivéssemos sido obrigados, ainda em início de mandato, a recorrer à contratação de 
empréstimos no valor de 2.271.625 para fazer face a compromissos financeiros sobre as 
três obras de maior vulto, incompreensivelmente não assegurados por quem, à data, 
detinha a responsabilidade do Município. 

Por razões óbvias, ninguém mais do que nós gostaria de ter tido oportunidade 
de decidir, já neste Plano e Orçamento, quais as grandes obras a lançar no Concelho, as 
prioridades, os prazos e os meios, na linha aliás de um Programa Eleitoral que 
propusemos ao eleitorado nas Eleições Autárquicas de Outubro de 2005. Mas as 
condições reais com que nos deparámos na autarquia fazem com que tenhamos que 
adiar alguns sonhos, na certeza de que tudo faremos para os concretizar. 

Por tudo isto, todas as forças politicas representadas nos órgãos autárquicos 
sabem claramente que eram poucas ou nenhumas as alternativas às propostas 
apresentadas pelo executivo CDU e que, face às circunstâncias, dificilmente o 
Orçamento poderia ser construído de outra forma. Refira-se aliás que nunca como este 
ano, a informação disponibilizada foi tão abundante e objectiva, como aliás foi 
reconhecido unanimemente (ou quase) em sede de debate. 

 Se houvesse alternativas, se as regras do jogo fossem outras, as nossas opções 
seriam porventura diferentes. Mas os dados estão lançados e a nossa Equipa está 
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convenientemente preparada para fazer face aos desafios enunciados. 
E não podemos deixar de constatar com agrado que também não existe paralelo 

no passado com a forma como foram discutidos os documentos, no seio do Executivo 
Municipal, na preocupação evidenciada com o respeito pelo Estatuto da Oposição, na 
dignificação da participação das Juntas de Freguesia, na preparação dos documentos e 
no cumprimento dos prazos estabelecidos. Apenas motivações de outra natureza, que 
não as apenas determinadas por uma análise imparcial dos factos, poderão justificar 
uma apreciação contrária. Basta que se faça um simples exercício de memória, 
comparando a forma como o processo decorreu este ano com qualquer dos outros quase 
trinta anos de poder autárquico em Peniche. Não temos quaisquer dúvidas em afirmar 
que houve uma incomparável melhoria de processos e instrumentos, donde saíram 
dignificados os órgãos autárquicos, os respectivos membros e os munícipes que 
representam. 

Claro que podemos e queremos fazer ainda melhor, mas a verdade é que o 
nível atingido foi já muito satisfatório. 

Os que votaram contra, obviamente no exercício de um direito legítimo, mais 
não fizeram do que sobrepor as lógicas partidárias a uma análise objectiva do contexto e 
dos interesses da Autarquia, situação tanto mais evidente dado ser exactamente a força 
política que agora rejeita o Orçamento a mesma que, num passado recente, afirmava aos 
quatro ventos que “Quem o Povo quis que ganhasse, deveria governar”. Como diria o 
grande Camões “ Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” …. 

Não se fica aliás, a perceber muito bem o fundamento do voto contra, a não ser 
numa lógica de estratégia partidária: os argumentos contra o Plano e Orçamento 
vacilaram entre o frouxo e o inconsequente, verificaram-se até alguns elogios quanto 
aos documentos de suporte, o Plano apenas peca por ser “ambicioso” … Muito pouco 
para justificar a rejeição de um instrumento determinante para a gestão da Autarquia e, 
consequentemente, para o bem estar e qualidade de vida dos munícipes. Julgamos que 
a declaração de voto de quem votou contra confirmará a nossa análise. 

Quem votou nesta liderança deveria merecer o respeito de todos os eleitos. 
Os actos e as opções do próximo ano, confirmarão o rumo a que nos 

propusemos desde início. 
O Grupo da Coligação Democrática Unitária.» 
 
«Declaração de Voto: 
As Grandes Opções do Plano e o Orçamento da Câmara Municipal, como os 
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documentos mais importantes na gestão da Autarquia, mereceram, desde sempre, da 
parte do Grupo do Partido Socialista uma atenção muito especial. Os documentos 
previsionais para 2007 não foram excepção, tendo sido analisados com todo o rigor e a o 
pormenor exigível. Diga-se, em abono da verdade e ao invés do que ocorreu com o 
Plano e Orçamento para 2006, que este ano tivemos acesso atempado aos documentos e os 
mesmos contêm as informações necessárias a uma apreciação adequada. 

Nessa linha e começando pelas receitas constatamos, desde logo, um crescimento 
significativo das receitas correntes, +10,9%, e uma redução semelhante nas receitas de 
capital. Até aí tudo bem. 

No entanto, e analisada cuidadosamente a composição da receita destacam-se 
duas rubricas: Impostos Indirectos {1.587.500,006) e Vendas de Bens de Investimento 
(4.337.500,00€), com um crescimento de 63% e 52% respectivamente. Pormenorizando 
ainda mais, concluímos que dos Impostos Indirectos 1.400.000,00€ respeitam a 
loteamentos e obras e que a venda de terrenos, incluída na Venda de Bens de 
Investimento, ascendem a 4.245.500,00€. E aí já nem tudo nos parece bem. 

Senão vejamos: 
1. No orçamento de 2006 foram previstos 700.000,00€ para "loteamentos e 

obras". Sendo certo que, de acordo com as informações que possuímos e pela dinâmica 
que vislumbramos no sector da construção, a execução ficará muito aquém da previsão, 
que passe de magia permitiu duplicar a previsão? Parece-nos uma violação grosseira, 
apesar das justificações apresentadas, das Regras previsionais do POCAL. 

