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ATA  N.º  9/2016 
 

ATA DA PRIMEIRA REUNI ÃO DA  
SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  

REALIZADA NO DIA 6  DE DEZEMBRO DE 2016: 
 
Aos seis dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezasseis, no Auditório do 

Edifício Cultural do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, na cidade, 
freguesia e concelho de Peniche, com a participação dos senhores Maria João Estevam 
Avelar Rodrigues (PSD) e Américo de Araújo Gonçalves (PS), respetivamente Presidente 
e Primeiro Secretário da Mesa, dos senhores António Manuel Prioste Salvador (PSD), 
Silvino Doirado Conceição João (PS), Henrique Bertino Batista Antunes (CDU) e António 
Filipe Monteiro Victória (CDU), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de 
Atouguia da Baleia, Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, e dos senhores Pedro Manuel 
Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), João Manuel de Jesus Gomes (PS), 
José António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Anabela Correia 
Dias (PS), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), 
Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), 
José António Leitão da Silva (PSD), Arminda da Glória Félix Martins Braz (CDU), Álvaro 
André Paiva Amador (CDU), Licínio Pereira (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira 
(CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Humberto Manuel Costa Ferreira 
(PS) e Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS), reuniu-se, ordinariamente, a Assembleia 
Municipal de Peniche, para a sua sessão ordinária do mês de dezembro, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 

 1.º - Aprovação de atas de sessões anteriores. 
 2.º - Período de antes da ordem do dia. 
 1) Prestação de informações e/ou esclarecimentos sobre o expediente 

recebido; 
 2) Apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, 

protesto ou pesar; 
 3) Apreciação de outros assuntos de interesse para o Município. 
 3.º - Período de intervenção do público. 
 4.º - Período da ordem do dia: 
 1) Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da 

atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo; 
 2) Apreciação da informação trimestral sobre a execução do Programa de 

Apoio à Economia Local (PAEL); 
 3) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a segunda 

revisão aos Orçamentos da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e 
ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o ano de 2016; 

 4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração ao 
Plano de Ajustamento Financeiro 2017/2026; 

 5) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para as Grandes 
Opções do Plano do Município de Peniche, para o ano de 2017; 

 6) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o Orçamento 
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do Município de Peniche, para o ano de 2017; 
 7) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o Mapa de 

Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2017;  
 8) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais do Município de Peniche 
identificados em orçamento e autorização prévia genérica para assunção de outros 
compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não excedam o limite de 99 
759,58 euros em cada ano; 

 9) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para as Grandes 
Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 
2017; 

 10) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o Orçamento 
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2017; 

 11) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o Mapa de 
Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2017; 

 12) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento identificados em orçamento e autorização prévia genérica para 
assunção de outros compromissos plurianuais em que os encargos financeiros não 
excedam o limite de 99 759,58 euros em cada ano; 

 13) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para que os 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento possam conceder apoio financeiro ao 
Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche; 

 14) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para integração 
do Município de Peniche na sociedade concessionária da exploração e gestão do sistema 
multimunicipal de saneamento de águas residuais da Grande Lisboa e Oeste; 

 15) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para apoio 
financeiro à Freguesia de Atouguia da Baleia. 

 5.º - Aprovação da minuta da ata. 
A sessão foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 

quarenta minutos, encontrando-se na sala vinte e quatro dos vinte e cinco membros que 
compõem a Assembleia Municipal de Peniche. 

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), 
Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) e 
Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS), encontravam-se a substituir os senhores Rogério 
Manuel Dias Cação (CDU), Ana Cristina Maia da Costa (CDU), Carlos Nicandro Bastos 
Jesus (CDU), Vítor Manuel Farricha Mamede (PS) e Natália Susana Colaço Rocha (PS), 
que comunicaram a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro. A senhora Inês Fitas Cação (CDU), por ser o membro que se seguia na 
respetiva lista, também comunicou a sua ausência. 

Não compareceu à reunião o senhor Paulo Jorge Leal Rodrigues (PSD), tendo a 
Mesa informado que havia considerado a falta justificada, nos termos da alínea j) do n.º 
1 do artigo 29.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira Sousa 
Correia Santos (CDU), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 
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169/99, de 18 de setembro, o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto Bombas 
Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes 
(CDU), Jorge Manuel Rosendo Gonçalves (PS), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), 
Cristina Maria Luís Leitão (PSD) e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD). 

A reunião foi secretariada pela Diretora do Departamento Administrativo e 
Financeiro do Município de Peniche, Josselène Nunes Teodoro, coadjuvada pelo 
Assistente Técnico Pedro Ferreira. 

 
COMPOSIÇÃO DA MESA :  

 
Constatando-se que não se encontrava presente o Segundo Secretário da Mesa, a 

senhora Presidente da Mesa solicitou ao representante do grupo do Partido Social 
Democrata que indicasse um substituto, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º do Regimento, 
tendo sido indicada a senhora Célia Sousa Martins que, de imediato, assumiu funções na 
mesa. 

 
APROVAÇÃO DE ATAS DE SESSÕES ANTERIORES 

 
Foram presentes as atas n.os 6/2016 e 7/2016, das reuniões realizadas nos dias 30 

de setembro e 10 de outubro, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por os 
respetivos textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Assembleia 
Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de 
novembro de 1963. 

 
Postas as atas à discussão, usou da palavra o senhor Ademar Marques (PSD) que 

informou que já tinha solicitado aos serviços a inclusão, na ata de 10 de outubro, do valor 
da adjudicação do serviço de limpeza de praias e a correção de uma expressão por si 
utilizada na apreciação da proposta da Câmara Municipal referente ao Orçamento 
Participativo. A senhora Presidente da Mesa informou que as correções solicitadas já 
tinham sido introduzidas no texto que será submetido a votação. 

 
Submetidas à votação, uma após outra, as atas em apreço, constataram-se os 

seguintes resultados: 
 
Ata n.º 6/2016 – Aprovada, por unanimidade, com dezoito votos a favor. 
Ata n.º 7/2016 – Aprovada, por unanimidade, com vinte votos a favor. 
 
