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ACTA N.º 11/2011
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2011:
Aos dezassete dias do mês de Maio do ano dois mil e onze, 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, VicePresidente, 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, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da câmara:
Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- No dia 4 de Maio, reuniu-se com representantes do Clube Naval de Peniche, para
tratarem de assuntos no âmbito da Parceria para a Regeneração Urbana e do projecto de
arquitectura para construção da sede social da colectividade.
- No dia 4 de Maio, esteve presente na apresentação do livro Portugal e o Mar, da
autoria de Tiago Pitta e Cunha, assessor do Senhor Presidente da República para os assuntos do
mar.
- No dia 5 de Maio, participou numa reunião de trabalho, na Oeste CIM, sobre a empresa
Águas de Portugal.
- No dia 5 de Maio, esteve presente na Assembleia Geral do Centro Social do Pessoal da
Câmara Municipal de Peniche, onde assumiu a disponibilidade da Câmara Municipal para apoiar
as actividades do Centro que, no quadro legal, sejam susceptíveis de serem subsidiadas.
- No dia 6 de Maio, deslocou-se à ilha da Berlenga com representantes da ARH Tejo,
Capitão do Porto de Peniche e Director da Autoridade Marítima Nacional para tratarem de
assuntos relacionados com a segurança das arribas.
- No dia 6 de Maio, esteve presente no lançamento da campanha Pirilampo Mágico
2011. Felicitou a Fenacerci e a Antena 1 por manterem esta campanha de solidariedade.
- No dia 7 de Maio, entregou a chave do edifício sito na Rua 13 de Infantaria, onde
funcionaram os serviços administrativos do DEA, por já não se justificar o arrendamento do
mesmo.
- No dia 9 de Maio, reuniu-se com as organizações de produtores para tratarem de
assuntos relacionados com os novos armazéns que estão a ser construídos no porto de pesca.
- No dia 9 de Maio, reuniu-se com os organizadores das comemorações locais do Dia
Nacional do Pescador. Informou que, para não coincidirem com o período eleitoral, as
comemorações serão no dia 12 de Junho, sendo a tradicional homenagem que é feita a alguns
pescadores realizada na reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 31 de Maio.
- No dia 10 de Maio, reuniu-se com o INAG, para tratarem de assuntos relacionados com
as casas dos pescadores da ilha da Berlenga.
- No dia 10 de Maio, participou numa reunião da Dr.ª Fernanda Paula Oliveira com a
equipa de técnicos municipais para tratarem de assuntos relacionados com o direito urbanístico.
- No dia 10 de Maio, reuniu-se com a direcção da Associação dos Amigos da Berlenga.
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- No dia 11de Maio, reuniu-se com representantes da empresa Lusitaniagás, sobre a
instalação da unidade autónoma de gás.
- No dia 11 de Maio, participou numa sessão pública, em Alcobaça, sobre os processos
de regeneração urbana.
- No dia 12 de Maio, participou na conferência Portugal Inovador – Estratégias
Empresariais de Sucesso, no âmbito do X Encontro PT Negócios/Diário Económica.
- No dia 12 de Maio, participou numa reunião da Oeste CIM.
- No dia 13 de Maio, participou numa reunião, na Exponor, sobre o Fórum do Mar, que
se realizará de 16 a 19 de Junho.
- No dia 13 de Maio, recebeu os candidatos da CDU pelo Distrito de Leiria à Assembleia
da República.
- No dia 13 de Maio, reuniu-se com o conselho directivo da ADRO e com a comissão
organizadora do III Congresso do Oeste.
- No dia 13 de Maio, assistiu à apresentação de um trabalho realizado por alunos da
Escola Secundária de Peniche, sobre a valorização das ondas. O Senhor Presidente da Câmara
felicitou a comunidade escolar pelos trabalhos interessantes que tem realizado no âmbito da Área
de Projecto.
- No dia 14 de Maio, assistiu à cerimónia de entrega de prémios no âmbito da Academia
de Empreendedores da Região Oeste, uma iniciativa da AIRO - Associação Industrial da Região
do Oeste e do Município de Caldas da Rainha.
- No dia 14 de Maio, esteve presente na abertura da exposição de pintura de Alexandre
Antunes, que estará patente no Edifício Cultural do Município até ao dia 31 de Maio. O Senhor
Presidente da Câmara felicitou o pintor pelos trabalhos realizados.
- No dia 14 de Maio, esteve presente na Lan Part, organizada pela Associação
Desportiva e Recreativa de Casal Moinho, que contou com jovens de todo o território nacional.
- No dia 15 de Maio, esteve presente no convívio organizado pela Associação de
Caçadores e Pescadores, no passeio equestre organizado pelo Sporting Clube da Estrada e na
Final da Taça Distrital em Infantis de Futsal. O Senhor Presidente da Câmara felicitou o PAC –
Peniche Amigos Clube e a equipa infantil de futsal pelos resultados obtidos.
- No dia 16 de Maio, reuniu-se com o Capitão do Porto de Peniche, para tratarem de
diversos assuntos, nomeadamente: Campeonato Euro-Africano de Caça Submarina; época
balnear; acesso às piscinas municipais pela guarnição da Estação Salva Vidas de Peniche;
projecto Seamaster; arribas e sistema de socorro da ilha da Berlenga e estacionamento abusivo,
estabelecimentos comerciais não licenciados e assaltos na ilha do Baleal.
- No dia 16 de Maio, reunião interna sobre o edifício municipal, sito na Rua Marquês de
Pombal, destinado ao Museu das Rendas de Bilros de Peniche.
- No dia 17 de Maio, reuniu-se com a ARH Tejo.
- No dia 17 de Maio, participou na reunião da comissão de acompanhamento do PROTLVT.
