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ATA N.º 11/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013: 

 

Aos trinta dias do mês de abril do ano dois mil e treze, 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, 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-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. ------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e dez minutos. ---------------------  

A Câmara Municipal decidiu dar precedência ao período da ordem do dia. ---------------------------  

O senhor Presidente da Câmara propôs a inclusão de mais seis assuntos na ordem do dia, que 

foram todos admitidos, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo todas as deliberações sido 

tomadas por unanimidade e votação nominal. --------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------  

 

269/2013 – Processo n.º L12/97, em nome de NIS 8 – Imobiliária e Investimento, S.A., para 

loteamento de uma propriedade, sita no gaveto formado pelas ruas Arquiteto Paulino Montez e 

Estado Português da Índia, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, 

agora, de uma nova planta síntese. ---------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação técnica da Divisão de Planeamento, Obras e 

Infraestruturas, datada de 26 de abril de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que ficou 

apensa cópia à minuta da presente ata, deliberado aprovar a nova planta síntese, de que também 

se anexou cópia à referida minuta. (M-Doc.1) --------------------------------------------------------------  

 

270/2013 – Declaração de doação de terrenos, datada de 10 de abril de 2013, em nome de                 

NIS 8 – Imobiliária e Investimento, S.A., no âmbito do processo de obras n.º 243/11. --------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a doação de duas parcelas de terreno, com área total de 

472,00 m², sitas na Praceta D. Urbana Trindade, em Peniche, a desanexar do prédio urbano 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1550, da freguesia de Ajuda, e 

inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 3835, para serem integradas no 

domínio público, nomeadamente para execução de arruamento. (M-Doc.2) --------------------------  

 

271/2013 – Requerimento, datado de 21 de novembro de 2007, de Rogério dos Santos, para 

alienação de uma parcela de terreno, com a área de 348,00 m
2
, sita na Rua da Liberdade, n.º 12, 

em Ferrel, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de um estudo de loteamento 

elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo. --------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado submeter o estudo de loteamento a discussão pública, nos termos 

n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. ------------  
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272/2013 – Processo n.º 18/13, em nome de Joaquim José de Oliveira Malhão Viralhadas, para 

demolição de um edifício, sito na Rua Marquês de Pombal, n.
os

 51 e 53, em Peniche, e 

construção de um edifício de habitação. ---------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando o parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento, datado de 22 de abril de 2013, que aqui se dá por reproduzido e de que ficou 

apensa cópia à minuta da presente ata, deliberado proceder à audiência prévia do requerente, 

manifestando a intenção de indeferir o pedido, ao abrigo do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, por ter merecido parecer desfavorável da 

Direção-Geral do Património Cultural, que é vinculativo. (M-Doc.3) ----------------------------------  

 

273/2013 – Processo n.º 126/12, em nome de Francisco Ferreira Pouseiro, para demolição de um 

edifício, sito na Rua da Saudade, n.º 29, em Peniche, e construção de um edifício de habitação. --  

DELIBERAÇÃO: Considerando o parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento, datado de 22 de abril de 2013, que aqui se dá por reproduzido e de que ficou 

apensa cópia à minuta da presente ata, deliberado proceder à audiência prévia do requerente, 

manifestando a intenção de indeferir o pedido, ao abrigo do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, por ter merecido parecer desfavorável da 

Direção-Geral do Património Cultural, que é vinculativo. (M-Doc.4) ----------------------------------  

 

274/2013 – Processo n.º 154/12, em nome de Nigel – Congeladora José Nicolau, L.
da

, para 

implementação de uma ETAR em indústria, na Rua dos Cortiçais, em Peniche, acompanhado de 

carta da empresa titular do processo e de relatório de avaliação dos terrenos a alienar pelo 