Apenas participaram na aprovação das atas os membros da Assembleia 

Municipal que estiveram presentes nas reuniões a que elas respeitavam, observando o n.º 
3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

 
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O EXPEDIENTE 

RECEBIDO :  
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A Assembleia passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se verificado as 

seguintes intervenções: 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Deu conhecimento de que o expediente recebido desde a última sessão ordinária 

da Assembleia Municipal se encontrava disponível para consulta, na plataforma digital 
destinada aos documentos referentes às sessões da Assembleia Municipal, 
dispensando-se, por isso, a sua leitura. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que, na sequência do correio eletrónico remetido pelo Arméria – Movimento 

Ambientalista de Peniche, também queria reiterar a importância de se colocar sinalética 
informativa relativamente à localização do sítio geológico da Ponta do Trovão, assim como 
do “prego dourado” que oficializa a classificação internacional deste geomonumento. 
Acrescentou que já passaram quatro meses, desde a cerimónia oficial, e é, de facto, 
importante apostar na divulgação, pelo que gostaria de saber se já foi colocada esta 
sinalética. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, em 8 de novembro de 2016, o Arméria – Movimento Ambientalista de 

Peniche remeteu um e-mail aos membros da Câmara Municipal, com conhecimento à 
Junta de Freguesia de Peniche e à Assembleia Municipal de Peniche, em que alertava para 
a necessidade de ser colocada uma placa sinalética, na Ponta do Trovão, considerando a 
importância do local. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que existia um conjunto de sinalética a colocar, que inclui, não só, a Ponta 

do Trovão, mas também, outros sítios de interesse geológico. Informou que já solicitou 
ao Gabinete de Comunicação e de Relações Públicas do Município que preparasse um 
projeto da sinalização a aplicar. 

 
APRESENTAÇÃO DE MOÇÕE S ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  

SAUDAÇÃO ,  PROTESTO OU PESAR :  
 
A Assembleia passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se verificado as 

seguintes intervenções: 
 
Álvaro Amador (CDU): 
Apresentou os seguintes votos: 
«Uma saudação ao Município, por mais uma etapa do mundial de surf, realizada em 

outubro, no nosso concelho, e por mais uma prova que se conseguiu assegurar para o ano 2017. 
De relevar, também, que o campeão mundial de surf foi consagrado no nosso concelho, que é uma 
forma de levar o nome de Peniche além-fronteiras. Parabéns ao John John Florence! Soubemos, há 
pouco dias, que Portugal vai ter nesta série outra vez um português, portanto, ao Frederico Morais 
as maiores felicidades para a etapa do próximo ano.» 
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«Uma saudação pela iluminação de Natal. Já passei por vários concelhos e, de facto, 
Peniche está com uma iluminação de Natal bastante bonita. O investimento municipal deve ser 
saudado, mas também a contribuição dos comerciantes e de outras entidades que contribuíram para 
o programa Natal Penicheiro.» 

«Uma saudação pela luta dos trabalhadores do Centro Hospitalar do Oeste, dos hospitais 
de Peniche, Caldas da Rainha e Torres Vedras, que estão com vínculos precários, alguns deles com 
situações há dezassete anos. Portanto, saudá-los, porque, apesar da conjetura que temos, estes não 
ficam parados e lutam pelos seus direitos, e esperemos bem que tenham sucesso na luta da resolução 
deste problema. Não podemos só falar das questões da saúde e esquecer que sem trabalhadores 
efetivos as questões não se resolvem.» 

«Uma felicitação para a Gala da Juventude e para a atribuição dos Prémios de Mérito 
Desportivo aos nossos atletas.» 

«Uma felicitação para a Câmara Municipal pelo primeiro Encontro Nacional Sobre 
Políticas Municipais para o Envelhecimento, que parece não ter muita relevância, mas o primeiro 
encontro nacional foi em Peniche. Podemos ver muitas coisas na história, mas neste campo, 
Peniche dá cartas.» 

«Está a decorrer uma exposição linda na Fortaleza de Peniche, que importa realçar, que 
mostra, desde 1820 até aos dias de hoje, as diversas alturas históricas, os diversos acontecimentos. 
É de ver a exposição com o título Manifestação um Direito.» 

«Uma saudação ao GDP e o GDA, pelo trabalho realizado no âmbito desportivo e que foi 
reconhecido na gala de futebol do distrito de Leiria, no passado mês de outubro.» 

 
Jorge Guerreiro (CDU): 
Apresentou o seguinte voto: 
«Um voto de congratulação à Câmara Municipal de Peniche. Ontem, foi o segundo 

Encontro de Voluntariado do Concelho de Peniche, no auditório da Câmara, às vinte e trinta, no 
qual também tive a oportunidade de estar presente, com a presença da coordenadora do Conselho 
Nacional da Promoção para o Voluntariado, a Dr.ª Elisa Borges. A congratulação, essencialmente, 
porque foi um pontapé de arranque para a criação e o nascimento formal e prático do banco local 
do voluntariado da cidade de Peniche. Trata-se de um movimento de voluntariado organizado, a 
partir de ontem, da nossa cidade, em que vai haver uma conjugação entre a oferta e a procura para 
quem tem disponibilidade de proceder ao voluntariado no concelho de Peniche. Foi o nascimento 
formal e prático do banco local de voluntariado que me parece de congratulação, sinceramente. Será 
um pontapé de arranque importante para dar um dinamismo neste setor, ainda mais do que aquele 
que já existe, em prol da comunidade e da população envolvente. Um voto de destacar, pela 
positiva.» 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que, relativamente à Gala da Juventude, saudava, não só, o Município, mas 

também, os jovens que foram galardoados e, relativamente ao Encontro de Voluntariado 
do Concelho de Peniche, saudava, não só, o Município, mas também, todas as 
organizações de voluntariado do concelho de Peniche, porque estas são mais importantes 
do que o Município. 

Apresentou a seguinte saudação: 
«No dia 7 de novembro, foi eleito para presidente do Conselho Coordenador dos Institutos 

Superiores Politécnicos o Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, o Professor Nuno Mangas. 
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É um lugar, de facto, importante, que representa todos os institutos politécnicos do país. Nós 
próprios, que defendemos e mostrámos todo o nosso empenho em defender a universidade técnica 
para o nosso distrito, não deveremos deixar passar em branco a ocupação de um lugar a nível 
nacional pelo presidente do nosso instituto.» 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a Assembleia Municipal se associava a todos os votos de felicitação e 

congratulação apresentados. 
 

APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESS E PARA O MUNICÍPIO :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se 

verificado as seguintes intervenções: 
 
Licínio Pereira (CDU): 
Disse que: 
Queria colocar uma questão que é de muita importância para quem é de Peniche 

e para o país, que é a questão da Fortaleza de Peniche. Sabe que houve evoluções no 
sentido da resolução do problema e crê que, pela primeira vez, estão criadas condições 
políticas para que se possa ver resolvido, de uma vez por todas, o problema da Fortaleza 
de Peniche. 

A empresa Rodoviária do Oeste tem demonstrado um prefeito desrespeito e 
desconsideração pela Câmara Municipal e pelos utentes dos serviços que presta, uma vez 
que ainda não respondeu. 

A agência da Caixa Geral Depósitos de Atouguia da Baleia corre o risco de fechar, 
na sequência da reestruturação que estão a fazer naquela instituição bancária. Não sabe 
se a Câmara Municipal está informada desta situação. 