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 3 a 17 de
Maio corrente:
Reuniões:
- Ordinária da Câmara Municipal de Peniche, de 3 de Maio corrente.
- Com a Direcção do Clube Naval de Peniche, sobre o projecto de arquitectura da futura
sede social da colectividade.
- De planificação mensal do Mapa de Trabalhos do Departamento de Obras Municipais.
O Senhor Vice-Presidente referiu que, do conjunto de obras a realizar, se destacam: A
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construção da rotunda na Avenida do Porto de Pesca; Arranjos urbanísticos envolventes à Rua
Cidade de Seia; Construção do parque infantil no Parque de Campismo e Caravanismo;
Construção de instalação sanitária na Praia da Consolação; Construção de mais cinco estações de
serviço de apoio a auto-caravanas no Parque de Campismo e Caravanismo; Pintura do coreto do
Jardim Municipal e Aplicação de tapete no Casal dos Ferreiras, na localidade de Bufarda.
- Da sessão ordinária de Abril da Assembleia Municipal de Peniche, realizada a 6 de
Maio corrente.
- Da Assembleia Geral do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche.
- Com o Senhor Comandante do Porto da Capitania de Peniche, sobre o Campeonato
Euro-Africano de Caça Submarina.
- Com representantes da empresa Lusitaniagás, sobre a localização da unidade autónoma
de gás a instalar no Concelho.
- Com os representantes da Paróquia de Aveiras de Cima, sobre a utilização da Casa da
Juventude – Colónia de Férias.
- Com técnicos do Município, no âmbito da planificação e eventuais medidas a tomar
quanto à instalação, no Campo da República, da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem.
- Com o Senhor Director do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, Prof. José
Lóios, no âmbito da Rede Escolar do Concelho.
- Com a Senhora Rute Nunes, Coordenadora Inter-concelhia das Bibliotecas Escolares,
sobre a articulação entre as Bibliotecas Escolares e o Pelouro da Educação.
- Com a equipa organizadora da 32.ª edição da Corrida das Fogueiras / 11.ª Corrida das
Fogueirinhas.
- Na hasta pública para arrematação da exploração do estabelecimento tipo minimercado
“Castelinho”, da ilha da Berlenga. Informou que o valor base de licitação inicial era de 3500,00 €
e o valor da arrematação foi de 9600,00 €.
- Sobre o projecto do edifício municipal, sito na Rua Marquês de Pombal, espaço
destinado à instalação do Museu das Rendas de Bilros de Peniche.
- Com o representante da direcção da colectividade “O Independente”, sobre a pretensão
deste clube desportivo de poder utilizar o pavilhão gimnodesportivo da EB 2.3 D. Luís de
Ataíde, por uma equipa de futebol de salão.
- Com a Rede Escolar 2011/2012, os responsáveis pelo Pelouro da Educação,
representantes dos órgãos de gestão das Escolas e Agrupamentos de Escolas, dos concelhos de
Peniche, Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha e Óbidos.
Outras actividades e eventos:
- Na inauguração da IV Feira de Ensino, Formação e Emprego, que teve lugar entre os
dias 5 e 7 de Maio, no Pavilhão da EB 2.3 D. Luís de Ataíde. O Senhor Vice-Presidente
informou que, tal como verificado no ano transacto, esta iniciativa contou com um número
acentuado de expositores (54) e, de acordo com a avaliação feita pelos mesmos, conseguiu
satisfazer os requisitos de uma feira cuja avaliação global, na sua maioria, é boa ou muito boa.
Que o evento se reveste de uma grande qualidade e de grande utilidade na definição de percursos
profissionais dos jovens do Concelho de Peniche e que, por este motivo, se justifica a sua
continuidade. O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, agradeceu o forte envolvimento da
comunidade escolar local, permitindo um acentuado número de visitantes, e enalteceu o trabalho
da equipa do Pelouro da Educação e de todos os que contribuíram para o êxito desta iniciativa.
- Em representação do Município de Peniche, esteve presente na recepção aos candidatos
da CDU à Assembleia da República, pelo Distrito de Leiria, Ana Rita Carvalhais, Henrique
Bertino e João Ferreira, Deputado da CDU no Parlamento Europeu.
- Na inauguração da exposição de pintura “Quem Somos”, de Alexandre Antunes,
patente ao público na Sala de Exposições do Edifício Cultural do Município, até ao dia 31 de
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Maio.
- Na cerimónia de boas vindas à Lan Part “StopNPlay”, organizado pela Associação
Desportiva e Recreativa de Casal Moinho. O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, saudou os
organizadores pelo evento realizado no nosso Concelho.
- A convite do Núcleo Sportinguista de Peniche, participou na entrega de prémios do
Concurso de Pesca 2011.
- Na entrega de prémios da Prova de Orientação Escolar, organizada pela DREL, que
teve lugar na zona envolvente à Casa do Pinhal do Vale Grande.
- Assistiu à prova I Taça de Portugal em Trial Bike, organizada pela A.C.R.D. Loureira,
com o apoio do Município de Peniche e da Junta de Freguesia de São Pedro, que teve lugar no
passado dia 15 de Maio, junto à Estrada Marginal Norte.
- No convívio organizado pela Associação de Caçadores e Pescadores.
- Na cerimónia de boas vindas da iniciativa sobre o “Dia do Enfermeiro”, que decorreu
em Peniche.
O Senhor Vice-Presidente apresentou, ainda, em nome dos eleitos da CDU, o seguinte
documento:
«VOTO DE FELICITAÇÃO
Ao Grupo Desportivo Atouguiense, pelo importante resultado alcançado no dia quinze de
Maio do corrente ano, pela Equipa Sénior, que se consagrou Campeã Distrital da 1.ª Divisão
Distrital para Sul, tendo desta forma sido promovida à subida para a Divisão de Honra da
Associação de Futebol de Leiria para a época 2011-2012.
