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ACTA N.º 16/2010 
 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2010: 

 
Aos trinta dias do mês de Maio do ano dois mil e dez, nesta cidade de Peniche, Largo da 

Ribeira Velha, estando presentes os Excelentíssimos Senhores António José Ferreira Sousa 
Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria Clara 
Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge Ganhão, 
Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos, 
Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

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

Em conformidade com o deliberado na reunião de 18 de Maio passado, e no âmbito da 
comemoração do Dia Nacional do Pescador, a Câmara homenageou as comunidades piscatórias 
de Peniche, Ribamar e Atalaia. Antecedendo a esta homenagem, foi lido o texto aprovado na 
referida reunião do Executivo Municipal, onde era resumida a importância da actividade das 
referidas comunidades para o desenvolvimento económico de Peniche e enaltecido o espírito de 
sacrifício face as adversidades e riscos da faina piscatória. 

Foram entregues salvas de prata pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Professor Rogério Cação, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António José Correia, 
em representação da comunidade de Peniche, e pelo Senhor Presidente da Câmara ao Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Ribamar, Rui Santos e ao Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Atalaia, Luís Fonseca, em representação das respectivas comunidades. 

De seguida usaram da palavra os representantes das forças políticas com assento na 
Câmara Municipal, nomeadamente o Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos, em 
representação do PS, o Senhor Vereador Luís Ganhão, em representação do PSD e o Senhor 
Vereador Dr. Jorge Abrantes, em representação da CDU, cujos discursos se encontram anexos à 
presente acta. 

Por último, interveio o Senhor Presidente da Câmara, que começou por agradecer a 
presença dos autarcas e população de Ribamar e Atalaia. 

Focou questões de segurança da actividade piscatória, salientando a acção de formação 
realizada hoje de manhã sobre a segurança dos barcos de pesca e as atitudes a seguir pelos 
pescadores. 

Referiu a visita do Senhor Presidente da República a Peniche onde tinha evidenciado a 
estratégia municipal para o mar, assim como a importância do Porto de Peniche, que era o maior 
porto de pesca do País a nível de transacções em lota. 

Salientou também os investimentos em curso dentro da área do porto, que iriam criar 
novos postos de trabalho e potenciar um acréscimo da procura de pescado. 

Frisou também outras frentes inovadoras, como o surf, que iria beneficiar da construção 
do Centro de Alto Rendimento do Surf e com a realização de uma etapa em Peniche do 
Campeonato do Mundo de Surf, e como a energia das ondas, onde estava previsto a colocação de 
três plataformas subaquáticas frente à Praia da Almagreira, no 3.º trimestre do próximo ano. 

Comunicou ainda que tinha sido recebido pela Comissão Parlamentar da Agricultura e 
Pescas da Assembleia da República, para que fosse contemplada na legislação a possibilidade de 
pequenas embarcações continuarem a pescar. 

Concluiu anunciando que no próximo ano seria homenageada a comunidade da Nazaré. 
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ENCERRAMENTO: 
 

Sendo dezasseis horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada 
a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi 
totalmente aprovada em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo 
nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de 
Setembro. 

E eu, José Nicolau Nobre Ferreira, Director de Departamento de 
Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 