Queria, também, deixar um reparo à empresa EDP, sobre um assunto que já foi 
colocado na sessão da Assembleia Municipal realizada em Ferrel, que é o facto de a 
empresa EDP demorar seis meses para resolver problemas de focos luminosos, havendo 
em Ferrel um problema, com um poste, que se arrasta há um ano. Portanto, a empresa 
EDP tem um comportamento que não é muito digno para com os consumidores. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
Queria felicitar a Câmara Municipal pela iluminação de Natal, pensa que, desta 

vez, foram bem-sucedidos. Não sabe se a zona da Oeste CIM teve algumas vantagens 
com a iluminação LED, mas teve a facilidade de ver alguns concelhos, dos doze já viu 
cinco ou seis, e, efetivamente, vale a pena ver este tipo de iluminações. Não sabe se é por 
ser o último ano de mandato que elas foram mais importantes, mas, de qualquer das 
formas, tem de dar os parabéns, porque, efetivamente, parece quase uma cidade. 

Relativamente à iluminação LED, o senhor Chefe de Gabinete, na reunião política 
que se realizou na Câmara Municipal, visto que o senhor Presidente da Câmara, como já 
tem referido várias vezes, nunca foi a essas reuniões, disse que, até final do ano, deste 
mês, portanto, estaria mais de cinquenta por cento concluído. Gostaria de saber onde, 
porque o único local onde viu iluminação LED foi na Rua Marquês de Pombal. Uma vez 
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que as GOP (Grandes Opções do Plano) dizem que, no início do ano, toda a instalação 
ficaria concluída, ficaria satisfeito se assim fosse. 

 Queria colocar outra questão, que tem a ver com os pilaretes. Não iria discutir se 
os pilaretes na zona da Santa Casa da Misericórdia de Peniche estão bem ou mal 
colocados, o que lhe parece, pessoalmente, é que existem duas ou três situações que lhe 
parece que podem criar alguns problemas em situações de emergência. Há algumas 
zonas em que uma cadeira de rodas não consegue passar sem entrar no local dos 
automóveis, nomeadamente em frente à Farmácia Central, porque os comerciantes têm 
umas rampas para as pessoas acederem às lojas e não está a ver nenhuma cadeira de 
rodas a subir por cima daquelas rampas. Uma das situações que lhe mete um bocado de 
confusão é o Largo D. Pedro V, que tem um pilarete precisamente em frente ao acesso à 
Rua Garrett, só se as pessoas forem de marcha atrás é que, numa situação de emergência, 
conseguem acorrer a situações que possam ocorrer naquele espaço. 

Outra questão que o preocupava imenso tem a ver com alcatrão. A Rua Marquês 
de Pombal tem uma iluminação LED, que é muito melhor do que a que existia antes, não 
tem dúvidas nenhumas, mas o alcatrão começa a falhar e, quando se entra na Praça Jacob 
Rodrigues Pereira, já se veem os paralelos que existiam há 30 anos, o que, nestes dias de 
chuva, é muito desagradável. Andou a alcatroar-se a entrada de Peniche e, se calhar, há 
algumas situações que podiam ter sido resolvidas e não foram. 

Foi alcatroada a entrada de Peniche, quase até à rotunda da Rua General 
Humberto Delgado, mas apenas foram feitas as passadeiras, não existindo mais nenhuma 
marcação, o que é extremamente difícil para quem circula naquele espaço. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador 

(PSD): 
Disse que: 
Tinha uma série de questões para levantar, algumas que já são recorrentes nas 

sessões da Assembleia Municipal. 
Iria começar pelos espaços verdes na zona do Botado, na localidade da 

Consolação. Na penúltima sessão da Assembleia Municipal falou nessa situação, de uma 
empresa ter começado a colocar o sistema de rega nos espaços verdes do Botado, antes 
do verão. Passou-se o verão e nunca foi terminado. Na última intervenção ficaram de o 
informar sobre o que se andava a passar em relação àquilo e, até à data, não teve qualquer 
resposta. 

 Sobre a Consolação, queria também a frisar que, na Quinta dos Galos, está a 
iniciar-se uma construção e, ontem ou anteontem, passeou por lá e ficou preocupadíssimo 
com o que viu. Existia uma casa dentro da Quinta dos Galos, entretanto, começaram a 
destruir só o interior da casa, mais tarde, destruíram a casa e, agora, estão a nascer pilares 
dentro daquele espaço e, alguns deles, mesmo junto ao alcatrão, na Travessa da Horta. 
Existe um lancil antigo, definido, sem passeio, e os pilares já saem do alinhamento do 
lancil que lá está colocado. 

Queria falar, também, sobre a loja dos Valas, em Atouguia da Baleia, de que já 
falou, também, numa das últimas sessões da Assembleia Municipal, nomeadamente a 
necessidade de se fazer uma intervenção, pelo menos ao nível do telhado, porque estão a 
entrar humidades para dentro daquele espaço, que danificam as madeiras, o que é uma 
pena, porque há lá mobiliário muito antigo e com muita qualidade e que devia ser 
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preservado. 
Queria perguntar, também, pela situação dos semáforos, em Atouguia da Baleia, 

que é, também, uma situação recorrente. Já se falou por diversas vezes sobre a situação 
semafórica na freguesia de Atouguia da Baleia, ficaram de se reunir com a empresa 
Infraestruturas de Portugal, S.A., sabe que essa reunião já existiu, e não convidaram o 
Presidente da Junta de Freguesia, como estava definido. Não sabe o que se passou em 
relação a essa reunião. Queria saber, já que tiveram essa reunião com a empresa 
Infraestruturas de Portugal, S.A., se se falou na dignificação da rotunda do Porto de 
Lobos, porque é um cartão de visita de quem vem do IP6. Quando se entra no concelho 
Peniche, depara-se com aquela rotunda, que, normalmente, está sempre cheia de canas, 
caniços e ervas, o que não dignifica em nada. Acha que, de uma vez por todas, ou através 
da empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. ou da própria Câmara Municipal, se deveria 
tentar arranjar uma solução para aquela rotunda. 

Queria salientar, também, alguma mágoa em termos de limpeza dos arruamentos 
na freguesia de Atouguia da Baleia cada vez que chove. As situações são sempre muito 
complicadas, pelo que daria alguns exemplos, nomeadamente a Rua de Santa Luzia, em 
Geraldes, que cada vez que chove fica cheia de lama. A Freguesia já a limpou, mas é 
recorrente, cada vez que chove está naquela situação. Outra situação é a estrada que liga 
o Casal do Alto Foz à Abelheira, a EN 247-1, que está perigosíssima, cada vez que chove, 
aquilo acontece, a Junta de Freguesia não tem meios suficientes para acorrer a todas as 
situações, normalmente solicita apoio à Proteção Civil ou a outros serviços do Município, 
mas não tem tido respostas por parte da Proteção Civil. 

Queria, também, perguntar sobre a aquisição de uma casa, sita na Rua do Casal 
da Cruz, em Atouguia da Baleia. É uma casa que está no meio do arruamento, em frente 
a um espaço que é do Município, que ficaria muito valorizado com a aquisição, ficando a 
aquela artéria sem o problema de ter uma casa a ocupá-la em grande parte. 