Município à empresa. -------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento de que a empresa titular do processo 

concorda com a deliberação tomada pela Câmara Municipal, em 2 de abril de 2013, e propor-lhe 

o preço de 33 381,00 euros para as duas parcelas de terreno, com a área total de 504,00 m
2
, sitas 

na Rua dos Cortiçais, em Peniche. (M-Doc.5) --------------------------------------------------------------  

 

PLANO GERONTOLÓGICO PARA O CONCELHO DE PENICHE – 2013/2017 

 

275/2013 – Foi novamente presente o plano referido em epígrafe, que foi aprovado pelo 

Conselho Local de Ação Social. ------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar e remeter à Assembleia Municipal. --------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------  

 

276/2013 – Informação, datada de 22 de abril de 2013, do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, dando conhecimento à Câmara dos despachos proferidos pelo senhor 

Presidente, nos dias 11, 12, 16 e 19 de abril de 2013, ao abrigo de deliberações de delegação de 

competências, em matéria de licenciamento de obras, para cumprimento no estabelecido no n.º 3 

do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. -------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.6) ---------------------------------------  

 

277/2013 – Carta n.º 36/DI, datada de 5 de abril de 2013, da Cercipeniche – Cooperativa de 

Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, divulgando a Campanha Pirilampo 

Mágico 2013, que decorre de 13 de maio a 4 de junho. ---------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG4807/13) ---------------------------------  

 

278/2013 – Carta, datada de 28 de março de 2013, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, remetendo guias relativas a serviços prestados por aquela associação ao 

Município de Peniche, no valor de 3476,84 euros, e dando conhecimento de que a sua direção 

deliberou oferecer os referidos serviços. --------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado agradecer a oferta dos serviços prestados. (NIPG4933/13) --------  

 

279/2013 – Carta n.º 62/D/13, datada de 11 de abril de 2013, da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, remetendo as Contas da Gerência de 2012 e o Orçamento 

para 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG5228/13) ---------------------------------  

 

280/2013 – Convite, da Caixa de Crédito Agrícola de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, para 

a cerimónia de comemoração do centésimo aniversário da Caixa, que se realizará no dia 4 de 

maio de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento, felicitar a instituição e reconhecer o papel 

importante que as Caixas Agrícolas têm tido no desenvolvimento económico e social da região e 

do país, pela sua proximidade às pessoas. -------------------------------------------------------------------  

 

281/2013 – Informação, datada de 28 de março de 2013, do Serviço de Aprovisionamento, 

solicitando parecer prévio vinculativo para a renovação da prestação de serviço, em regime de 

trabalho temporário, na área administrativa, para dois trabalhadores, nos termos do n.º 4 do 

artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. -----------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara que 

concedeu parecer favorável, nos termos da informação supramencionada. ----------------------------  

 

282/2013 – Informação n.º 27/2013, datada de 18 de abril de 2013, do Setor de Cultura, 

solicitando autorização para a emissão de senhas de cobrança para ingresso no Museu Municipal.  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a emissão de 16 000 senhas de cobrança para ingresso 

no Museu Municipal, no valor unitário de 1,60 euros, série A. (NIPG5455/13) ----------------------  

 

283/2013 – Carta, datada de 30 de abril de 2013, de Carlos Manuel Santana Almeida, dando 

conhecimento do seu interesse em continuar, no corrente ano, com o arrendamento dos 

estabelecimentos comerciais do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo e propondo uma 

renda no valor de 6000,00 euros. -----------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder o arrendamento, até 30 de setembro de 2013, devendo 

ser paga uma renda de 6000,00 euros, correspondente aos meses de maio a setembro, nas 

condições do arrendamento concedido em 1988, ficando o arrendatário obrigado a entregar as 

chaves dos edifícios, ao senhor Vice-Presidente, até ao dia 30 de setembro de 2013. 