O Vice-Presidente e Responsável pelo Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de
Peniche, Jorge Amador»
Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias,
conforme se indica:
- No dia 4 de Maio, esteve presente na abertura oficial do espaço cedido pelo Município
para funcionamento da Unidade de Cuidados na Comunidade.
- No dia 5 de Maio, assistiu à apresentação de um trabalho sobre deficiência, realizado
por alunos da Escola Secundária de Peniche e integrado na Área de Projecto.
- No dia 5 de Maio, esteve presente na abertura da IV Feira de Ensino, Formação e
Emprego.
- No dia 7 de Maio, participou, em Ovar, nas I Jornadas Nacionais da URAP,
organizadas pelo ACES do Baixo Vouga III.
- No dia 8 de Maio, participou numa festa do Agrupamento de Escuteiros 512 de
Peniche.
- No dia 9 de Maio, reuniu-se com a Acompanha – Cooperativa de Solidariedade Social.
- No dia 12 de Maio, participou nas comemorações do Dia do Enfermeiro.
- No dia 13 de Maio, recebeu os candidatos da CDU pelo Distrito de Leiria à Assembleia
da República.
- No dia 14 de Maio, esteve presente na Lan Part, organizada pela Associação
Desportiva e Recreativa de Casal Moinho, e no torneio de sueca, organizado pela Associação de
Cultura e Recreio D. Inês de Castro.
- No dia 17 de Maio, assistiu à apresentação de um trabalho sobre a integração das
comunidades migrantes no Concelho de Peniche, realizado por alunos da Escola Secundária de
Peniche e integrado na Área de Projecto.
- No dia 17 de Maio, esteve presente na conferência de imprensa do ACES.
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Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Deu conhecimento de como decorreu a hasta pública para arrematação da exploração
do estabelecimento tipo minimercado “Castelinho”, da ilha da Berlenga.
- Prestou esclarecimentos sobre a ligação da Oeste CIM com a empresa Águas de
Portugal.
- Informou sobre a reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM, onde foi aborda a
relação da ADRO, Oeste CIM e Mais Centro.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Lamentou que a Semana Académica da ESTM não tenha tido nada de “académico” e
que não seja uma festa mas antes uma bebedeira colectiva, referindo que, para além do subsídio
concedido, o Município ainda teve que limpar as ruas, o que acarreta custos monetários. O
Senhor Vice-Presidente sugeriu que se faça uma nota à Associação de Estudantes da ESTM a dar
conta do desagrado do Município pela forma como o património municipal foi tratado e da
necessidade de auto-controlo de alguns comportamentos para que a comunidade local receba
bem a comunidade escolar.
- Perguntou qual o ponto de situação da análise que ficou de ser feita ao barco que está a
decorar a rotunda situada entre a Avenida do Porto de Pesca e a Rua dos Pocinhos, em Peniche,
para avaliar a viabilidade de reparação, e sugeriu que seja feito um estudo para o arranjo
urbanístico da nova rotunda que está a ser construída na Avenida do Porto de Pesca. O Senhor
Vice-Presidente informou que está a tratar dos dois assuntos.
- Perguntou qual o ponto de situação do estudo para se implementarem medidas de
descriminação positiva em sede de IMI. O Senhor Presidente deu indicação à directora do DAF
para solicitar ao DPGU que faça uma informação sucinta, com número de processo e
localização, das vistorias efectuadas a prédios degradados, sitos no centro histórico da cidade.
- Perguntou quando será revisto o Regulamento dos Períodos de Abertura e
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestações de Serviços do
Município de Peniche. Os Senhores Vereadores agendaram uma reunião para o efeito.
- Perguntou qual o ponto de situação da reposição da legalidade no sítio da Água Doce,
em Casais do Baleal. O Senhor Presidente informou que irão ser feitas notificações concertadas
com a ARH Tejo e com a CCDR-LVT.
- Perguntou qual o ponto de situação da preparação da segunda fase da obra de
recuperação do fosso da muralha. O Senhor Presidente informou que será um dos temas da
convenção Sou de Peniche.
Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Disse que não iria intervir, como forma de protesto por existir uma quantidade de
questões por si colocadas que ainda não obtiveram resposta, não obstante lhe terem prometido
que as respostas lhe seriam entregues. O Senhor Presidente da Câmara disse que as questões que
são colocadas são transmitidas aos diversos serviços, mas nem tudo se consegue controlar nem
há tempo para fazer tudo. Que os pedidos feitos pelos Senhores Vereadores não são cerceados,
que a incapacidade de resposta dos serviços é a única razão para os atrasos de algumas respostas,
não se trata de uma atitude de desrespeito seja por quem for. O Senhor Vereador Luís Ganhão
disse que não põe em causa o trabalho dos serviços e não disse que se trata de um desrespeito.
Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Perguntou qual a evolução da relação do Município de Peniche com a Docapesca, que
tem a sua unidade de refrigeração encerrada há vários meses. Referiu que a questão que coloca
se prende com o facto da oferta de instalações de refrigeração em Peniche estar a diminuir, tendo

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 17.05.2011 * Livro 102 * Fl.108

como consequência o facto da indústria local de transformação ter necessidade de recorrer à
utilização de unidades de refrigeração em localidades de outros concelhos. O Senhor Vereador
Jorge Abrantes deu uma explicação sucinta sobre a actual situação da Docapesca.