Por último, queria realçar e perguntar ao senhor Presidente da Câmara Municipal 
se arranja solução, de uma vez por todas, para a Ribeira do Poço, em Atouguia da Baleia. 
Está há quase onze anos na Junta de Freguesia e esta situação da Ribeira do Poço mantém-
se. A Junta de Freguesia queria ligar a zona histórica da Fonte Gótica com a parte velha, 
a igreja de São Leonardo e o castelo, e existe espaço público. Pretendia que o Município 
marcasse o espaço que é público, que é pertença do Município. Se for necessário pagar, a 
quem de direito, para chegar lá e marcar aquele espaço público a Junta de Freguesia está 
disponível para comparticipar também. Existe ali espaço público que é do Município e, 
de uma vez por todas, tem de ser marcado o espaço que é público. Um proprietário marca 
de um lado, o outro proprietário marca de outro lado, e o espaço público, com sítios com 
dez metros de largura, neste momento está inacessível. Acha que tem o dever de 
preservar aquilo que é do Município, que é espaço público. De uma vez por todas, tem 
de se arranjar uma solução para aquele espaço. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que agradecia aquilo que foram alguns destaques de reconhecimento, 

porque, de uma vez por todas, a presidência da Câmara Municipal tem feito muita coisa. 
Respondendo ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 

disse que: 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia utilizou a 
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expressão “de uma vez por todas” por três vezes, o que é um sentido de pressão, 
sabendo-se qual é que foi todo o processo que foi sendo desenvolvido. Tendo em conta a 
insistência, que é justa, de se encontrar uma solução, irá acertar com o senhor Presidente 
da Junta de Freguesia uma deslocação ao local, para se delinear planos de ataque, que, 
eventualmente, pode passar por abordagens dirigidas aos utilizadores, de forma 
indevida, do espaço. Alguns dos problemas do Município derivam de comportamentos 
inadequados ou de situações dúbias. 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia também referiu um conjunto de outras 
insatisfações e mágoas, mas também faz bem verificar o que foi feito. Tem sido feito um 
investimento fantástico em todo o concelho, apesar do conjunto dos constrangimentos, 
concretamente na freguesia de Atouguia da Baleia. Já que se coloca aqui, com mágoa, 
aquilo que não é feito, também faz sentido colocar, por parte do senhor Presidente da 
Junta de Freguesia, que conhece muito bem a realidade e as intervenções do Município, 
aquilo que são os destaques do trabalho que a presidência da Câmara Municipal tem 
feito. 

Responderá às outras considerações, mas não sem antes referir que, na 
Consolação, já está resolvido o problema do parque infantil, na Coimbrã, o Município 
está a intervir no Cruzeiro Manuelino, estão a ser realizadas várias intervenções 
rodoviárias, inclusivamente uma que foi muito pretendida, que já foi aqui colocada, que 
tem a ver com a ligação de São Bernardino ao Alto Veríssimo, e um conjunto de outras 
situações. 

Não tinha informação sobre a zona do Botado e o sistema de rega, pelo que 
solicitava ao senhor Vice-Presidente da Câmara que a solicite aos serviços do Município 
uma informação escrita sobre o processo, que será partilhada com a Assembleia 
Municipal. 

 Sobre a Quinta dos Galos, que é a Casa do Galo, na Consolação, é uma situação 
de infelicidade para os proprietários, houve uma transação, e, felizmente, há uma boa 
intervenção. Foi aprovada em sede de Câmara Municipal uma intervenção e irá ver se, 
de facto, a intervenção realizada está de acordo com o que foi aprovado. Gostaria que a 
senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro tomasse nota para que a 
fiscalização do Município faça uma verificação. 

Quanto à questão da loja dos Valas e a intervenção ao nível da cobertura, porque 
se têm feito, de facto, muitas intervenções, e o senhor Presidente da Junta de Freguesia 
tem acompanhado a elaboração dos mapas de obras, o conjunto dos recursos humanos 
ainda não conseguiu fazer essa intervenção na cobertura. O Município tem um conjunto 
enorme de intervenções, portanto, muito provavelmente, esta intervenção na cobertura 
terá de ser feita com recurso a trabalho externo, através de uma empreitada. 

No que diz respeito à questão dos semáforos, o senhor Vice-Presidente da 
Câmara dará conta. 

Está agendada uma ida à Rua de Santa Luzia, em Geraldes, e à zona da Barroca, 
na próxima sexta-feira, pelo que o senhor Presidente da Junta de Freguesia fica convidado 
para estar presente. 

Não conseguiu perceber a questão seguinte, quando o senhor Presidente da Junta 
de Freguesia referiu a Proteção Civil, por causa da estrada que liga o Casal do Alto Foz à 
Abelheira. Uma das coisas que é uma marca do trabalho da atual presidência da Câmara 
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Municipal é que a Proteção Civil tem intervindo e, portanto, não conseguiu perceber. 
Manifesta o seu desconhecimento, pelo que irá ver com o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia e com o Comandante Operacional Municipal o que se passa para aclaramento 
desta situação. 

No que diz respeito à questão da Rua do Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia, 
todos sabem, inclusivamente o senhor Presidente da Junta de Freguesia, que os valores 
solicitados eram extremamente elevados, pelo que foi definido que devia ser feita uma 
avaliação. Não sabia se a avaliação já se tinha concretizado, pelo que solicitava à senhora 
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que tomasse nota para ver se a 
avaliação já tinha sido feita ou não, e, se ainda não estivesse feita, que fosse concretizada. 

Relativamente à intervenção do senhor Licínio Pereira, disse que não percebeu 
se, relativamente à Fortaleza de Peniche, era apenas um relato, uma constatação ou se era 
para solicitar algum esclarecimento. 

 
Licínio Pereira (CDU): 
Disse que pretendia um esclarecimento. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Relativamente à Fortaleza de Peniche, disse que: 
Todos têm acompanhado o processo, nomeadamente a decisão da Câmara 

Municipal em subscrever a inscrição da intervenção na Fortaleza de Peniche, através de 
concessão parcial, para fins turísticos, concretamente de hotelaria. Todos sabem que 
houve uma reversão desse sentido e, portanto, a Assembleia Municipal de Peniche já 
tomou também a sua posição de subscrição da posição que a Câmara Municipal tinha 
assumido. 

A Câmara Municipal tomou a orientação de solicitar ao senhor Ministro da 
Cultura uma reunião, com caráter de urgência, onde a Câmara Municipal, representada 
pelas mesmas pessoas que estiveram na reunião com a senhora Secretária de Estado do 
Turismo, no sentido de manifestar a sua discordância relativamente à posição que o 
Governo tinha tomado, à necessidade de perguntar que tipo de plano alternativo é que 
existia e, ao mesmo tempo, exigir que seja feito um conjunto de intervenções de 
reabilitação que são de todo necessárias. O senhor Ministro informou que iria proceder à 
constituição de um grupo de trabalho para que se pudesse estudar as intervenções a 
efetuar. 

