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ATA N.º 62/2016
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2016
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Peniche e Sala de
Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António José
Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria
Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel Ferreira
Marques, Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, reuniu-se,
extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------- 1.º - Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Equipamentos municipais: ------------------------------------------------------------------------------------- 1) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura; ---------------------------------------------------------- Protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Peniche e a URAP União de Resistentes Antifascistas Portugueses – Pelouro da Cultura. --------------------------------------------- 2.º - Aprovação da minuta da ata. -------------------------------------------------------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram dez horas e dez minutos, encontrando-se na sala
os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -------------------------------------Estive presente a senhora Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento Administrativo e
Financeiro, durante toda a reunião. --------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia: ---------------------------------EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:
1) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura: ----------------------------------------------------------Deliberação n.º 1907/2016: Considerando o correio eletrónico, do senhor Jorge Leonardo, Chefe
do Gabinete do Ministro da Cultura, de 28 de novembro de 2016, e da consequente necessidade
de decidir sobre várias questões, o senhor Presidente apresentou verbalmente as propostas, as quais
foram votadas nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------a) Sobre a constituição do grupo de trabalho, proposto pelo Governo, e na sequência da discussão
da Câmara Municipal sobre o assunto, o senhor Presidente apresentou verbalmente duas propostas:
a.1) Concordar com a constituição do grupo de trabalho proposto pelo Governo. Submetida a
votação nominal, foi aprovada, por maioria, com duas abstenções, dos senhores Vereadores do
Partido Social Democrata. ------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, em nome dos edis da Coligação Democrática Unitária,
apresentou a seguinte declaração de voto: “Esta nossa votação está em consonância com aquilo
que tem sido a nossa intervenção relativamente a esta solução, quanto ao grupo de trabalho,
obviamente que faz todo o sentido ter em conta a opinião pública que vamos recolher da
população na reunião a realizar sobre as soluções para aquele espaço, em concordância com o
nosso programa eleitoral, que foi objeto de sufrágio, e que iremos ter em conta.” -----------------a.2) Decidir sobre a constituição de grupo de trabalho, após reunião pública a realizar com a
comunidade. Submetida a votação nominal, foi proposta rejeitada, com 5 votos contra, dos edis da
Coligação Democrática Unitária e do Partido Socialista. -------------------------------------------------
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«Os vereadores do PSD apresentaram esta proposta, em alternativa à proposta do Presidente da
Câmara porque consideraram ser importante, neste caso concreto, ouvir a comunidade local e os
seus legítimos representantes antes da tomada de decisão por parte desta Câmara Municipal.
Consideramos que:
a. tendo em conta a questão em causa – futura função da Fortaleza de Peniche;
b. tendo em conta a ampla discussão da matéria pela comunidade local nos fóruns exteriores aos
Órgãos Autárquicos; e
c. tendo em conta as goradas aspirações da população de Peniche quanto à reabilitação urgente
deste Monumento Nacional, seria de extrema importância ouvir a comunidade local e os seus
legítimos representantes antes de a Câmara Municipal tomar qualquer posição.
Lamentamos a rejeição da nossa proposta por parte dos restantes membros da Câmara, que
preferiram a proposta do presidente da Câmara, tendo, assim, a votação resultado na constituição
do grupo de trabalho proposto pelo gabinete do Ministro da Cultura sem que a população fosse
previamente ouvida.» ------------------------------------------------------------------------------------------b) Aceitar o prazo de 31 de janeiro de 2017 para términus da apresentação do relatório de inspeção
e diagnóstico ao estado de conservação da Fortaleza e continuar a disponibilizar a equipa técnica
para acompanhar a elaboração do mesmo. Submetida a votação nominal, foi aprovada por maioria,
com duas abstenções, dos senhores Vereadores do Partido Social Democrata.-----------------------Em nome do partido Social Democrata, o senhor Vereador Filipe Sales apresentou verbalmente
a seguinte declaração de voto: “A nossa abstenção deve-se, não por recusar esse assentimento,
mas por considerar que esse assentimento deveria ser posterior à auscultação, pelos eleitos
Locais, da comunidade.” -------------------------------------------------------------------------------------c) Indicar como representantes da Câmara Municipal a constituir o grupo de trabalho: o Presidente
e outros três membros da Câmara Municipal, em representação de cada uma das forças políticas.
