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ATA N.º 14/2012

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENICHE, REALIZADA NO DIA 3 DE JUNHO DE 2012:

Aos três dias do mês de junho do ano dois mil e doze, na Ribeira Velha da cidade de Peniche,
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 e Carlos Jorge Gonçalves
Amaral Domingos, Vereadores, reuniu-se, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas. ---------------------------------------
O senhor Vereador Francisco Manuel Pinto da França Salvador não esteve presente na reunião,
tendo a Câmara, por unanimidade, considerado justificada a sua falta. ---------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

DIA NACIONAL DO PESCADOR:

De harmonia com o deliberado na reunião de 29 de maio passado, e no âmbito da comemoração
do Dia Nacional do Pescador, a Câmara homenageou a Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria, sediada em Peniche, tendo sido lido o texto
aprovado pelo Executivo Municipal na referida reunião. -------------------------------------------------
Pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal, Rogério Cação, foi entregue uma salva de
prata à senhora Diretora da ESTM, Doutora Teresa Margarida Lopes da Silva Mouga, com a
seguinte inscrição: “31 de Maio de 2012 - Dia Nacional do Pescador - O Município de Peniche
homenageia a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (Peniche) do Instituto
Politécnico de Leiria, pela dedicação e empenho no desenvolvimento de atividades formativas,
investigação científica e prestação de serviços à comunidade em torno dos recursos marinhos.”-
De seguida, usaram da palavra os representantes das forças políticas com assento na Câmara
Municipal, concretamente nomeadamente os senhores Vereadores Carlos Amaral, em
representação do PS, Luís Ganhão, em representação do PSD, e Jorge Abrantes, em
representação da CDU, cujos discursos a seguir se transcrevem:----------------------------------------

Senhor Vereador Carlos Amaral:
«Senhor Presidente da Assembleia Municipal
Senhor Presidente da Câmara Municipal
Caros Colegas Vereadores
Senhores convidados:
Caros pescadores
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Esta sessão pública da Câmara Municipal de Peniche, integra-se nas comemorações do Dia
Nacional do Pescador.
Por isso quero começar esta minha intervenção por saudar todos os pescadores presentes e suas
famílias, e, nesta saudação, também homenagear todos aqueles que ao longo dos tempos deram
o melhor das suas vidas no desempenho de uma profissão tão árdua e perigosa.
Pretendo também dar o meu testemunho de reconhecimento, enquanto vereador mas também
como cidadão, à nossa comunidade piscatória pelo contributo que, ao longo dos tempos deu a
Peniche, principalmente no domínio do desenvolvimento económico, e também na sua
contribuição para a história e cultura da nossa terra.
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De facto a história da nossa terra está e estará sempre ligada ao Mar e por essa via aos
pescadores e a toda a nossa comunidade piscatória.
Gostaria também de saudar a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto
Politécnico de Leiria, na pessoa da sua Diretora, Dr.ª Teresa Mouga, entidade muito justamente
distinguida nas comemorações deste Dia Nacional do Pescador. De facto a Escola Superior de
Turismo e tecnologia do Mar e a sua Direção, desde que entrou em funcionamento em
1999/2000 tem desenvolvido várias atividades de grande importância no domínio da
investigação de tudo o que é ligado ao Mar e tem-se constituído como um parceiro muito
importante nas várias frentes em que toda a comunidade da fileira da pesca tem atuado no
sentido da valorização desta atividade. E, cara Dr.ª Teresa Mouga, o estreitamente desta
relação, impõe-se cada vez mais por força dos problemas que hoje vivemos relativamente à
redução de alguns recursos marinhos, realidade que induz uma maior necessidade do apoio
científico e de investigação que, a Escola Superior de Turismo e tecnologia do Mar, com o
capital de conhecimento e competência que detém, irá proporcionar.
Focando-me na figura do PESCADOR, que desde sempre aprendi a respeitar e que hoje
queremos homenagear, centro esta minha intervenção no “Monumento ao Homem do Mar” que
foi erigido nesta nossa Ribeira Velha, onde estamos, em justa homenagem do Homem do Mar,
ao nosso Pescador.