Por insistência da Câmara Municipal e pela apresentação do levantamento que o 
Município fez do ponto de vista técnico, relativamente à situação de degradação de 
algumas das componentes da Fortaleza de Peniche, nessa audiência, foi solicitado que 
houvesse uma disponibilização de valores para essa intervenção, num prazo que não 
deveria ultrapassar os três anos. O senhor Ministro informou que a proposta de 
Orçamento de Estado, elaborada pelo Governo da República, já estava na Assembleia da 
República e, portanto, era mais nesse quadro que a situação se deveria trabalhar, se bem 
que, sem definir valores e sem que desse outras garantias, era predisposição do Governo 
fazer a intervenção. 

Do conjunto das iniciativas desenvolvidas junto dos grupos parlamentares, 
também aprovadas em sede de Câmara Municipal, houve reuniões com todos os Grupos 
Parlamentares. Por indisponibilidade da parte do PAN, este foi o único grupo com quem 
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não falaram. Do conjunto dessas diligências formularam o que entendiam como 
necessário, para que houvesse, em sede das Grandes Opções e do Orçamento de Estado, 
sinais políticos fortes, por forma a que esta matéria pudesse concretizar-se, de acordo 
com as aspirações de Peniche e, ao mesmo tempo, que essas intervenções pudessem ter 
lugar em 2017. 

Não iria reportar, com pormenor, a questão da relação com todos os grupos 
parlamentares, mas, o que ficou destas reuniões, foi que o Grupo do Partido Comunista 
Português tinha incluído uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado e de 
inclusão de um artigo, denominado Plano de Intervenção na Fortaleza de Peniche, que 
dizia o seguinte: “Durante o ano de 2017, o Governo elabora e concretiza 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 e de 
segurança.” Apesar de o Partido Comunista Português ter feito uma outra proposta, na 
sequência da audiência que nos concedeu, de inclusão de um valor de um milhão e 
trezentos mil euros, em sede de comissão esse valor não foi aprovado. 

No entanto, como o senhor Licínio Pereira disse, este é um sinal político, porque, 
pela primeira vez, a Fortaleza de Peniche está ao nível do Estado através da Assembleia 
da República e daquilo que o Governo irá ter de desencadear, e, pela primeira vez, ao fim 
de mais de quarenta anos, está contemplada. 

Das reuniões que tiveram, depois, com a senhora Secretária de Estado do 
Turismo e o senhor Secretário de Estado da Cultura, onde foi desenvolvida a ideia que o 
senhor Ministro tinha apresentado, a de constituição de um grupo de trabalho, 
receberam, no dia 28, da parte do Governo, um documento que foi presente à reunião da 
Câmara Municipal de 5 de dezembro de 2017, que versa dois aspetos. Um dos aspetos é 
a frente patrimonial e, por isso, foi proposto e apreciado pela Câmara Municipal e está já 
a ser realizado um relatório de inspeção e diagnóstico ao estado de conservação da 
Fortaleza de Peniche. Este relatório, segundo o documento que receberam, é para estar 
concluído até 31 de janeiro. A Câmara Municipal, nesta matéria, concordou com este 
prazo, por entender que é um prazo aceitável. Este trabalho irá criar as condições para 
que se possa definir a realização de uma estimativa orçamental das obras que são 
necessárias, o seu faseamento, prioridades e tempo de execução. 

O relatório terá o nome de Relatório de Inspeção e Diagnóstico ao Estado de 
Conservação e será executado pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), que já 
esteve dois dias na Fortaleza de Peniche, pelo que, tudo leva a crer que, até 31 de janeiro, 
o relatório estará pronto. 

A outra parte do documento que se recebeu do Gabinete do senhor Ministro 
versa a futura função do monumento e, para isso, é proposto a constituição de um grupo 
de trabalho, o que a Câmara Municipal também apreciou ontem. O grupo de trabalho, de 
acordo com a proposta do Governo, será constituído pelo Ministério da Cultura, através 
da Direção-Geral do Património Cultural, pela Secretaria de Estado do Turismo, o que é 
um sinal claro relativamente às funções que, também da parte do Governo, se mantêm 
relativamente à Fortaleza de Peniche, e representantes da Câmara Municipal de Peniche. 
A Câmara Municipal de Peniche propôs, e já fez chegar essa informação ao Chefe de 
Gabinete do senhor Ministro, que os seus representantes sejam exatamente os mesmos, 
ou seja, o seu presidente e outros três membros da Câmara Municipal, em representação 
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de cada uma das forças políticas. 
É também proposto neste documento, para este grupo de trabalho, que ele 

integre representantes da academia e pessoas de reconhecido mérito cultural. A Câmara 
Municipal, sobre este aspeto, deliberou indicar o historiador e professor senhor João 
Bonifácio Serra, tendo em conta todo o perfil e o conhecimento que tem. 

Foi acrescentada uma outra alínea, a alínea e), onde foi proposto que, no grupo 
de trabalho, sejam incluídos também três elementos a designar pela Assembleia 
Municipal de Peniche. 

Faltava definir o prazo, uma vez que não estava definido, e foi definido que o 
trabalho deste grupo trabalho deve estar concluído e ser apresentado no próximo 25 de 
abril de 2017. 

Ao ter transmitido estas deliberações, o Chefe de Gabinete transmitiu que esse, 
de facto, sem estar explícito no documento, era o objetivo que o Governo também tinha. 
Não tinham essa indicação, mas vai ao encontro da propositura que fizeram. 

A Câmara Municipal, sobre esta matéria, deliberou promover uma reunião 
pública, coorganizada pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal. Como já foi 
concertado com a senhora Presidente da Assembleia Municipal, haverá uma reunião, no 
dia 20 de dezembro, de preparação dessa reunião pública, em que deverão participar os 
membros da Câmara Municipal, os membros da Mesa da Assembleia Municipal e os 
líderes das bancadas da Assembleia Municipal. Esta reunião visará preparar a reunião 
pública que se realizará no dia 28 de dezembro, com o objetivo de dar conhecimento, 
publicamente, de todo o desenvolvimento do processo e, ao mesmo tempo, cada um dos 
membros da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal se pronunciar e haver um 
espaço de pronúncia, de debate de contributos, para que esta matéria possa ser 
desenvolvida.  

Vão continuar com esta matéria, com a serenidade e com a responsabilidade que 
lhes compete. Este caminho vai levar a que haja uma inversão do que tem acontecido 
relativamente à Fortaleza de Peniche, que nunca se concretizou, não por ausência de 
vontade da Câmara Municipal, até porque, o Município de Peniche, ao longo de todos os 
mandatos, é a única entidade que tem investido na Fortaleza de Peniche.  