- Referiu que, na sua opinião, é necessário que se faça uma intervenção de limpeza na
cúpula da Torre do Relógio Municipal, sita na Travessa da Misericórdia, uma vez que está com
muitas ervas daninhas, cujas raízes podem danificar a estrutura. O Senhor Presidente deu
indicação à directora do DAF para solicitar ao arqueólogo municipal que faça um relatório para
que o DOM possa fazer a intervenção necessária.
- Relatou que viu movimentos no interior do estaleiro do futuro edifício da Biblioteca
Municipal e que constatou que a vedação do estaleiro da obra está muito frágil, permitindo a
entrada de estranhos e podendo constituir, em dias de vento, um perigo para os transeuntes que
circulem por perto. O Senhor Vice-Presidente informou que irá tomar medidas através do DOM
e informar a PSP desta situação.
- Disse que o piso da estrada que liga o Lugar da Estrada a Atouguia da Baleia, na zona
de acesso à Hortapronta, se encontra muito degradado. O Senhor Vice-Presidente disse que
houve uma intervenção numa conduta que passa no subsolo e que o piso irá ser reposto pelo
DOM, assim que os SMAS tiverem o material necessário para a obra, o que se prevê para os
próximos dias.
- Disse que tem relutância em aceitar que a recolha de RSU, no centro histórico da
cidade, se faça através da colocação dos sacos com os detritos directamente na via pública e
sugeriu que deveria ser encontrada uma outra solução. O Senhor Presidente deu indicação à
directora do DAF para solicitar ao DEA que traga à reunião do dia 28 de Junho, pelas 15h00,
uma apresentação do actual esquema de recolha de RSU no centro histórico da cidade.
- Sugeriu a colocação de um espelho parabólico no Caminho do Farol, junto às
instalações da Fundibronze. O Senhor Vice-Presidente informou que o DOM irá proceder à
colocação do espelho orientador de trânsito.
- Disse que continua a ser utilizada como fontanário uma boca-de-incêndio, sita num
bairro da vila de Atouguia da Baleia. O Senhor Presidente disse que a GNR e os SMAS já
estavam ao corrente da situação.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e
votação nominal. Os assuntos que não estavam incluídos na ordem do dia foram todos admitidos,
nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, por unanimidade.
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a acta da reunião camarária realizada no passado dia
três de Maio, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido previamente
distribuído pelos membros da câmara.
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos por si proferidos, nos
dias 6 e 13 de Maio corrente, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em
matéria de licenciamento de obras. (M-Doc1)
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PROJECTO DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADES AO CENTRO DE SAÚDE DE
PENICHE:
* Estiveram presentes na reunião as técnicas da DPOI, responsáveis pelo projecto para
melhoria das acessibilidades ao edifício do Centro de Saúde de Peniche, que fizeram uma
apresentação do referido projecto e deram conhecimento da estimativa orçamental, elaborada
pelo DOM.
- Deliberado aprovar o projecto e remetê-lo ao ACES-ON, para conhecimento e
apreciação, conjuntamente com a estimativa orçamental.
Deliberado, ainda, manifestar a disponibilidade da Câmara para comparticipar na
execução da obra, com a disponibilização de mão-de-obra, dentro das disponibilidades das
brigadas municipais, podendo a mesma ser faseada por prioridades.
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente:
* Carta, datada de 16 de Maio de 2011, da Acompanha – Cooperativa de Solidariedade
Social, CRL, propondo que o Município participe na parceria para candidatura ao programa
ADIS/Sida, da Coordenação Nacional para a Infecção pelo VIH/Sida, com vista ao
financiamento de um projecto de rastreio da infecção, apoio domiciliário e apoio psicossocial a
pessoas infectadas pelo VIH/Sida no Concelho de Peniche. O programa terá uma duração de
quatro anos, com um encargo mensal de 931,35 euros para o Município.
- Deliberado aderir, em princípio, à parceria, sem compromisso relativamente aos valores
a suportar pelo município. (7238/M-Doc2)
* Informação n.º 43/2011, datada de 6 de Maio de 2011, da Divisão de Acção Sócio-Cultural, propondo a entrada gratuita no Museu Municipal, no dia 18 de Maio de 2011.
- Deliberado autorizar que, no dia 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus, não sejam
cobradas entradas no Museu Municipal, ao abrigo do n.º 2 do artigo 9.º do RTTPMP.
* Informação, datada de 12 de Maio de 2011, do Serviço de Património, dando
conhecimento de que não houve qualquer reclamação na sequência do inquérito público
realizado para desafectação do domínio público municipal de uma parcela de terreno, destinada a
construção, com a área de 77,87 m2, sita na Rua da Cruz das Almas, freguesia de Conceição, na
cidade de Peniche, e que confronta do norte com Rua da Cruz das Almas e Construções Vila
Maria, L.da, do sul com Município de Peniche, do nascente com Construções Vila Maria, L.da e
do poente com Rua da Cruz das Almas.
- Deliberado propor à Assembleia Municipal que considere a referida parcela de terreno
desafectada do domínio público e integrada no domínio privado do Município, nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.
* Informação, datada de 13 de Maio de 2011, do Serviço de Património, dando
conhecimento de cada uma das parcelas de terreno municipais, situadas junto à Estrada Marginal
Sul, em Peniche, ocupadas por particulares e apresentando uma proposta de actuação para cada
um dos casos.
- Tomado conhecimento e deliberado que o assunto seja presente em próxima reunião,
para ser tomada decisão sobre a melhor forma de se repor a legalidade.
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* Informação n.º 23/11, datada de 16 de Maio de 2011, do Serviço Municipal de
Protecção Civil, prestando esclarecimentos relativamente à eventual adesão do Município de
Peniche ao projecto Seamaster - 2011.
- Deliberado autorizar o Município a associar-se ao projecto Seamaster – 2011.