(NIPG5852/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

284/2013 – Carta, datada de 30 de abril de 2013, do Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos – Delegação do Centro, remetendo um memorando sobre o ponto de situação da 

eclusa do porto de Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e solicitar o parecer do Departamento de 

Obras Municipais. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

285/2013 – Informação n.º 30/2013, datada de 30 de abril de 2013, do Setor de Cultura, dando 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 30.04.2013 * Livro 104 * Fl.91 

conhecimento da realização de um workshop de fotografia e propondo que seja fixado o preço de 

25,00 euros por inscrição. --------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e fixar o preço de 25,00 euros, conforme 

proposto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

286/2013 – Carta de Apoio do Município para candidatura do projeto Poupe que nós Pagamos a 

um financiamento no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo, assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara, em 23 de abril de 2013. ----------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o texto da Carta de Apoio supramencionada, que aqui se 

dá por reproduzido e que ficou apenso à minuta da presente ata, que reitera o apoio do Município 

de Peniche à Oestesustentável – Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste, na 

apresentação do projeto numa candidatura intangível, com 100% de financiamento por parte da 

ERSE. (M-Doc.7) -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

287/2013 – Carta de Apoio do Município para candidatura do projeto Ventos de Poupança que 

nós Pagamos a um financiamento no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo, 

assinada pelo senhor Presidente da Câmara, em 23 de abril de 2013. -----------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o texto da Carta de Apoio supramencionada, que aqui se 

dá por reproduzido e que ficou apenso à minuta da presente ata, que reitera o apoio do Município 

de Peniche à Oestesustentável – Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste, na 

apresentação do projeto numa candidatura intangível, com 100% de financiamento por parte da 

ERSE. (M-Doc.8) -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos: 

 

288/2013 – Informação, datada de 26 de abril de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município a uma munícipe.--------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito na Rua Luís de Camões, bloco 8 – r/c direito, 

Bairro do Vale Verde, em Peniche, a Gracinda Zarro e fixar a renda em 40,73 euros mensais, 

conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em 

reunião de 28 de dezembro de 2010. -------------------------------------------------------------------------  

 

289/2013 – Informação, datada de 18 de abril de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a fixação de novo valor para renda de casa a pagar por João Manuel Marçal da 

Costa, pelo arrendamento do fogo sito na Rua de Cabinda, bloco 2 – 1.º esquerdo, Bairro Fernão 

de Magalhães, em Peniche, por ter havido uma alteração de rendimentos. ----------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar a renda a pagar em 24,25 euros mensais, conforme 

proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 

28 de dezembro de 2010. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

TOPONÍMIA: 

 

Foram presentes quatro solicitações, das respetivas juntas de freguesia, para o estabelecimento 

de denominações a arruamentos do concelho: 

 

290/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o nome de Rua do Firmino à artéria que liga 

a Rua da Saudade ao Largo José Carlos, na vila e freguesia de Ferrel. Segundo a Junta de 
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Freguesia de Ferrel, que apresentou a proposta, trata-se do nome pelo qual a artéria é conhecida 

pela população local, por nela ter residido, durante muitos anos, o senhor Firmino. 

(NIPG1325/11-12303/11) --------------------------------------------------------------------------------------  

 

291/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado estabelecer que a Travessa de São Martinho, cuja 

denominação foi atribuída por deliberação de 16 de fevereiro de 1982, é a artéria que liga a Rua 

Direita, no lugar de Casais do Júlio, à Rua da União, no lugar de São Bernardino, ambos na 

freguesia de Atouguia da Baleia. (NIPG15535/11) --------------------------------------------------------  

 

292/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o nome de Beco da Esperança a um impasse 

que tem início na Rua da Esperança, e segue no sentido nascente, no lugar de Ribafria, freguesia 

de Atouguia da Baleia. (NIPG19565/12) --------------------------------------------------------------------  

 

293/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o nome de Rua do Portal à artéria que liga a 

Rua Nossa Senhora da Guia à Rua do Jardim Infantil, na vila e freguesia de Ferrel. Segundo a 

