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ACTA N.º 23/2009 
 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2009: 

 
Aos trinta e um dias do mês de Maio do ano dois mil e nove, nesta cidade de Peniche e 

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

Esteve também presente o Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Peniche, 
Rogério Cação. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram quinze horas e quarenta e cinco minutos. 
 
DIA NACIONAL DO PESCADOR: 
 

A Câmara, no âmbito da comemoração do Dia Nacional do Pescador, homenageou o 
Senhor Estêvão Alexandre Henriques, pelo seu meritório trabalho no campo da electrónica naval 
e o Estaleiro União da Gamboa, na pessoa do Senhor José Maria Cativo, pela sua actividade na 
área da construção naval. Antecedendo as citadas homenagens, foram lidos os textos aprovados 
nas reuniões de Câmara de 18 e 25 de Maio de 2009, onde era resumida a meritória actividade 
dos homenageados, tendo a cerimónia terminado com a entrega de uma salva de prata a cada 
homenageado. 

 De seguida usaram da palavra o representante do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca 
do Centro, Senhor Henrique Bertino, e o Presidente da AMAP, em representação da Associação 
de Armadores de Peniche, cujos discursos se encontram em anexo à presente acta. 

Posteriormente usaram da palavra os representantes das forças políticas com assento na 
Câmara Municipal, nomeadamente o Senhor Vereador Paulo Rodrigues, em representação do 
PSD, o Senhor Vereador Joaquim Raul Farto, em representação do PS e o Senhor Vereador 
Jorge Abrantes, em representação da CDU, cujos discursos se encontram também em anexo à 
presente acta. 

Por último, interveio o Senhor Presidente da Câmara, que enalteceu a actividade dos 
homenageados e a sua importância para o sector das pescas. 

Referiu os desafios abordados nos anteriores discursos, face à crise profunda em que se 
encontrava o sector das pescas. 

Enumerou os caminhos que Peniche estava a trilhar, em prol do seu desenvolvimento, 
mencionando inúmeras obras previstas realizar, essencialmente na área do fomento do turismo, 
nomeadamente a recuperação do Fosso das Muralhas – 2.ª fase, à marina de Peniche, à 
construção da Pousada na Fortaleza de Peniche, de entre outras. 
 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezassete horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi totalmente aprovada em minuta 
no final da mesma, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro. 

E eu,                                         , Director de Departamento de Administração e Finanças, 
a subscrevo e assino. 