Deliberado, ainda, que seja solicitado um relatório de actividades do projecto nos anos
anteriores e uma nota justificativa da necessidade da sua manutenção.
* Informação do Vereador Jorge Abrantes sobre a entrevista que o Eng.º Pedro Serra,
presidente do grupo “Águas de Portugal” concedeu ao jornal Público, no passado dia 9 de Maio
de 2011.
- Deliberado manifestar a enorme preocupação pelo facto de ser revelado que a actual
situação de endividamento do grupo “Águas de Portugal” poderá inviabilizar o avanço de alguns
projectos, não sendo no entanto identificados quais.
Deliberado, ainda, relembrar que o Município de Peniche tem assumido, desde a primeira
hora, uma posição de clara adesão a todos os estudos que visem o desenvolvimento de projectos
de modelos de gestão para a organização dos sistemas municipais de água e de saneamento da
região Oeste, posição essa que se iniciou em finais de 2007, conforme deliberação da Câmara
Municipal de Peniche, de 17 de Dezembro desse ano.
A câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Circular n.º 68/2011, datada de 26 de Abril de 2011, da ANMP, sobre o Ciclo Urbano
da Água, e da resposta remetida pelo Senhor Presidente da Câmara. (M-Doc6)
* Declaração, subscrita pelo Presidente da Câmara, em 12 de Maio de 2011, para
formalização da candidatura da recuperação do edifício municipal, sito na Rua Marquês de
Pombal, em Peniche, onde será instalado o futuro Museu das Rendas de Bilros, ao Programa
Operacional do Centro, no âmbito da Parceria para a Regeneração Urbana.
* Informação, datada de 13 de Maio de 2011, do Pelouro da Educação, dando
conhecimento da necessidade de celebrar um contrato de avença no âmbito das AEC, ao abrigo
da deliberação camarária de 16 de Novembro de 2010.
* Resolução sobre o “Memorando de Entendimento” entre o Governo português, o FMI,
o BCE e a UE, aprovada pelo Conselho Directivo da ANMP, em 10 de Maio de 2011, com a
apreciação de cada uma das medidas que têm implicação directa nos Municípios.
* Mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais, de 9 de Maio a 3 de Junho de 2011.
CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:
A câmara, na sequência das solicitações apresentadas e ao abrigo das competências
estabelecidas no artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou conceder os
seguintes apoios:
1) Diverso apoio, conforme discriminado na informação do Serviço de Turismo, datada
de 5 de Maio de 2011, para a realização da actividade “Construções na Areia 2011”, que terá
lugar no próximo dia 4 de Agosto. (4906)
2) Autorizar a utilização do Jardim Público, no dia 21 de Maio de 2011, para a realização
de uma mini-feira de actividades, para angariação de fundos para a “Campanha Dar Mais”,
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dinamizada pelo Movimentos dos Antigos Alunos de EMRC da Escola Secundária de Peniche.
(6675)
3) Autorizar a alteração da afectação dos valores assumidos, em reunião de Câmara de 5
de Abril de 2011, para pagamento de diversos encargos resultantes da realização do VIII Open
Internacional de Taekwondo Cidade de Peniche, organizado pelo Clube de Taekwondo de
Peniche, conforme proposto na informação do Senhor Vice-Presidente, datada de 13 de Maio de
2011.
4) Um subsídio, no valor de 810,00 euros, ao Instituto de Socorros a Náufragos no
âmbito do projecto Seamaster - 2011.
5) Um subsídio, no valor de 50,00 euros, à Casa do Benfica de Peniche, para aquisição de
um troféu. (6954)
6) Um subsídio, no valor de 250,00 euros, à Associação de Cultura e Recreio D. Inês de
Castro, para apoio à realização de um torneio de sueca. (6772)
7) Autorizar a utilização das piscinas municipais, gratuitamente, pelos quatro elementos
guarnição da Estação Salva Vidas de Peniche, a fim dos mesmos procederem a treinos contínuos
de natação, em condições a acordar com os serviços da piscina municipal. (6636)
8) Autorizar a utilização dos socalcos 4, 5 e 6, da área de campismo da Berlenga,
gratuitamente, na noite de 28 para 29 de Maio, pela Secção Náutica do Alhandra Sporting Clube.
(6998)
9) Um subsídio, no valor de 500,00 euros, e dispensar o apoio logístico que
materialmente seja possível, para a realização da primeira etapa do VI Circuito Universitário de
Bodyboard e Surf de Peniche, organizada pela Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar.
(6958)
10) Um subsídio, no valor de 1500,00 euros, ao Centro Social da Bufarda, para
pagamento das despesas relativas ao consumo de água e energia, bem como outras decorrentes
da utilização das instalações da instituição com um refeitório para os alunos do jardim-deinfância e da EB 1 da Bufarda, relativas ao ano de 2009/2010.
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
* A câmara, na sequência dos requerimentos que foram apresentados, deliberou autorizar
que sejam visados os seguintes horários de funcionamento, todos com validade até 31 de
Dezembro de 2011:
- Das 10h00 à 01h00, para o estabelecimento de restauração, denominado “Marisqueira
Mirandum”, sito na Rua Heróis do Ultramar, n.º 23, em Peniche, de que é explorador o senhor
Eduardo João.
- Das 08h00 às 04h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Peniche Kite &
Surf Center”, sito na Praia do Cerro, em Peniche, de que é explorador o senhor João Manuel
Silva Campos. Os Senhores Vereadores Luís Ganhão e Francisco Salvador abstiveram-se na
votaram deste assunto tendo declarado que o faziam por ainda não estar definido o
enquadramento legal dos horários de funcionamento dos apoios de praia. O Senhor Presidente da
Câmara solicitou à directora do DAF que traga a reunião uma informação sobre o
enquadramento legar dos horários de funcionamento dos apoios de praia.