2. Sem considerar a eventual venda da Docapesca, a Câmara prevê vender mais 
1.490.000,00€ (?) em bens de investimento, basicamente terrenos, do que o previsto para 
2006. 

Chegados aqui, assalta-nos, de imediato, uma dúvida: Será que as estimativas 
são credíveis? A nosso ver, não! E aqui reside o grande problema deste orçamento e que 
é, nem mais nem menos, a sua credibilidade. Como podemos acreditar num documento 
que baseia a sua elaboração em premissas que não nos parecem exequíveis? E, estando as 
receitas tão empoladas como é que fica o lado da despesa? Não se realiza! Mas o que é 
que não se realiza se não descortinamos o estabelecimento de prioridades (As Grandes 
Opções do Plano são uma extensa lista de intenções sem qualquer hierarquia)? Que 
expectativas vão ser goradas? Só sabemos, e citamos as Orientações Estratégicas para 
2007,"(...). Esta situação conduz inevitavelmente o Município de Peniche a uma situação de 
redução dos níveis de execução de empreitadas e no apoio social às populações, uma das 
competências básicas e de todo essencial". 
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Mas mais, sabendo nós que, por regra, a despesa corrente prevista não difere 
muito da executada o cenário toma-se, ainda, mais sombrio, na medida em que o 
empolamento da receita corrente esconde um deficit corrente violando, assim, um dos 
Princípios orçamentais do POCAL - o Princípio do equilíbrio. Por outras palavras: Parte 
da receita de capital vai ser consumida em gastos correntes. 

Perante isto, de uma forma responsável e séria, não nos resta senão votarmos 
contra a proposta apresentada pela Câmara e desejar, sinceramente, que possamos estar 
enganados. 

O Grupo do Partido Socialista.» 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS, PARA O ANO FINANCEIRO DE 2007: 
 

Foram presentes os documentos em epígrafe, que foram objecto das seguintes 
intervenções pelos senhores adiante identificados: 

 
João Paulo Teófilo: 
- Disse que seria desejável a conclusão da obra da ETA de São Domingos e o 

consequente abastecimento de água a Atouguia da Baleia; 
- Chamou a atenção para a necessidade de concretização da obra de 

abastecimento de água através da construção dos depósitos elevados e realização das 
obras indispensáveis para tratamento das águas residuais, em Ferrel. 

 
Maria Manuela Farto: 
- Chamou a atenção de que as obras do Porto de Areia Sul se encontram 

inacabadas e a necessitar de uma intervenção rápida; 
- Lembrou que os problemas de ordenamento e saneamento da zona do 

Visconde e os resultantes da ETAR do Cabo Carvoeiro se encontram por resolver. 
 
Presidente da Câmara: 
- Salientou que as prioridades são consensuais relativamente aos grandes 

investimentos a realizar no âmbito do abastecimento de água e obras de saneamento no 
concelho, havendo no caso concreto da água a preocupação de fornecer água de 
qualidade; 

- Referiu que em nenhuma circunstância houve esquecimento na resolução dos 
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problemas atinentes à ETAR e da zona do Visconde, sobre a qual foi recebido o 
correspondente estudo geológico, que está a ser objecto de análise. 

 
Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu conhecimento que já é possível o abastecimento de água a Atouguia da 

Baleia uma vez que a ETA já se encontra em funcionamento; 
- Referiu que é desejo de todos os responsáveis que haja qualidade no 

abastecimento de água e tratamento das águas residuais, nomeadamente em Ferrel; 
- Disse reconhecer a necessidade de intervenção na zona do Visconde e no 

âmbito da resolução dos problemas que estão associados ao funcionamento da ETAR ao 
nível da desodorização e cumprimento das normas relativas às águas residuais das 
indústrias, e relativamente aos quais os SMAS estão a acompanhar. 

 
Submetidos à votação, foram os documentos aprovados, por maioria, com 18 

votos a favor e 7 abstenções. 
 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PARA O ANO DE 2006: 
 

Foi presente o documento em epígrafe, que não foi objecto de registo de 
quaisquer intervenções. 

 
Submetido à votação, foi o documento aprovado, por unanimidade. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2006, 
RELATIVA À ADESÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDO FINICIA OESTE: 
 

Passando a Assembleia à apreciação do ponto 5.º da ordem de trabalhos, 
usaram da palavra os senhores adiante identificados: 

 
João Paulo Teófilo: 
Disse estar de acordo com a iniciativa, embora reconhecendo que o protocolo 

está um pouco desequilibrado, onde a decisão está dependente da entidade financeira. 
 
Presidente da Câmara: 
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Referiu que a Câmara toma parte nas decisões. 
 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006, 
RELATIVA À TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM: 
 

A Assembleia passou à apreciação do ponto 6.º da ordem de trabalhos em 
epígrafe, não se tendo constatado quaisquer intervenções. 

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

 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006, SOBRE 

A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR: 
 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto 7.º da ordem de trabalhos, usou 

da palavra o deputado municipal, senhor Júlio Coelho, que chamou a atenção de que o 
ESTM possui laboratório de análise e poderia integrar a comissão em apreço. 

 
Submetida a votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade, 

com a recomendação do ESTM integrar a Comissão de Vigilância Alimentar. 
 

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 duas horas e trinta 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. 