Submetida a votação nominal, foi aprovada, por maioria, com três abstenções, dos senhores
Vereadores do Partido Social Democrata e do senhor Vereador Ângelo Marques. ------------------O senhor Vereador Ângelo Marques apresentou verbalmente a seguinte declaração de voto:
“Enquanto Vereador da Câmara Municipal, sendo este um tema estruturante para o futuro de
Peniche, deveriam fazer parte os sete elementos da Câmara Municipal.”----------------------------d) Indicar o Professor João Bonifácio Serra para integrar o grupo de trabalho, considerando o seu
vasto currículo, nomeadamente, professor coordenador da Escola Superior de Artes e Design das
Caldas da Rainha (Instituto Politécnico de Leiria), líder do projeto Guimarães 2012 Capital
Europeia da Cultura, Consultor (1996-1997) e assessor (1997-2004) da Casa Civil do Presidente
da República, Chefe da Casa Civil do Presidente da República (Setembro de 2004 a Março de
2006) e por já ter integrado um grupo de trabalho, a Magna Carta, tendo ficado com o
acompanhamento do património. Submetida a votação nominal, foi aprovada, por maioria, com
duas abstenções, dos senhores Vereadores do Partido Social Democrata.-----------------------------e) Indicar três elementos da comunidade local, a designar pela Assembleia Municipal. Submetida
a votação nominal, foi aprovada, por maioria, com duas abstenções, dos senhores Vereadores do
Partido Social Democrata. ------------------------------------------------------------------------------------Os vereadores do PSD, Filipe Sales e Cristina Leitão, propuseram no decurso desta reunião de
câmara extraordinária que fosse considerada a realização prévia de uma reunião conjunta, com
carácter de urgência, entre a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e a comunidade local
para decisão sobre diligências a tomar junto do Governo de Portugal, nomeadamente no que
respeita à admissão e condições da constituição de um grupo de trabalho para estudar a “futura
função do Monumento” – Fortaleza de Peniche.
O senhor Vereador Jorge Gonçalves, relativamente a esta matéria, ao documento recebido na
semana anterior e à questão patrimonial, disse concordar que tem que ser efetuado o diagnóstico e
que o prazo para conhecimento do relatório de inspeção e diagnóstico é minimamente aceitável,
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tendo em conta as limitações que o mês de dezembro possui. Relativamente às questões do grupo
de trabalho e à definição do que deve ser a utilização futura da fortaleza, disse que o grupo deve
ser constituído o mais rapidamente possível e que o prazo deve ser balizado, ou seja, com um
horizonte de trabalho, no máximo, de seis meses. Sobre a questão dos representantes, disse estar
de acordo que se tenha que indicar algumas pessoas de Peniche, por forma a haver algum
equilíbrio, e que não tem qualquer problema que seja o professor João Bonifácio Serra, uma vez
que já esteve envolvido no processo da fortaleza, apesar de não ser de Peniche, nem ter vivido em
Peniche. Manifestou a sua discórdia relativamente a ser a Câmara Municipal a propor a URAP,
dizendo que devia ser o gabinete do senhor Ministro da Cultura, que é quem tem a responsabilidade
de constituir o grupo de trabalho a fazê-lo, uma vez que se conhece a posição da URAP,
relativamente a esta matéria, que é contrária à que a Câmara tem defendido, não estando a dizer
com isto que, o resultado final não seja igual. O senhor Vereador Ângelo Marques disse comungar
com algumas das coisas que foram ditas, contudo, não estando em causa os elementos que têm
representado a Câmara neste assunto, a denominada comissão, e tendo em conta que se trata de
um tema estrutural para o concelho, disse que não iria ficar fora da situação, propondo serem os
sete elementos da Câmara Municipal, a fazerem parte da comissão, por forma a mostrarem uma
posição de força. O senhor Vereador Filipe Sales fez uma cronologia dos acontecimentos,
relembrando o denominador comum, das intervenções do senhor Presidente da Câmara, a
necessidade de um sinal político forte. Disse ter subscrito a intervenção de um elemento da Câmara
que dizia não aceitar a constituição de grupos de trabalho, uma vez que a comunidade local não
ficará satisfeita, se apenas se apresentar como solução a constituição de grupos de trabalho. Referiu
a proposta apresentada pelo PCP de reforço da verba do fundo de salvaguarda do património
cultural, para uma intervenção de urgência na Fortaleza de Peniche, no valor de 1. 300.000.00