- Das 08h00 às 24h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Atelier do Café”,
sito na Rua José Estêvão, n.º 10, em Peniche, de que é exploradora a senhora Cláudia Sofia
Martins Vieira.
- Das 08h00 às 23h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “L’Acqueotto”,
sito na Rua Ramiro Matos Bilhau, n.º 1, em Peniche, de que é exploradora a empresa
L’Acqueotto – Pastelaria e Gelataria, L.da.
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* Foi presente uma carta, em nome da gerência do estabelecimento de bebidas
denominado “Bar do Bruno”, sito na praia do Baleal, solicitando o alargamento do
funcionamento do referido estabelecimento até às cinco horas.
- Deliberado reiterar junto da gerência do estabelecimento que a Câmara está disponível
para autorizar o alargamento do horário de funcionamento só até às quatro horas. (4037)
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:
* Foi presente uma carta, datada de 29 de Novembro de 2010, da Lidl & Companhia –
Direcção Regional do Oeste, solicitando informação de como pode licenciar elementos
publicitários equivalentes aos que uma sua concorrente comercial instalou na cidade.
- Deliberado informar a requerente de que a Câmara está disponível para licenciar duas
placas indicativas de supermercado, sem referência a marca, uma na Avenida 25 de Abril, junto
ao cruzamento com a Rua Azeredo Perdigão, e outra na própria Rua Azeredo Perdição.
Deliberado, ainda, informar a requerente de que, à semelhança do que a sua concorrente
comercial fez, poderá utilizar as guardas de protecção existentes nos limites dos passeios, que
têm espaços para aluguer empresarial de publicidade, e cuja gestão está a cargo de uma empresa
particular. (9014)
HABITAÇÃO SOCIAL:
* Foi presente uma informação, datada de 1 de Fevereiro de 2011, do Serviço de Acção
Social, Solidariedade e Habitação, apresentando uma proposta de permuta do fogo atribuído
provisoriamente à Senhora Laura da Conceição Eusébio, pelo fogo sito no Bairro do Vale Verde,
Rua Sacadura Cabral, n.º 37 – 2.º Dt.º, em Peniche.
- Deliberado autorizar a permuta do fogo, conforme proposto, devendo ser celebrado
contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de Dezembro de 2010.
DOAÇÃO DE TERRENOS PARA INTEGRAREM O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL:
* Foi presente a informação n.º 75/2011, datada de 18 de Março de 2011, do Gabinete
Jurídico, relativa à cedência de terrenos para integrarem o domínio público.
- Deliberado concordar com as regras propostas na referida informação. (M-Doc3)
* Foi presente a informação n.º 88/2011, datada de 6 de Abril de 2011, do Gabinete
Jurídico, propondo a aprovação da minuta do contrato tipo de doação a celebrar entre o
Município de Peniche e os futuros doadores de terrenos destinados ao domínio público
municipal.
- Deliberado aprovar o texto do contrato tipo de doação, conforme proposto. (M-Doc4)
* Na sequência da proposta apresenta pelo DPGU, a Câmara deliberou:
- Aceitar a cedência da área de 131,00 m2, a desanexar do prédio urbano, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1265, da Freguesia de Ferrel, e inscrito na
Matriz Predial Urbana, sob o artigo 2579, para ser integrada no domínio público, nomeadamente
para arruamento e passeios, de acordo com o alinhamento aprovado para o local, no âmbito do
processo de obras n.º 239/09, em nome de Construções Pedras Muitas, L.da.
- Aceitar a cedência da área de 320,00 m2, a desanexar do prédio urbano, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 3205, da Freguesia de Atouguia da Baleia,
e inscrito na Matriz Predial Urbana sob o artigo 3865, para ser integrada no domínio público,

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 17.05.2011 * Livro 102 * Fl.113

nomeadamente para a correcção do alinhamento e as infra-estruturas em falta, incluindo
passeios, pavimentação, no âmbito do processo de obras n.º 551/07, em nome de Fiona Isabelle
Ivy Spreadboragh.
- Aceitar a cedência da área de 25,30 m2, a desanexar do prédio urbano, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 2576, da Freguesia de Ajuda, e inscrito na
Matriz Predial Urbana sob o artigo 3973-P, para ser integrada no domínio público,
nomeadamente para executar o passeio na frente da moradia e o remate do pavimento existente,
no âmbito do processo de obras n.º 214/10, em nome de Tony Freitas Anacleto.
- Aceitar a cedência da área de 46,00 m2, a desanexar do prédio urbano, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 4641, da Freguesia de Atouguia da Baleia,
e inscrito na Matriz Predial Urbana sob o artigo 509, para ser integrada no domínio público,
nomeadamente para a execução do passeio previsto e o remate do pavimento existente, no
âmbito do processo de obras n.º 229/09, em nome de José Rosa Mateus.
- Aceitar a cedência da área de 532,00 m2, a desanexar do prédio rústico, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 440, da Freguesia de Serra d'El-Rei, e
inscrito na Matriz Cadastral Rústica sob o artigo 53, secção C, para ser integrada no domínio
público, nomeadamente para cumprir o alinhamento aprovado para o local, bem como a garantia
do cumprimento das condições de acessibilidades entre a via pública e o edifício, no âmbito do
processo de obras n.º 9/10, em nome de Inês Antunes Rodrigues.