Este monumento foi inaugurado há 20 anos, exatamente no dia 03.08.1992 numa cerimónia que
trouxe a este lugar a população de Peniche e em particular, os Pescadores e suas Famílias.
A ideia de se erguer um monumento ao Homem do Mar, surgiu através de um artigo no jornal
“A Voz do Mar” no dia 25.03.1957, há 55 anos, com o título “A nossa homenagem ao Homem
do Mar”. Este artigo foi escrito pelo professor António Alves Seara que, como referiu o Dr.
Mariano Calado na cerimónia de inauguração do monumento, “lançou para o futuro o alerta
para que a gratidão ao Homem do Mar fosse uma realidade feita monumento”. (fim de citação)
O Prof. António Alves Seara está presente nesta cerimónia, e aproveito para o cumprimentar e
agradecer a sua sensibilidade e o seu empenho para a concretização desta sua ideia.
No citado artigo, o professor António Seara referindo-se ao pescador escrevia…“Ao notarmos
que em Peniche recebe Portugal o primeiro abraço do Atlântico, assim encontramos a primeira
realidade que faz deste rincão uma terra vincadamente marítima, ou antes, uma terra que confia
inteiramente ao mar o seu destino. E tal confiança ou entrega – repitamo-lo nesta hora em que
se presta homenagem ao Homem do Mar – faz supor uma existência quase só tecida sobre
temeridade, faz transparecer uma história onde cada página que se acrescenta é sempre mais
uma epopeia, faz adivinhar uma luta onde cada homem, mais do que um honrado trabalhador,
tem de ser um gigante, tem de ser um herói. Peniche vive. Peniche progride, Peniche é admirada
só porque, acima de tudo, nestes heróis jamais falece a energia, jamais se apaga a coragem,
jamais, enfim, a impiedade de ondas traiçoeiras ou a fúria de brutais tempestades consegue
penetrá-los de medo tornando-os cobardes”.
Continuando a citar o Professor António Seara, no artigo que escreveu na Voz do Mar há 55
anos “Pode o mar sair, vezes sem conto, vitorioso dessa luta que, dia a dia, lhe proporciona
negando-lhe, umas vezes, o sustento que nele procura, despedaçando-lhe, noutras, os corpos
tornando-os inválidos ou roubando-lhes ainda a própria vida, deixando-lhes as famílias
mergulhadas em luto e tristeza, que à voz do velho-terra, anunciando de novo, à companha o
regresso à faina marítima, todos obedecem como se nada tivesse acontecido. Assim mostram,
pois, a grandeza de alma que possuem e a dimensão das virtudes que as caracterizam e, se, uma
vez ou outra, ao chamamento do velho-terra correspondem somente com um significativo
silêncio, essa é ainda uma maneira bem eloquente de responder sem denunciar:
PRESENTE!
PRESENTE porque somos filhos de Peniche!
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PRESENTE porque queremos que Peniche viva! (fim de citação)
No final deste artigo, o Professor António Seara lança a ideia, o desafio, o grito de alma:
Erga-se um Monumento ao Homem do Mar. Ele bem o merece. Erga-se um monumento neste
rincão, já que, além de tantas razões, Peniche é também onde Portugal recebe o primeiro
abraço do Atlântico. (fim de citação)
Estas frases foram escritas há 55 anos pelo Prof António Alves Seara em homenagem aos
Pescadores, e naturalmente, todos nos revemos nelas.
Durante os 35 anos seguintes, foram realizadas algumas iniciativas tendentes a materializar
esta ideia embora sem consequência.
Durante o mandato autárquico de 1990/1993, por iniciativa do Dr. Mariano Calado enquanto
deputado municipal, foi lançada a ideia da construção do Monumento ao Homem do Mar à
Assembleia Municipal, que, unanimemente, foi aceite e desde logo nomeada uma comissão para
o efeito. A Câmara Municipal, presidida por João Augusto Barradas, de imediato assumiu a
responsabilidade da sua construção.
O Monumento ao Homem do Mar tornou-se assim uma realidade e foi de autoria do escultor e
professor da Escola Superior de Belas Artes, Sr. João Duarte.
Como referi, em 03.08.1992, há 20 anos, houve lugar ao descerramento do Monumento ao
Homem do Mar, ato que, simbolicamente, foi efetuado por dois pescadores, um da nova geração
e o outro da mais antiga, o Sr. Artur Santos Henriques, então com 50 anos de atividade como
pescador.