Continuando a responder ao senhor Licínio Pereira, disse que, sobre a agência da 
Caixa Geral de Depósitos de Atouguia da Baleia, não tem conhecimento da situação 
relatada. O único encerramento de que teve conhecimento foi o do balcão do Banco 
Popular, em Peniche. Todos se aperceberam, em determinada altura, da quantidade de 
agências bancárias que abriram, como cogumelos, e, se calhar, todos se admiravam. A 
situação já está a reverter, eventualmente para o equilíbrio. Reconhece como elevada a 
importância de uma agência da Caixa Geral de Depósitos em Atouguia da Baleia. Como 
não sabe de nada desta matéria, vai tentar saber junto da Caixa Geral de Depósitos. 

Relativamente à intervenção do senhor Américo Gonçalves, disse que: 
Agradecia as palavras de reconhecimento pela iluminação de Natal, mas o senhor 

Américo Gonçalves não perdeu a oportunidade para dizer que, se calhar, é por ser o 
último ano de mandato. 

Assume as responsabilidades pela contenção que o Município fez na iluminação 
de Natal, principalmente a partir do momento em que a crise teve início. A presidência 
da Câmara Municipal poderia ter feito um investimento ainda mais significativo, mas fez 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 06.12.2016 * Livro 26 * Fl. 225 

o investimento que considerou comportável com a situação financeira do Município, 
como se verá na informação sobre a situação financeira, pelo cuidado que tem tido na 
gestão, como todos se apercebem, pela redução dos níveis de endividamento. 

É muito gratificante que tenha havido este reconhecimento, e não tem a ver com 
o facto de ser o último mandato, porque a presidência da Câmara Municipal quer sempre 
fazer o melhor. 

Relativamente à iluminação LED, tudo foi ultrapassado, falta, agora, ultrapassar 
uma última situação, a relação com a empresa EDP Distribuição. Tem estado em contacto 
com a responsáveis EDP e a informação que tem é que o protocolo para a concretização, 
para se ir para o terreno, estará pronto até ao final do ano. Insistiu muito para que 
houvesse uma resposta objetiva e irá continuar a insistir. No entanto, no que diz respeito 
às questões operacionais, ou seja, ver como é que as coisas vão acontecer no terreno, tendo 
em conta o esquema que já foi definido ao nível das prioridades e envolvendo as juntas 
de freguesia, vai começar-se já a trabalhar. 

É irreversível esta situação da iluminação LED e a presidência da Câmara 
Municipal mantém que, de facto, é uma intervenção que será em quase cinquenta por 
cento das luminárias. A EDP transmitiu que esta é a primeira situação em larga escala em 
que vai haver substituição e que, eles próprios, ainda não têm o modelo definido de 
envolvimento. É lamentável que isto seja desta forma. A EDP não está bem neste assunto, 
pelo que já manifestou a sua apreensão e discordância. 

Tomou nota da questão sobre a iluminação LED na Rua Marquês de Pombal, em 
Peniche. 

Sobre a questão da intervenção que está a ser feita no Largo 5 de Outubro, Largo 
D. Pedro V e Rua José Estêvão, em Peniche, que será muito dispendiosa, está a ser feita a 
modelação. Algumas coisas relevaram-se não totalmente corretas e, por isso, na reunião 
da Câmara Municipal, de ontem, a presidência da Câmara Municipal já deu conta de 
algumas alterações que serão feitas. 

Tomou nota das observações do senhor Américo Gonçalves, particularmente a 
situação da Rua da Garrett. 

Recebeu um abaixo-assinado de utentes do equipamento da Santa Casa da 
Misericórdia de Peniche, sito no Largo 5 de Outubro, que será tido em conta. 

Ainda não está reposta a sinalética por forma a que as artérias intervencionadas 
fiquem de sentido único e que haja essa precessão desde o início do arruamento, mas será 
uma operação que será feita em breve. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
Relativamente às passadeiras, estas não são um problema, porque foram, 

praticamente, todas colocadas imediatamente. As questões mais importantes são 
relativas à pintura das vias. O processo para aquisição do serviço de pintura de vias está 
em fase de audiência prévia. Vão ser contempladas, nesta fase, um conjunto de vias: 
Estrada Municipal 578, entre Atouguia da Baleia e Ferrel, estrada entre Ribafria e 
Carqueja, Estrada Marginal Norte e Avenida do Porto Pesca, ambas em Peniche, e Rua 
da Praia, em São Bernardino, esta última, pavimentada recentemente. O total desta 
intervenção ronda os trinta e nove mil euros. A execução da obra está prevista para o mês 
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de dezembro. 
Relativamente aos LED, houve uma reunião, a 25 de outubro, em pleno Mundial 

de Surf, mas não abdicou dessa reunião, e tudo o que ficou visto nessa reunião, da parte 
do Município, foi concretizado e, da parte da EDP, também houve um aspeto que foi 
concretizado. Pode adiantar que a intervenção será feita por duas empresas e, essas duas 
empresas, terão seis equipas permanentes a fazer a instalação de cerca de quatro mil e 
duzentos LED em todo o concelho. 

Relativamente à questão dos semáforos, que o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia colocou, houve dois momentos para discutir o assunto, 
um em Peniche e o outro em Lisboa. Relativamente a Peniche, essa reunião não era para 
ter lugar aqui, era para ter lugar na sede da empresa Infraestruturas Portugal, S.A., mas 
ele não esteve de acordo, porque todas as câmaras municipais foram visitadas por aquele 
conjunto pessoas, pelos seus responsáveis, e entendeu não aceitar a reunião nas suas 
instalações, mas propôs que eles viessem a Peniche, tal como foram aos outros concelhos. 

Relativamente à questão dos semáforos, foi feita uma radiografia, em primeiro 
lugar, do existente. Do conjunto de propostas que o Município tinha, relativamente aos 
semáforos, tendo presente a opinião das juntas de freguesia, porque, no caso dos 
semáforos, colocam-se questões relativamente a Atouguia da Baleia, mas também 
relativamente à Serra d’El-Rei, constava a Estrada Nacional 114, nomeadamente o 
perímetro entre a rotunda de Porto de Lobos até à vila da Atouguia da Baleia. Constava, 
também, a questão das rotundas e, aquilo que foi dito é que, face à reestruturação da 
empresa, eles têm outro tipo de competências e havia questões mais estruturantes que 
tinham de ser colocadas em Lisboa. 