- Ratificar, o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 12 de Novembro de
2010, que aceitou a cedência da área de 12,40 m2, a desanexar do prédio urbano, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1824, da Freguesia de Ferrel, e inscrito na
Matriz Predial Urbana sob o artigo 617, para ser integrada no domínio público, nomeadamente
para correcção do alinhamento, execução de passeios e o arranjo complementar do arruamento,
no âmbito do processo de obras n.º 123/10, em nome de Laura Maria Gomes Silvério Ganhão.
- Ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 17 de Fevereiro de
2011, que aceitou a cedência da área de 37,50 m2, a desanexar do prédio rústico, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1247, da Freguesia de Ferrel, e inscrito na
Matriz Cadastral Rústica sob o artigo 8, da secção F, da Freguesia de Atouguia da Baleia, para
ser integrada no domínio público, nomeadamente para correcção do alinhamento e
acessibilidades, bem como a execução das infra-estruturas exteriores, no âmbito do processo de
obras n.º 410/07, em nome de EDUGAV – Construção Unipessoal, L.da. (M-Doc5)
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos:
* Proc.º N.º 338/10, em nome de Conventopen - Imobiliária e Construção, S.A., para
proceder à alteração e ampliação de um edifício, sito na Rua Afonso de Albuquerque, n.os 13 a
23, em Peniche.
- Deliberado aprovar o pedido de alteração e ampliação, nos termos da proposta do chefe
da DGUO, de 6 de Maio de 2011.
Deliberado, ainda, que a DGUO elabore um estudo sobre as tonalidades a aplicar nas
fachadas dos edifícios da referida artéria.
* Proc.º N.º 109/11, em nome de José Manuel Jesus Pereira de Barros, para proceder à
recuperação e alteração de um imóvel, destinado a habitação e comércio, sito na Avenida 25 de
Abril, n.os 90 a 96, em Peniche. O chefe da DGUO informou que a Câmara e o IPPAR já tinham
dado parecer favorável a um pedido de informação prévia para construção de um edifício
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multifamiliar, que ocuparia a totalidade do gaveto onde se encontra implantado o edifício em
apreciação e que apresentava um cércia semelhante à da Rua António da Conceição Bento, e
que, tendo o titular do presente processo declarado, verbalmente, em atendimento, ser o
proprietário do prédio confinante, a proposta de decisão é o indeferimento, podendo o pedido ser
reformulado em termos de articulação com a envolvente.
O Senhor Vereador Luís Ganhão defendeu que os indeferimentos devem ser devidamente
fundamentados e que foram recentemente efectuadas intervenções no edifício confinante, tendo
perguntado se as mesmas foram autorizadas pelo Município.
O chefe da DGUO informou que apenas tinha sido licenciada a ocupação da via pública
porque o tipo de intervenções que originou a ocupação da via pública não necessita de
licenciamento.
O Senhor Presidente disse que todos os indeferimentos são fundamentados e que, tendo
em conta a informação de que o titular do processo é proprietário do prédio confinante, deve serlhe sugerido que apresente uma solução para todo o quarteirão e um novo estudo de cores para os
edifícios.
O Senhor Presidente da Câmara deu, ainda, indicação a directora do DAF de mande o
Serviço de Fiscalização Municipal averiguar a legalidade das intervenções efectuadas no edifício
confinante com o edifício referente ao presente processo.
- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de
indeferir o pedido, pelos motivos e com os fundamentos constantes da proposta do chefe da
DGUO, de 6 de Maio de 2011.
* Proc.º N.º 79/11, em nome de Mariano Alberto Paulo Viralhadas, para proceder à
alteração de um estabelecimento comercial, sito na Avenida do Mar, n.º 98, em Peniche.
- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de
indeferir o pedido, por se considerar que o terceiro piso do edifício foi construído sem
licenciamento municipal.
* Proc.º N.º L10/91, em nome de Amador, L.da, para loteamento de um prédio, sito no
Casal Manuel Dias, em Serra d'El-Rei.
- Deliberado retirar e remeter o processo aos SMAS para informarem sobre a localização
das condutas e possíveis interferências das mesmas em propriedades particulares confinantes.
* Proc.º N.º L11/00, em nome de Lagarfil Construções, L.da, para loteamento de um
prédio rústico, sito em Espinheira, Atouguia da Baleia.
- Deliberado retirar para ser analisado pela DEPPC, nomeadamente quanto à área do lote
municipal situado a nascente.
* Proc.º N.º L2/10, em nome de Bernardo dos Santos, para loteamento de parte de um
prédio rústico, sito no Casal Pardal, em Ferrel, já presente em reuniões anteriores.
- Deliberado aceitar a hipoteca dos lotes 3 e 4, como garantia da realização das obras de
urbanização, de acordo com o parecer técnico do DPGU, de 12 de Maio de 2011.
DIA NACIONAL DO PESCADOR – HOMENAGEM:
Como forma de assinalar o Dia Nacional do Pescador 2011, a Câmara deliberou prestar a
seguinte homenagem:
«Dos muitos homens da nossa terra, naturais ou emigrantes de outras comunidades
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piscatórias, existem pelo menos duas características que os diferenciam: os que fizeram da pesca
a sua profissão por obrigação ou tradição familiar ou por falta de alternativas, os outros, aqueles
que sempre entenderam não puder ter outra profissão senão esta.
Estes distinguem-se pelo expressivo amor que evidenciam a esta actividade, alguns,
porventura os mais felizes, conseguem “entreter a vida” trabalhando no mar para além do que o
comum das pessoas acharia natural.
Felizmente, podemos este ano, nas comemorações do Dia Nacional do Pescador,
homenagear todos aqueles que consideramos os Velhos Lobos do Mar, nas pessoas de alguns
desses pescadores que ainda continuam a exercitar de alguma forma a sua natural vocação.
José da Silva, arrais, conhecido por toda a comunidade piscatória de Peniche como José
da Foz, nasceu na Nazaré há 80 anos.