Nesta cerimónia, integrada no programa de Festas do Nossa Senhora da Boa Viagem, foi
efetuada a bênção do Monumento pelo Monsenhor Bastos que também proferiu palavras de
louvor aos pescadores.
Nessa cerimónia, ocorreram várias intervenções, todas elas de saudação aos nossos pescadores,
de exaltação às suas qualidades e à justiça desta homenagem ao Homem do Mar, através da
ereção deste monumento.
Em representação dos pescadores, interveio o pescador Floriano Sabino, depois o Dr. Mariano
Calado, o então Presidente da Assembleia Municipal, Dr. António José Leitão, e então
Presidente da Câmara João Augusto Barradas.
Pelo seu simbolismo permito-me citar o Dr. Mariano Calado na sua intervenção, referindo-se
ao Monumento ao Homem do Mar:
“Monumento de gratidão ao Homem do Mar. Ao Homem que, ao longo dos séculos, sempre
arriscou a sua vida no Mar, para que Peniche pudesse crescer. Peniche é vivo porque possui o
mar, porque temos o mar que nos dá vida. É justo por isso que Peniche tenha a força e a virtude
da gratidão para com aqueles que ao longo de gerações tenham dado a vida por todos nós” (fim
de citação)
Também o Presidente da Câmara de então, João Augusto Barradas, referindo-se ao Monumento
ao Homem do Mar dizia “Perpetuará esta justa e merecida homenagem desta terra que o Mar
abraça ao seu Povo que abraçou o Mar.” (fim de citação)
Estas palavras de exaltação aos pescadores, à sua coragem, ao seu espírito de sacrifício, estas
palavras de gratidão e respeito por tudo o que as várias gerações de pescadores nos merecem
pelo que contribuíram ao longo dos tempos para a economia e para a história na nossa terra,
induz em todos nós e em cada um, um sentimento de grande orgulho na nossa Terra e um grande
orgulho no nosso Homem do Mar.
Termino a minha intervenção, citando de novo o Dr. Mariano Calado na sua intervenção em
03.08.1992, na inauguração do Monumento ao Homem do Mar:
“Obrigado a todos e por tudo o que ao longo dos séculos nos souberam dar os PESCADORES
DE PENICHE”
Muito Obrigado
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Peniche, 03.06.2012» [sic] ------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
«Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
Senhora e Senhores Vereadores,
Senhores Presidentes de Junta de Freguesia e demais autarcas,
Senhores convidados, entidades civis e militares,
Permitam-me que saúde de uma forma especial todos os Pescadores!
Como é sabido e sentido por todos nós, Portugal enfrenta tempos francamente difíceis em
diversas matérias, sobretudo no que ao desemprego diz respeito!
Segundo dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, o desemprego situa-se atualmente
nos 14,9%. Particularmente, o sector das pescas apresenta dados alarmantes em relação à
perda de emprego! A debilidade dos recursos acentuou-se a par de um volume de capturas
progressivamente menor, promovendo aos pescadores condições de vida cada vez mais
precárias.
A frota de pesca local possui especial relevância na história da pesca em Portugal. Esta tem
representado ao longo dos anos mais de 80% do número total de embarcações de pesca global.
Segundo um estudo realizado pela Universidade Técnica de Lisboa as condições de vida dos
pescadores encontram-se bastante degradadas.
Alerto para o facto de mais de 50% dos pescadores considerarem Más ou Muito Más, as suas
condições de trabalho.
Perto de 80% classificam como Má ou Muito Má a sua atividade profissional em relação a
perspetivas de futuro.
Por outro lado, apenas 25% dos inquiridos deseja que os seus descendentes se dediquem
igualmente à pesca.
Estes dados revelam o estado de realização pessoal dos pescadores, e devem-nos obrigar a uma
reflexão séria acerca de todo o cenário em que vivem os nossos pescadores.
A população piscatória é francamente envelhecida, tendo-se deixado de verificar novas
admissões, impedindo desta forma a renovação das tripulações.