Junta de Freguesia de Ferrel, que apresentou a proposta, trata-se do nome pelo qual é conhecida 

a zona onde se situa a artéria. (NIPG2732/13) --------------------------------------------------------------  

 

294/2013 – Foi presente uma carta, datada de 5 de junho de 2012, de Ester Aniceto Dias 

Cardoso, solicitando que seja atribuído o nome do seu falecido marido, Abílio Dias Cardoso, a 

uma artéria da urbanização Baleal Sol Village II, sugerindo a alteração do nome da Rua do 

Salgado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Deliberado informar que a Câmara não vê inconveniente na atribuição do 

nome proposto devendo, porém, ser atribuído a um arruamento que ainda não tenha 

denominação, pelos incómodos que a alteração da denominação de uma artéria acarreta para os 

seus moradores. Deliberado, ainda, dar conhecimento da pretensão à Junta de Freguesia de 

Ferrel. (NIPG8474/12) -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

295/2013 – Foi presente o processo relativo à denominação de uma artéria, localizada entre a 

Rua Barbosa du Bocage e a Travessa da Felícia, na cidade de Peniche, freguesia de Ajuda, que 

os moradores identificam como sendo a continuação da Rua de Moçambique e que os serviços 

do Município e a Freguesia de Ajuda consideram que é a continuação da Rua João Gonçalves 

Zarco. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

Foram presentes quatro solicitações para apoio logístico e material: -----------------------------------  

 

296/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho que autorizou a doação de 

lembranças do Município à União Desportiva e Cultural de São Bernardino, para oferta aos 

participantes de um torneio de futebol, que se realizou no dia 25 de abril de 2013. 

(NIPG3691/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

297/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado isentar a Cercipeniche – Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL do pagamento do valor de 125,60 euros, relativo ao 

uso do autocarro municipal, no dia 21 de março de 2013. (NIPG4477/13) ----------------------------  

 

298/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 
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datado de 23 de abril de 2013, que isentou a Comissão de Trabalhadores do Município de 

Almada do pagamento de taxas pelo ingresso no Museu Municipal, no dia 28 de abril de 2013. 

(NIPG5199/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

299/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado apoiar a Cercipeniche – Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL na divulgação da Campanha Pirilampo Mágico 

2013, à semelhança dos anos anteriores, e disponibilizar os espaços do Município para a venda 

dos produtos associados à campanha. (NIPG4807/13) ----------------------------------------------------  

 

 

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 de que, hoje, pelas 06h45, desapareceu no mar, ao largo da praia de Porto 

Novo, no concelho de Torres Vedras, o senhor Joaquim António Martins Codinha, de Peniche, 

pescador da embarcação Mestre Horácio, que está registada em Faro, mas que opera a partir de 

Peniche. Deixou uma palavra de conforto à família, camaradas e amigos. -----------------------------  

Deu conhecimento, também, de que faleceu o professor António Alves Seara. A Câmara aprovou 

um voto de pesar pelo infausto acontecimento. -------------------------------------------------------------  

Informou dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se indica: ------  

- No dia 17 de abril, reuniu-se com a professora Ana Delicado, do instituto de Ciências Sociais 

de Lisboa, sobre a central nuclear que esteve prevista para Ferrel. --------------------------------------  

- Nos dias 17 e 29 de abril, reuniu-se com a Rip Curl, sobre o terreno a ceder para a instalação de 

uma loja bandeira daquela marca. ----------------------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de abril, comemorou o Dia Mundial de Monumentos e Sítios, com iniciativas 

realizadas na Fortaleza de Peniche e no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. ---------------  

- No dia 18 de abril, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM. -------------------  

- No dia 19 de abril, participou na atividade que marcou o início das comemorações da iniciativa 

Abril Mês da Liberdade. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 19 de abril, assistiu à sessão de abertura da conferência Inovação e Segurança 

Alimentar, que teve lugar na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. ---------------------  

- No dia 19 de abril, participou no debate intitulado Qual o Futuro do Turismo da Região 