Foi para o mar na Nazaré com 13 anos.
Veio para Peniche com 25 anos.
No mar o seu trabalho sempre se desenvolveu com artes que metiam anzóis.
Governou embarcações “do aparelho” a quem chamaram de “Generosa”, “José João” e
“Elvira Batalha”.
Depois, comprou a embarcação “Luz Vida” e mais tarde a “Estrelinha”.
Conhecido durante anos como um dos campeões da pesca do anzol de Peniche.
Depois e até aos nossos dias, tem entretido os seus dias na pesca designada desportiva na
embarcação “Céu”.
Não temos dúvidas em designá-lo por Velho Lobo do Mar.
Joaquim Monteiro Canão, 81 anos de idade, diz que foi “pró-mar” com 7 anos de idade,
tirou a cédula marítima aos 16 anos já que aos 14 anos não tinha dinheiro para a pagar.
Iniciou a profissão na companhia do irmão José Canão e o Inácio, em lanchas à vela.
Andou nas embarcações que pescavam com linha e anzóis, pesca da sua preferência. Os
barcos tinham nomes como “Primor”, “Lindo Nome”, “Dois Canões” e “Falila “.
Estes dois últimos barcos de sua propriedade.
Requereu a meia-reforma aos 55 anos de idade.
Dos 55 anos aos 65 anos andou com o Aníbal na embarcação “Dois Esteves”.
Em todos estes anos de actividade, somente no período de 3 anos exerceu a pesca com
outra arte de pesca que não metia anzóis, no caso, eram covos.
Nos últimos anos, na companhia de outros pescadores “jovens” da sua idade, tem
praticado a pesca à linha de mão, também chamada de recreio ou desportiva.
É um dos homens que abraçou o mar a quem podemos chamar por Velho Lobo do Mar.
Aníbal Marques Esteves, 82 anos de idade, foi para o mar com 14 anos, iniciando-se ao
serviço do conhecido “Meamão” na embarcação “Radiosa”, começando por ser pago primeiro à
caldeirada e depois, progressivamente a um quarto de quinhão, meio quinhão, três quartos de
quinhão, até chegar a um quinhão.
Trabalhou também com o conhecido Aníbal, campeão da sardinha na embarcação
“Chitó”, com o Santana durante nove anos nas suas embarcações “Caminha”, “Afrodite” e no
Manuel Mamede na “Beira Nova”.
Depois optou por trabalhar por conta própria, e com o primo Armindo de quem foi sócio
durante 25 anos, até à reforma, compraram primeiro a embarcação “Lindo Nome” ao Joaquim
Canão e anos mais tarde mandaram construir o barco “Dois Esteves” nos Estaleiros do António
Malheiros.
Mais tarde foram donos da embarcação “Luísa Maria”.
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Por fim, e desde há 17 anos, adquiriu o pequeno “Zeus” para a pesca desportiva, com o
qual, tem exercido a pesca chamada de desportiva para os reformados.
E assim se passaram já 67 anos desde aquele primeiro dia.
É com toda a certeza um dos que podemos chamar Velho Lobo do Mar.
Florival Amador Peneira, 82 anos de idade, nasceu nas conhecidas casas do Alemão,
tirou a cédula aos 16 anos de idade, andando no mar desde os 13, à apanha da lagosta com rede,
na Foz e ao pilado em Peniche, partilhando lanchas a remos e à vela.
Conheceu vários armadores como, o conhecido “Rei Bêbado” ou António da Cachucha.
Aos 16 anos, foi para a traineira “Fatinha” que já tinha motor ao meio e foi ganhar meio
quinhão.
Passado pouco tempo, um dia pôs o ferro dentro, de ancorar sozinho e a partir desse dia o
mestre disse à companha que o Florival ganhava um quinhão.
Andou muitos anos como moço das traineiras, entre as quais a “Quiodelinda”, a
“Vanguarda”, a “Maria da Conceição”, o “Porvir”, o “Principiante” e muitos outros. Diz que não
gostava de “engrachadores” e então mudava muitas vezes de barco.
Há 40 anos, comprou a primeira lancha que se chamava “Montoito” e depois veio a “Júlia
Maria”.
Na lancha, pesca à linha de mão.
Há mais ou menos 10 anos, dedicou-se a pescar à noite.
Vai “pró-mar” ao sol-posto e vem do mar quando se faz dia.
Habitualmente pesca na costa norte de Peniche, em pesqueiros que conhece como
ninguém e que vão da Foz até à Fortaleza, fora da Atalaia.
Às vezes arrepia quem passa por ele de madrugada e assiste ao embalar constante que o
mar provoca na sua pequena embarcação.
Ao encostarmos a ele, num dia destes, dos seus olhos quase sem expressão, saíram sinais
de contentamento quando dizia “apanhei um safio, dois robalos, umas tantas abróteas, umas
tantas fanecas” e outros mais.
Nesse momento, surgiu o sinal da justeza e da necessidade de assinalar e homenagear
estes Velhos Lobos do Mar.
Depois de conversarmos com todos, e das histórias que nos contaram ficámos conscientes
que muitas outras ficaram por contar,
Obrigado a todos os Velhos Lobos do Mar que muito têm dado a esta nossa terra.»
Mais foi deliberado que o acto público da referida homenagem se realizará no dia 31 de
Maio de 2011, pelas 14h30, na reunião ordinária da Câmara Municipal de Peniche.
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:
Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente acta,
nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove
barra noventa e nove, de dezoito de Setembro.
ENCERRAMENTO:
Sendo vinte e uma horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para
constar, se lavrou a presente acta, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento
Administrativo e Financeiro, em regime de substituição, subscrevo e assino.