As condições de trabalho são muito duras, quer pelas doenças profissionais, risco de acidentes
de trabalho, quer pelas longas jornadas de trabalho!
Apesar de todo o cenário se apresentar aparentemente negativo, penso que temos de olhar para
o futuro de forma positiva!
Registamos com agrado a preocupação do Governo, particularmente do Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, na pessoa do Senhor
Secretário de Estado do Mar, com a sua postura atenta e dialogante com todas as estruturas do
sector.
O mar tem vindo a ser proclamado como desígnio nacional.
No âmbito da política externa, é indispensável que Portugal se afirme como o País marítimo da
Europa!
Falar do domínio aquático e das suas potencialidades ao nível económico, é sobretudo voltar a
falar da atividade piscatória.
As potencialidades marítimas e geográficas de Portugal colocam-nos numa posição privilegiada
para a captação de investimentos na área das Pescas.
Particularmente, o porto de pesca de Peniche continua ainda a ter extrema importância na
economia nacional e na vida do nosso concelho!
É indispensável que Portugal pugne por um sector das Pescas inovador e preparado para os
desafios que hoje são colocados, preparando o futuro de uma forma sustentada, por forma a



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 03.06.2012 * Livro 103 * Fl.149

atingir a excelência e a qualidade, o que significaria uma grande aposta para capitalizar os
melhores investimentos competitivos para o nosso país.
Como já referi, Portugal apresenta condições de excelência para a prática piscatória, o que
torna revela o enorme potencial desta sector enquanto fonte de enriquecimento, de criação de
postos de trabalho, assim como, uma alavanca para a economia de Portugal!
Tendo em conta os desafios que a crise atual lançou, são necessárias medidas urgentes para
canalizar mais e melhores investimentos nas Pescas e procurar incentivar os jovens a encarar
esta atividade económica com uma hipótese de futuro e como uma via segura para desenvolver a
sua via profissional.
Assim, é francamente indispensável que os incentivos ao abate de barcos se façam apenas com
objetivo de melhorar a frota existente, por forma a aumentar a competitividade do sector,
otimizando as condições de segurança dos pescadores.
É fundamental que haja efetivos incentivos aos jovens, para que possam encarar a pesca como
uma atividade dignificante, que ofereça um futuro válido e seguro.
Por forma a promover o bem-estar e a estabilidade dos pescadores, deve contemplar-se o
estabelecimento de uma renumeração mensal fixa para os pescadores, apresentando-se esta
como uma medida vital!
Para promover e contribuir para a melhoria de todo o processo económico, será fundamental
continuar-se a investir na otimização de todas as infraestruturas do porto de pesca!
É ainda imprescindível que se estabeleça um maior contacto do poder político com as
Associações de Pescadores de forma a compreender e detetar as lacunas deste sector.
Quero prestar a minha singela homenagem a todos os pescadores que já partiram, e,
particularmente, àqueles que perderam suas vidas no mar.
Não haverá com certeza maior reconhecimento para com eles, do que uma efetiva valorização
de tão nobre atividade profissional, melhorando e dignificando as suas condições de trabalho,
para que se possa, apesar da difícil conjuntura, encontrar na pesca um caminho de saída para a
presente crise, uma rota para a prosperidade, enfim, uma orientação para o crescimento
económico do nosso país e muito concretamente do concelho de Peniche!
Fica aqui, novamente, uma saudação muito grande a todos os pescadores e a garantia do nosso
trabalho na defesa das suas condições de vida e promoção da atividade da pesca! Bem hajam!»
[sic]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
«Catorze anos.
É este o número de anos que já temos de comemorações do Dia Nacional do Pescador em
Peniche.
Desde o primeiro ano que o Município de Peniche se associa a esta tão importante
comemoração, e é também desde esse ano de 1999 que a Câmara Municipal de Peniche, em
colaboração com as associações de armadores e o Sindicato dos Trabalhadores da Pesca, e
envolvendo também outras entidades, tem promovido um conjunto variado de iniciativas onde se
inclui a realização desta sessão extraordinária da Câmara.
Em 2012 a Câmara Municipal mais uma vez optou, e bem, pela solução de proceder à
comemoração oficial do Dia do Pescador num domingo, de forma a permitir a maior
proximidade da classe piscatória e de toda a população de Peniche com este evento.