Nem a propósito, poucos dias depois, teve a oportunidade de representar o 
senhor Presidente da Câmara numa reunião com os presidentes de câmara do Oeste, e, 
nessa reunião, que teve lugar na sede da empresa Infraestruturas Portugal, S.A., teve 
oportunidade de dizer ao novo Presidente do Conselho de Administração da empresa 
que não precisava de muito trabalho sobre Peniche, porque existe uma pasta, que foi 
entregue há dez anos, que tem um conjunto de questões, relativamente ao IP6 e à EN 114, 
que estão iguais, pelo que tem a tarefa facilitada relativamente a Peniche, mas que o 
Município não abdica das questões tratadas, nomeadamente a rotunda de Porto de Lobos 
e a entrada e saída do IP6 na Serra d’El-Rei, face a um problema de segurança para quem 
sai do IP6. Naturalmente, as questões associadas à segurança foram as questões essenciais 
da sua intervenção nessas reuniões com a Administração da empresa Infraestruturas 
Portugal, S.A. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Lembrou o senhor Presidente da Câmara que não respondeu à questão do senhor 

Licínio Pereira sobre os transportes. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador 

(PSD): 
Disse que, quando levantou a questão da casa sita na Rua do Casal da Cruz, em 

Atouguia da Baleia, o senhor Presidente da Câmara respondeu que era um investimento 
muito assinalável para o Município. Julga que a aquisição daquela casa não é uma 
despesa, é um investimento, porque existe um terreno confinante, que foi uma cedência 
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ao Município na sequência de um loteamento, que, praticamente, não tem frente para a 
Rua do Casal da Cruz. A aquisição daquela casa criaria uma frente e valorizaria muito o 
terreno que é propriedade do Município. Será um investimento de cerca de trinta mil 
euros, o que não é um valor tão exorbitante quanto isso. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
A Câmara Municipal, para proceder à aquisição de imóveis, tem de mandar fazer 

uma avaliação e é a partir dos valores definidos por essa avaliação que se procederá à 
negociação. Terá, também, de se verificar qual a afetação do terreno que já é propriedade 
do Município, nomeadamente se foi cedido para equipamento. Confirma o interesse da 
presidência da Câmara Municipal em adquirir a casa. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
Ele próprio, já teve várias conversas com a senhora Cristina Frazão, que é a 

responsável desta área na empresa Rodoviária do Oeste, e, relativamente à questão do 
serviço da rápida, foi garantido que há um serviço rápido de Atouguia da Baleia, logo de 
manhã, por volta de um quarto para as sete, para Lisboa. Foi transmitido que não só na 
Câmara Municipal, mas também na própria Assembleia Municipal, que existe a opinião 
de que se poderia ir mais longe, e foi sugerido que fosse feito um estudo que resolvesse 
o problema da seguinte forma: existem vários serviços de rápidas, que saem de Peniche, 
que podiam ser intervalados com uma ida a Atouguia da Baleia rumo a Lisboa e vice-
versa. 

Foi também colocada a questão que tem a ver com o serviço de uma carreira 
rápida para Leiria. A explicação que foi dada pela empresa faz todo o sentido e é muito 
difícil haver uma evolução nesse sentido, porque, mesmo com um serviço rápido, a 
duração do percurso entre Leiria e Peniche fará com este não seja muito diferente do 
serviço expresso que é hoje prestada entre Leiria e Peniche. 

Relativamente a este serviço, há uma coisa que foi colocada no último contacto, 
que é o seguinte: a própria empresa tem dificuldade em tomar opções, neste momento, 
relativamente a acrescentar mais paragens ao serviço da rápida, por uma razão, é que o 
serviço de rápida de Lisboa para Óbidos tem uma duração de viagem de 
aproximadamente cinquenta minutos e o serviço de rápida para Peniche tem a duração 
de uma hora e trinta e cinco minutos, aproximadamente. Relativamente ao serviço da 
rápida, existe uma maior procura de cidadãos do nosso concelho, nomeadamente da zona 
rural, pelo transporte que serve Óbidos, porque a viagem é, de facto, muito mais rápida. 

O que foi transmitido pela empresa Rodoviária do Oeste, no último contacto, já 
depois de a questão ter sido novamente colocada na última sessão da Assembleia 
Municipal, foi que iriam dar responder, por escrito, ao Município. 

 
Licínio Pereira (CDU): 
Disse que há coisas que não são comparáveis, porque Óbidos está a cinco minutos 

da A8 e Peniche, infelizmente, pela sua localização geográfica, está muito mais longe da 
A8, daí a demora nas rápidas, pelo que não é argumento da parte da empresa Rodoviária 
do Oeste. A empresa Rodoviária do Oeste tem tratado este assunto com muita falta de 
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respeito e de consideração pelo Município e pelos utentes do serviço, porque há um ano 
que se anda nisto. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, adicionalmente às informações que o senhor Presidente da Câmara já 

transmitiu sobre a Fortaleza de Peniche, gostaria de informar os membros da Assembleia 
Municipal de que já seguiu uma informação que o senhor Presidente da Câmara 
disponibilizou, para os líderes dos grupos municipais e para a Mesa da Assembleia. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
Iria apenas abordar duas questões, em primeiro lugar um alerta para o estado de 

degradação da muralha, junto ao antigo campo do Grupo Desportivo de Peniche, apesar 
de toda a muralha, como todos sabem, ter alguns problemas, mas, naquele local, existe 
um elevado estado de degradação. 

Sobre a iluminação de Natal, há uma melhoria relativamente ao ano anterior, é 
preciso registar, mas pensa que o seu efeito seria realmente efetivo se existisse um 
verdadeiro programa cultural nesta época, seria uma forma de chamar e convidar a 
população do concelho, e não só, a visitar a cidade e a comprar no comércio local. 

Relativamente à intervenção na Rua José Estêvão e no Largo 5 de Outubro, em 
Peniche, pensa que esta poderia ter sido mais feliz, se fossem verificadas outras soluções, 
como, por exemplo, a que existe nas ruas das Caldas da Rainha, com flores, e assim 
sempre se poderia contribuir para o projeto Florir Peniche. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
Teve conhecimento de que o protocolo com a APAP – Associação de Proteção 

dos Animais de Peniche foi formalizado na reunião da Câmara Municipal em que foram 
aprovadas as Grandes Opções do Plano para o ano de 2017, pelo que perguntava quais 
foram as formas de apoio que foram articuladas com esta Associação para a conclusão do 
canil e posterior gestão daquele espaço. 

Também queria dar conta, novamente, da persistência do problema da recolha 
dos resíduos sólidos urbanos, apesar de não se estar na época de verão, abundam os maus 
exemplos na via pública, os problemas são, de facto, já conhecidos e já foram muito 
discutidos pela Assembleia Municipal, nomeadamente por não terem sido acautelados 
os recursos humanos, o material e o equipamento necessários para a recolha do lixo, pelo 
que não se compreende como é que este assunto continua a estar na ordem do dia pelos 
piores motivos. 