euros. Disse considerar que este valor seria parte de um sinal politicamente forte, uma vez que, a
outra parte seria a readmissão da fortaleza no programa REVIVE. Deu conta de que a proposta
havia ficado gorada e, por isso, considera que não foi dado o sinal político forte, que deixaram
expresso, de forma muito convicta que, não se coadunava, apenas com a constituição de grupos de
trabalho. Disse não fazer sentido que se aceite a constituição de um grupo de trabalho, porque
consideram não ter sido dado o sinal político forte que a Câmara Municipal tanto desejou e
expressou como uma necessidade imperativa. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse julgar
que a Câmara Municipal precisa de tratar estes assuntos, de uma forma mais aberta, no que diz
respeito à comunidade. Manifestou a sua perplexidade por se aceitar a posição de criação de grupos
de trabalho, e não insistir naquilo que a Câmara, desde a década de 80, considera importante, que
é fazer com que uma parte daquele património seja concessionado a privados. Disse ficar sem
perceber se a Câmara continua a querer uma concessão parcial da Fortaleza. Disse ter que se
rejeitar que se acabe com a concessão de parte daquele património, até porque, considera ser a
solução para aquele espaço. Julga que constituir, nesta fase, um grupo de trabalho que, à partida,
se sabe que é para uma solução diferente da concessão parcial da fortaleza, não é o caminho. Disse
estar no momento, de oficialmente, se demonstrar que interessa ter uma pousada na Fortaleza, que
proporcionará condições para a execução de outras coisas seguintes. O Senhor Presidente da
Câmara considera que, propor a inclusão de sete pessoas para o grupo de trabalho, não é funcional
e julga que quatro são suficientes para representação, todavia, oportunamente será colocada essa
proposta a votação, como proposta alternativa. Disse considerar que, apesar de não se ter
concretizado tudo o que se pretendia, existe um sinal político, por parte da Assembleia da
Republica, para que no ano de 2017, o Governo concretize um plano de intervenção urgente na
Fortaleza de Peniche, que detenha a degradação do complexo da Fortaleza, nomeadamente das
muralhas e dos edifícios da antiga prisão política de alta segurança. Disse que a Câmara Municipal
assumiu a questão da concessão e encontra-se vinculada a uma posição que a Assembleia
Municipal tomou, quanto a esta matéria, histórico que será transmitido, aquando da reunião
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pública. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a pousada não foi instalada porque a
iniciativa privada não cumpriu o protocolo, celebrado com a Câmara Municipal, desde 2002. Disse
ter sido, sempre, clara e inequívoca, a posição da Câmara Municipal relativamente à
compatibilização do espaço, posição que foi reafirmada a todos os grupos parlamentares, ao senhor
Ministro e Secretário de Estado da Cultura e à senhora Secretária de Estado do Turismo.
Relembrou o que disse, na reunião com os grupos parlamentares e membros do Governo,
relativamente aos grupos de trabalho, ou seja, que concordava com a constituição de um grupo de
trabalho, mas que tinha de haver um prazo. Referiu as propostas apresentadas pelo PCP. Deu conta
de um novo facto político, a primeira vez que o PSD assume que não quer um grupo de trabalho.
O senhor Vereador Filipe Sales disse ser importantíssimo e fundamental, antes da Câmara
Municipal tomar qualquer posição de forma autista e abdicando da sua exigência de ter um sinal
político forte, abrir a discussão, sobre esta temática, à comunidade. Disse que pela primeira vez,
teve em cima da mesa a dura realidade de, no orçamento de estado para 2017, ter sido recusada
uma proposta, muito positiva do PCP, que dava cumprimento à necessidade de um investimento
público na Fortaleza de Peniche, e que era importante salvaguardar. Considera que a concessão
parcial da fortaleza faz parte de uma outra frente de trabalho, uma outra batalha. O senhor Vereador
Jorge Gonçalves disse nunca se ter assinado qualquer protocolo com a iniciativa privada, mas
com a DGPC e a ENATUR, que são cem por cento públicas. Relembrou, uma vez mais, que
nenhum Governo, desde 2002, data em que foi assinado o protocolo, se interessou pelo problema
da Fortaleza de Peniche. Disse considerar que um sinal político forte é a constituição de uma
equipa técnica para, até final de janeiro, fazer um relatório de inspeção e diagnóstico, definir as
estimativas orçamentais, faseamento e tempo em que devem ser executadas as obras em questão.