Uma saudação muito particular à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, a nossa
homenageada deste ano, que apesar da sua pouca idade, se afirma cada vez mais no contexto
local, regional e nacional e que tem demonstrado uma enorme dedicação e empenho em torno
do mar e dos recursos marinhos
Estamos assim, no dia 3 de Junho a comemorar o dia 31 de Maio, Dia Nacional do Pescador,
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Nas intervenções em representação da CDU que costumo fazer nestas comemorações, aproveito
para um balanço de algumas das questões mais relevantes que ocorreram neste ano e que
merecem a nossa referência
Destas realidades, e para não fazer uma intervenção muito longa, salientaria os seguintes
temas:
Pesca da sardinha
Gestão do porto de Peniche
Reforma da Política Comum de Pesca
Sobre a gestão da pesca de sardinha umas palavras de aplauso para a forma como o processo
tem sido gerido e vou já explicar porquê
Como sabem, o stock ibérico da sardinha que se estende de Gibraltar até ao Golfo da Biscaia
atingiu o seu nível mais baixo dos últimos doze anos. Para a sardinha esta situação é cíclica e
tem a sua origem na infeliz conjugação de diversos fatores climáticos que provocaram sucessão
de fracos recrutamentos de juvenis de sardinha que se verificaram nos últimos seis anos
As Organizações de Produtores da Pesca do Cerco, suas associadas, implementaram
por iniciativa própria, um conjunto de medidas de limitação da atividade e do esforço de pesca,
que foram integralmente cumpridas e que se traduziram numa redução efetiva das capturas em
mais de 9000 tons relativamente à média dos períodos homólogos dos últimos cinco anos.
Esta diminuição voluntária da atividade, sem qualquer tipo de apoios estatais ou outros,
constitui um facto inédito na história recente do sector da pesca nacional e é bem demonstrativo
da grande responsabilidade e envolvimento de todas as Organizações de Produtores da
Pesca do Cerco na procura das soluções mais corretas e eficazes no aproveitamento racional
e sustentado do nosso precioso recurso sardinha.
Na realidade, em 30 de Maio, a partir do passado dia 1 de Junho, a Frota de Pesca da Sardinha
portuguesa prosseguirá a sua atividade sem quaisquer restrições adicionais, para além das já
instituídas e assumidas no âmbito do plano de gestão desta pescaria, garantindo-se o normal
abastecimento do mercado nas diversas lotas do país onde, diariamente, o preço da sardinha se
formará como habitualmente de acordo com a lei da oferta e da procura.
Sobre a gestão do porto de Peniche, como deve ser do vosso conhecimento, foi aprovada em 17
de Janeiro a Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território, abreviadamente designado por MAMAOT.
Nesse decreto-lei As atribuições do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P., no
domínio da gestão dos portos de pesca e marinas de recreio são integradas em entidade do
sector empresarial do Estado no âmbito do MAMAOT, em termos a definir em diploma próprio,
e, que será a Docapesca.
Embora o Senhor Secretário de Estado, hoje de manhã, não tenha ainda fechado a porta a
qualquer modelo, o que não podemos deixar de referenciar é que essa gestão deverá ser uma
gestão de proximidade, capaz de reduzir ou mesmo eliminar toda a complexa teia burocrática
associada ao desenvolvimento da atividade da pesca dentro da zona portuária, que seja capaz
de responder de imediato aos diferentes problemas que se forem colocando e que acima de tudo,
sirva para reduzir os elevados custos financeiros que regularmente são exigidos às empresas de
pesca através taxas e licenças de toda a natureza e feitio e que deveriam ser substancialmente
reduzidas ou mesmo eliminadas.
Relativamente à Política Comum de Pesca:
O sector das pescas, para além da importância estratégica que tem para o abastecimento
público de pescado e para o equilíbrio da balança alimentar de Portugal, contribui também
para o bem-estar socioeconómico das comunidades costeiras, para o desenvolvimento local, o
emprego, a manutenção e a criação de atividades económicas e de postos de trabalho a
montante e a jusante da pesca.