Oeste?, organizado pelo Jornal das Caldas. ----------------------------------------------------------------  

- No dia 19 de abril, reuniu-se com a Câmara Municipal de Lourinhã para preparar a reunião 

com a Agência Portuguesa de Ambiente, sobre o projeto piloto que visa compatibilizar o uso 

balnear das praias com o uso desportivo. --------------------------------------------------------------------  

- No dia 19 de abril, assistiu ao concerto de Francisco Fanhais, na Fortaleza de Peniche. -----------  

- No dia 20 de abril, recebeu os participantes no encontro inter-reformados. --------------------------  

- No dia 20 de abril, participou nas celebrações do aniversário do Centro de Canoagem do Oeste.  

- No dia 20 de abril, participou na Conferência do Forte, sobre o Fado do Abandono/Fado de 

Peniche.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de abril, participou numa ação da Associação Portuguesa de Surf Adaptado, no 

Centro de Alto Rendimento do Surf. -------------------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de abril, participou na cerimónia de entrega de prémios de um concurso de pesca do 

Núcleo Sportinguista de Peniche. -----------------------------------------------------------------------------  

- No dia 22 de abril, participou numa reunião com a Agência Portuguesa de Ambiente e a 

Câmara Municipal da Lourinhã, sobre o projeto piloto que visa compatibilizar o uso balnear das 
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praias com o uso desportivo. ----------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 22 de abril, celebrou uma escritura de justificação notarial para formalizar a propriedade 

de uns terrenos municipais. ------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de abril, participou numa reunião sobre desporto escolar. ----------------------------------  

- No dia 24 de abril, participou no debate intitulado Mar Oeste Portugal – Contributo para a 

Estratégia Nacional para o Mar 2014-2020, realizado na Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar, com a presença do senhor Secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto de 

Abreu. Informou que aproveitou a ocasião para lamentar que a gestão da área portuária esteja por 

definir há dois anos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 24 de abril, assistiu ao espetáculo de revista intitulado Ao que nós chegamos, 

apresentado pelo grupo Gente Gira, em Serra d'El-Rei. --------------------------------------------------  

- No dia 25 de abril, participou nas iniciativas municipais para comemoração do dia 25 de abril 

de 1974, nomeadamente na apresentação pública do trabalho base para a edificação de um 

memorial, que será erguido junto à antiga cadeia, na Fortaleza de Peniche, a fim de preservar e 

conservar a memória dos que ali estiveram detidos. -------------------------------------------------------  

- No dia 25 de abril, participou na Gala da Federação Portuguesa de Surf 2013, onde o Município 

de Peniche foi distinguido com um diploma de mérito. Felicitou o atleta Guilherme Fonseca, que 

foi distinguido com os troféus de Campeão Nacional de Surf Esperanças 2012, nas categorias de 

sub-16 e sub-18, assim como o Península Peniche Surf Clube. ------------------------------------------  

- No dia 26 de abril, recebeu um representante do Hotel da Praia Norte que apresentou um 

projeto de remodelação daquela unidade hoteleira. --------------------------------------------------------  

- No dia 26 de abril, esteve presente na inauguração da exposição Expressões, de Susana 

Alexandre, na sede do Rotary Clube de Mafra. -------------------------------------------------------------  

- No dia 26 de abril, assistiu a uma sessão de fados, promovida pela Cercipeniche, para 

angariação de fundos para a construção do lar residencial da Consolação. ----------------------------  

- No dia 28 de abril, assistiu à 17.ª maratona de ténis do Clube de Ténis de Peniche. ----------------  

- No dia 28 de abril, assistiu ao Festival de Folclore de Ferrel, organizado pelo Rancho 

Folclórico Os Camponeses da Beira-Mar, a quem felicitou. ---------------------------------------------  

- No dia 29 de abril, reuniu-se com o juiz Ricardo Correia, sobre as comemorações do 

aniversário do Palácio da Justiça de Peniche. ---------------------------------------------------------------  