Disse julgar que a presença da Secretaria de Estado do Turismo no grupo de trabalho é porque se
admite, na gestão do grupo de trabalho, utilizações que têm a ver com o turismo. Esclareceu que a
inclusão da Fortaleza de Peniche no Programa REVIVE havia sido suspensa, não definitivamente
retirada. Considera que o grupo de trabalho, constituído nos termos em que está, pretende permitir
a todas as pessoas que o constituirão, equacionar e decidir as mais diversas hipóteses. Disse que
as manifestações contra a solução apresentada não são novidade, esta situação verificava-se,
sempre que a questão da execução do protocolo se levantava, ou se exigia a sua execução, a partir
do momento em que aparece o Programa REVIVE, as coisas radicalizaram-se. Disse que a Câmara
deve continuar a bater-se por uma solução que vá ao encontro daquilo que são as aspirações de
todos, enquanto pessoas que vivem num território onde existe um monumento Nacional, e das
utilizações que sejam mais benéficas para o concelho de Peniche. Referiu que nestas condições,
as atividades de exploração turística continuam a ter a sua aprovação. Disse não fazer questão que
a constituição do grupo de trabalho obedeça aos seis meses, quanto menos tempo melhor. O senhor
Vice-Presidente da Câmara reafirmou que o grupo de trabalho deve ser o mais célere possível e
que se deve aproveitar a oportunidade que é dada, para resolver o problema da degradação da
Fortaleza de Peniche. Disse existir, agora, solução para um problema que não houve ao longo dos
tempos, com vários sinais políticos, designadamente o de resolução do problema, que está em cima
da mesa, a proposta que foi integrada nas Grandes Opções do Plano e do Orçamento, apresentada
pelo PCP, contudo julga ter ficado em falta o sinal relativo à questão financeira. Disse que o grupo
de trabalho deve ter a função de se debater por uma solução consensual que vá ao encontro das
aspirações dos autarcas e da população de Peniche. A senhora Vereadora Clara Abrantes disse
reafirmar tudo o que tem sido dito sobre esta matéria. Considera o património em questão,
extremamente valioso, por tudo aquilo que representa. Disse ter sido sempre um desejo de Peniche
a recuperação deste imóvel e que houve, agora uma oportunidade de vincar aquilo que era um
desejo antigo, contudo, julga ser necessário haver uma concordância e união, por parte dos
membros da Câmara Municipal, para que se possa integrar, de uma forma mais forte, o grupo de
trabalho e chegar à comunidade. Disse dever-se olhar para a Fortaleza de Peniche como um
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monumento Nacional, que é necessário preservar e para o qual é preciso encontrar-se soluções de
sustentabilidade. O senhor Vereador Filipe Sales disse estar em crer que todos, incluindo o senhor
Presidente da Câmara, consideram que o sinal político, não é o sinal político forte, que tanto se
desejava. Os usos que se pretendem dar à fortaleza, após a sua reabilitação, disse dever ser uma
outra discussão que se deve ter. Deu conta de não abdicar do denominador comum que o senhor
Presidente da Câmara imprimiu em todas as reuniões, um sinal político forte, dizendo que a
proposta que o PCP apresentou, de estudar o uso da fortaleza, data de uma semana antes das
reuniões. Lançou a proposta de se ouvir a comunidade, antes da Câmara Municipal se pronunciar
sobre a integração ou não no grupo de trabalho, que não tem qualquer verba nem promessa de
investimento público, uma vez que, o que está em causa, não é a necessidade de união em torno
das aspirações dos autarcas, é muito mais que isso. Sugeriu que se marcasse uma reunião conjunta,
com carácter de urgência, aberta à comunidade e como fruto desse debate decidir as diligências a
tomar. Disse que o PSD não se colocaria de parte de pertencer a este grupo de trabalho, uma vez
que estão sempre do lado das soluções. O senhor Presidente da Câmara recusou categoricamente
a classificação de comportamento autista, assumindo na plenitude a democraticidade da sua
apresentação e eleição, dizendo não abdicar das suas funções. Recusou também a proposta
apresentada pelo Vereador Filipe Sales. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse querer que
fique bem claro que não estão, só em causa, as aspirações dos autarcas, mas também das suas
populações. A senhora Vereadora Cristina Leitão relembrou e deu como exemplo, o
envolvimento da população com os autarcas na luta contra o fecho do Hospital de Peniche. ------PROTOCOLOS:
2) Protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Peniche e a URAP - União de
Resistentes Antifascistas Portugueses – Pelouro da Cultura: -----------------------------------------Deliberação n.º 1908/2016: Deliberado solicitar parecer à consultora jurídica do Município para
a área do procedimento administrativo, Dra. Ana Cláudia Guedes, sobre o protocolo de
colaboração celebrado entre o Município de Peniche e a URAP - União de Resistentes
Antifascistas Portugueses. ------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Jorge Gonçalves relembrou que o protocolo foi celebrado, por um período de
5 anos, em 25 de abril de 2007, na sequência de uma deliberação tomada em 2 de janeiro de 2007.