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A profunda crise económica e social que afeta o sector das pescas, resultado duma política
europeia cuja orientação central se resumiu, em muitos casos, ao abate indiferenciado de
embarcações, compromete a libertação e o aproveitamento pleno do enorme potencial do sector,
em múltiplos domínios, como o económico, o social, o histórico-cultural, o científico, o
educativo ou o ambiental, entre outros.
A questão que se coloca, meus amigos, é se vai a reforma em curso da PCP contribuir para
alterar este quadro, ou se, pelo contrário, o vai manter ou até mesmo agravar.
Infelizmente, os sinais até agora dados pela Comissão não são animadores. Podemos mesmo
dizer que são inquietantes.
É sabido que, no contexto geral do sector da pesca, a pequena pesca costeira e a pesca
artesanal - segmentos largamente maioritários em muitos Estados-membros como é o caso de
Portugal,- assumem uma particular importância para a multifuncionalidade e a produção de
bens públicos. Ora, a importância destes segmentos da frota não é suficientemente reconhecida
na proposta de reforma da Comissão.
Existem caminhos alternativos que permitam inverter o declínio do sector e contribuir para um
maior aproveitamento de todo o seu potencial.
E que passam por propostas como:
- A articulação do novo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas com outros
instrumentos, designadamente a política de coesão, para promover a coesão do tecido
económico e social das comunidades costeiras mais dependentes da pesca;
- O apoio efetivo às atividades económicas associadas à pesca, quer a montante quer a jusante;
a diversificação das atividades de pesca,
- Deverão ser privilegiados os projetos com soluções integradas, que beneficiem o conjunto das
comunidades costeiras, tão amplamente quanto possível, e a promoção do rejuvenescimento do
sector, com entrada de jovens na atividade, assegurando-se um apoio, entre outras, à satisfação
das necessidades ao nível da formação profissional e do início da atividade. A valorização das
atividades desenvolvidas em terra; o reconhecimento e valorização do papel das mulheres na
pesca;
- A elaboração de um programa comunitário de apoio à pequena pesca, que, articulando
instrumentos diversos, designadamente no plano financeiro, dê resposta aos problemas
específicos deste segmento e apoie uma gestão de proximidade, sustentável, das pescarias
envolvidas.
Estas são algumas das propostas que, pensamos, a reforma em curso deveria acolher, entre
muitas outras que constam da nossa resolução, a bem do reconhecimento da
multifuncionalidade do sector das pescas e da produção dos chamados bens públicos.
É por isso que afirmamos que é necessária uma nova política para a Europa, uma política que
defenda os interesses nacionais, uma política de efetiva coesão económica e social, capaz de
promover o emprego, capaz de assegurar um efetivo futuro para o sector da pesca em Portugal
e, assim, promover de uma forma consequente o desenvolvimento da cidade de Peniche.
Temos de ser persistentes.
Temos que ter confiança e dizer que pode ser possível melhorar o estado das coisas.
É necessário também combatividade e firmeza na defesa das soluções que se entendem como
justas e necessárias para viabilizar o futuro da pesca em Peniche e em Portugal.
Da nossa parte, tudo faremos para apoiar essa afirmação de confiança no desenvolvimento do
sector das pescas em Portugal
Jorge Abrantes (em representação da CDU – Coligação Democrática Unitária)» [sic] ------------

Por fim, o senhor Presidente da Câmara, António José Correia, cumprimentou todos os
presentes agradecendo a participação de todos em mais uma homenagem aos Pescadores. ---------
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Elogiou as intervenções anteriores, concluindo que tudo foi dito. Fez uma síntese das conclusões
do debate Porto de Peniche: Perspetivas Futuras e agradeceu a visita de Sua Excelência o
Secretário de Estado do Mar. ----------------------------------------------------------------------------------
Fez uma abordagem ao enquadramento legal e à conjuntura económica e financeira em que o
Município vive atualmente, dizendo que, face às dificuldades que se atravessam, o Município
teve de fazer algumas opções para poder manter as comemorações de Dia Nacional do Pescador.
Agradeceu a colaboração das diversas entidades que participaram na organização dos eventos e
às Juntas de Freguesia da Cidade que comparticiparam o espetáculo do António Severino. --------

ENCERRAMENTO:

Sendo quinze horas e cinquenta e cinco minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora
do Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino. --------------------------