- No dia 29 de abril, reuniu-se com a CCDR-LVT, sobre o parque temático. -------------------------  

- No dia 30 de abril, recebeu representantes de uma empresa que pretende investir em Peniche. --  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 17 a 30 de abril do 

corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos e iniciativas: --------  

- Na reportagem realizada pela Localvisão TV, sobre a Fortaleza de Peniche, no passado dia 18 

de abril – Dia Internacional dos Monumentos e Sítios; 

- No Ciclo Conferências do Forte: “Fado do Abandono/Fado de Peniche”, com a presença de 

David Ferreira, filho de David Mourão Ferreira, decorrido no passado dia 20 de abril, na 

Fortaleza de Peniche;  

- Na reportagem sobre a dinamização da disciplina de Conservação e Restauro no quadro da 

oferta formativa promovida pela Universidade Sénior de Peniche, em colaboração com o 

Município de Peniche, realizada pela Localvisão TV, no passado dia 22 de abril, no Centro 

Interpretativo de Atouguia da Baleia; 

- Na Revista “Ao que nós chegámos” dinamizada pela Junta de Freguesia de Serra D’El Rei, no 

dia 24 de abril; 

- Nas atividades integradas no âmbito das comemorações do Dia da Liberdade, a saber:  
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- Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho;  

- Sessão Solene da Assembleia Municipal Evocativa do 25 de Abril de 1974 e apresentação do 

projeto "Memorial da Resistência Antifascista", na Fortaleza de Peniche;  

- Torneio de Petanca, promovido pela Junta de Freguesia de Conceição;  

- Torneio 25 de abril - Interjuntas e Casa do Benfica que contou a participação de equipas do 

concelho e distritos de Leiria, Lisboa e Santarém;  

- No encontro de Futebol Juvenil, organizado pela União Desportiva e Cultural de São 

Bernardino;  

- Na Caminhada Casaleira, promovida pela Associação Desportiva e Cultural de Casal Moinho;  

- No almoço aberto à população e nas atuações dos Grupos “Sonho de Amigos” e “Amigos de 

Ferrel”, organizado pela Junta de Freguesia de Ferrel;  

- Na iniciativa de cicloturismo “Volta ao Concelho”, dinamizada pela Junta de Freguesia de 

Serra d’El Rei;  

- Na iniciativa "A poesia anda por aí" subjacente ao tema "Arte e Liberdade", na 

Fortaleza/Prisão política, no dia 27 de abril;  

- No Festival Folclórico Infantil, promovido no dia 28 de abril, pelo Rancho Folclórico “Os 

Camponeses da Beira-Mar”.  

- O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, esteve presente:    

- Na reunião com a empresa Tolca - Construção, Gestão Patrimonial e Comércio S.A e com 

equipa técnica municipal;  

- Na reunião com a Associação de Estudantes da ESTM, a propósito da realização da Semana 

Académica, agendada de dias 29 de abril a 4 de maio; 

- Na reunião de remodelação do Edifício António Bento – Museu das Rendas de Bilros, com o 

Grupo AGP, no dia 22 de abril;  

- No Conselho de Transportes Escolares, no passado dia 23 de abril; 

 - Na reunião de Assembleia Municipal, no dia 29 de abril.» [sic] --------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se 

indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reuniu-se com um grupo de autoajuda sobre problemas oncológicos. -------------------------------  

- Reuniu-se com a Associação juvenil de Peniche, sobre os campos de férias. ------------------------  

- Reuniu-se com um professor de capoeira. -----------------------------------------------------------------  

- Assistiu ao espetáculo de revista intitulado Ao que nós chegamos, apresentado pelo grupo 

Gente Gira, em Serra d'El-Rei. 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente ata, 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 dezasseis horas e quinze 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 o senhor Vice-Presidente, no 

exercício das funções de presidente, assino. ----------------------------------------------------------------  