Disse que, no final do ano anterior, havia-se levantado a questão de renovação do protocolo com
a URAP, uma vez que os serviços da Câmara Municipal consideraram que, ao abrigo do artigo n.º
4 desse protocolo, este estaria extinto. Esta questão foi colocada porque, o protocolo vigorou até
25 de abril de 2012, e não houve mais nenhuma decisão sobre esta matéria. Disse não corresponder
à verdade, uma vez que, foi deliberado, no dia 17 de abril de 2012, renovar o protocolo, por mais
cinco anos, o que significa que o protocolo estava válido até 25 de abril de 2017. Reiterou a sua
proposta de, manter a deliberação tomada em 2012, mantendo o protocolo até 2017, e considerar
nula a deliberação tomada, no corrente ano, na medida em que foi tomada com base num
pressuposto errado. Propôs, ainda, que se comunicasse à URAP, para que esta tivesse
conhecimento. A senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro disse que a
questão do protocolo foi colocada no âmbito da Tocha da Liberdade pela senhora Vereadora
Cristina Leitão, uma vez que esta não estava de acordo com os estatutos da URAP, nem no âmbito
do protocolo, e no decorrer da reunião, o senhor Presidente da Câmara entendeu solicitar o
protocolo ao Técnico Superior de Arqueologia, Rui Venâncio, que, prontamente o enviou, tendo
sido reencaminhado aos senhores Vereadores. Disse que na pasta dos protocolos consta a
renovação, assinada e com informação do Técnico Superior de Arqueologia. Disse julgar que, estar
a revogar a deliberação que já produziu efeitos, depois de ter sido assinado o protocolo, com a
consciência de que o anterior que já não era o que interessava à Câmara, deverá ser ponderado,
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uma vez que, e que tacitamente o protocolo ficou extinto a partir do momento em que se assinou
outro com o mesmo objeto. A senhora Vereadora Cristina Leitão disse não ver qualquer problema
nesta situação, uma vez que, o protocolo está assinado, a Câmara deliberou sobre ele, em plena
consciência, relembrando que os Vereadores do PSD votaram contra, por não concordarem com
os termos do mesmo. O senhor Vereador Jorge Gonçalves não concordou que a Câmara
Municipal tenha deliberado conscientemente sobre o assunto, uma vez que, houve falta de
informação. O senhor Vereador Filipe Sales disse perceber o que o senhor Vereador Jorge
Gonçalves pretende transmitir, bem como a posição dos senhores Vereadores do PSD, em 2012.
Questionou se o problema estava em o senhor Vereador Jorge Gonçalves não concordar com o
protocolo ou em ter sido assinado outro protocolo com a URAP, quando o anterior ainda estava
em vigor. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que o senhor Vereador Filipe Sales está
contra o conteúdo do Protocolo da URAP, do ponto de vista ideológico, não porque tenha perdido
a vigência. Disse que a história do PSD na Câmara não se resume aos senhores Vereadores
presentes, Filipe Sales e Cristina Leitão, mas a todos os que passaram e representaram o partido,
os quais merecem todo o respeito. Disse que este protocolo tem a mesma validade que o outro que
foi renovado com os votos dos representantes do PSD em 2012, e que é mais restritivo, uma vez
que, por sua proposta, o que estiver ao abrigo do protocolo terá que ser analisado por todo o
executivo. O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que esta questão trata-se de uma questão
ideológica e que cada um dos partidos olha para a URAP de forma diferenciada. Disse que se não
existir nada, do ponto de vista jurídico, que coloque em causa o protocolo que está em vigor e que
termina no próximo ano, deve-se suspender a decisão tomada, mantendo-se em vigor o protocolo.
O senhor Presidente da Câmara propôs que o assunto fosse analisado do ponto de vista jurídico.
O senhor Vereador Jorge Gonçalves sugeriu que se suspendesse a discussão, para analisarem os
conteúdos dos protocolos e verificarem quais as diferenças existentes. -------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Deliberação n.º 1909/2016: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ---------------------------ENCERRAMENTO:
Sendo doze horas e trinta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para
constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, nos
termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco
barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo.--------------------------------------------------APROVAÇÃO:
A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia
23 de janeiro de 2017, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver
sido previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------