Queria reforçar, pela terceira vez, a necessidade de se proceder à colocação de 
uma passagem para peões na EN 247, no Casal do Alto Foz. Não existe uma única 
passagem para peões naquele troço. Não se trata de uma necessidade apenas dos 
moradores daquela zona, mas também dos utentes da empresa Rodoviária do Oeste e da 
Rede de Expressos. Trata-se de uma questão de salvaguarda e de prevenção rodoviária. 
Teve conhecimento de que o assunto já foi abordado em sede de Câmara Municipal e no 
Conselho Municipal de Segurança, mas tarda em ser concretizado. Deve estar no lote de 
passadeiras esquecidas. 
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Em relação aos semáforos, assunto que já foi abordado pelo senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, e face aos esclarecimentos que o Senhor 
Vice-Presidente prestou, tendo falado na EN 114, relembrava que também a EN 247 está 
na mesma situação. O senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento das questões 
que colocou à empresa Infraestruturas de Portugal, mas não esclareceu quando e como 
vão ser regularizadas estas situações. Tem dificuldade em compreender que este impasse, 
que dura há já uma década, quando verifica que, no concelho vizinho da Lourinhã, há 
uma rede de semáforos em pleno funcionamento, com um sistema de iluminação à base 
de LED e com energia solar, que foi recentemente requalificada. Não percebe como é que 
no concelho de Peniche não se resolvem estas questões, mas, como é uma apologista da 
cooperação, porque não pedir uns conselhos ao Município da Lourinhã, para se perceber 
como é que conseguiram resolver esta situação e o Município de Peniche continua neste 
impasse. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Já que se falou de semáforos, o senhor Vice-Presidente da Câmara poderia 

também explicar o que se passa com os semáforos do cruzamento do antigo dispensário 
antituberculoso de Peniche, que estão avariados há uma semana. 

Quando ouviu, na intervenção do senhor Licínio Pereira, dizer que estavam 
criadas as condições políticas para a resolução do problema da Fortaleza de Peniche, 
pensou que o referido autarca, porventura, tinha ficado com essa sensação depois da 
leitura da ata da sessão da Assembleia Municipal, do dia 30 de setembro de 2017, em que 
foram aprovadas moções de apoio à Câmara Municipal e ao Governo da República. 
Moções que apoiavam a decisão que tinha sido tomada, que tinha o apoio unânime da 
Câmara Municipal e que correspondia à vontade expressa, ao longo de anos, nos 
diferentes programas eleitorais de todas as forças políticas, no sentido de poder haver 
uma concessão parcial na Fortaleza de Peniche, que, salvaguardando a memória daquele 
monumento, lhe desse vida, lhe desse futuro e trouxesse uma questão essencial, o 
dinheiro para o recuperar, porque pode falar-se de todos os grupos de trabalho, de todos 
os estudos, de tudo, mas, ao fim ao cabo, quando se chegar ao fim dos trabalhos, o 
problema será o dinheiro para recuperar a Fortaleza de Peniche. 

Obviamente, a gestão do Município, como o senhor Presidente da Câmara 
sempre recorda, gira à volta do dinheiro disponível no Orçamento de Estado e das 
transferências. Recordava que, em 2012, por causa do memorando de entendimento com 
a troika, foram cortadas verbas a todas as autarquias do país, incluindo o Município de 
Peniche, e o senhor Presidente da Câmara, na legítima defesa dos interesses Peniche, não 
concordou com esse corte e vem dizendo, repetidamente, ainda na última sessão da 
Assembleia Municipal o fez, que o sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos do 
Município não era tão bom quanto poderia porque houve um corte em 2012, queixou-se 
da falta de apoio do Governo, de então, às autarquias e, especificamente, ao Município 
de Peniche. Recordava que essa foi uma medida que foi aplicada a todas as autarquias 
do país. 

Agora, existe uma decisão do Governo, de um outro governo, que diz respeito, 
especificamente, a Peniche. Falou do caso do orçamento, mas podia falar do caso do 
hospital ou do caso dos médicos de família, e recordava que a postura que o senhor 
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Presidente da Câmara adotou, relativamente aos diferentes assuntos, isto são dois 
exemplos, há mais, com certeza, que foi de grande a contundência na exigência de 
respeito por Peniche, das decisões tomadas em Peniche, e pela vontade da população. 

Hoje ouviu o senhor Presidente da Câmara apelar à serenidade e à 
responsabilidade, que lhe parecem apelos perfeitamente legítimos, mas a serenidade e a 
responsabilidade não são inimigas da contundência na exigência de respeito pelas 
decisões tomadas em Peniche. 

Lembra-se que, no dia da última sessão extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada no dia 14 de novembro, viu uma notícia que dava conta de que o senhor 
Presidente da Câmara Municipal ia exigir um pedido desculpas ao senhor Ministro da 
Cultura. Ficou satisfeito, porque percebeu, ou achava que tinha percebido, que haveria 
essa contundência na exigência do respeito pelas decisões tomadas em Peniche. 

O que estava em cima da mesa era a possibilidade de uma concessão parcial, que 
representaria um investimento de vários milhões de euros na recuperação da Fortaleza 
de Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse, na última sessão da Assembleia 
Municipal em que o assunto foi discutido, em setembro, que respeitaria a memória 
daquele monumento e, portanto, colhia o apoio unânime da população. 

Para além do que já disse, falta acrescentar que o senhor Presidente da Câmara 
disse, hoje, aqui, que é a primeira vez, em quarenta anos, que há um sinal político 
relativamente à Fortaleza de Peniche, o que acha absolutamente falso. Em 2002, quando 
foi assinado um protocolo com a Enatur, houve um sinal político relativamente à 
Fortaleza de Peniche, no sentido de a recuperar com um investimento privado, que era 
defendido por todas as forças políticas. Em 2016, houve outro sinal político claro nesse 
mesmo sentido, apoiado por todas as forças políticas.  

Portanto, não aceita este argumento de que agora, pela primeira vez, temos um 
sinal político forte. Para ele é exatamente o contrário, o senhor Presidente da Câmara 
tinha um sinal político forte, com a possibilidade de uma concessão parcial, tinha que 
haver investimento, tinha que haver investidores, não era garantido, mas, obviamente, 
havia a possibilidade de ter um investimento, de vários milhões de euros, na Fortaleza 
de Peniche. Agora, o que existe? Não há plano alternativo nem há dinheiro para a 
intervenção. O fundo de salvaguarda do património cultural tem, para o país inteiro, o 
valor de trezentos e oitenta mil euros em orçamento, um valor coerente com o dos anos 
anteriores, ou seja, o Estado não investe na recuperação de património, sobretudo na 
recuperação por si, ou seja, recupera com um objetivo definido.  

Para além de não haver um plano e de não haver dinheiro, para o Partido Social 
Democrata também não há dúvidas quanto à possibilidade de compatibilização da 
memória com a concessão parcial. Nunca houve. Isso foi sempre suposto, de tal maneira 
que, no mandato passado, foi apresentado à Câmara Municipal o projeto de uma 
estrutura hoteleira, que colheu o assentimento, não foi aprovado porque não foi 
apresentado enquanto projeto, mas colheu o assentimento de todos os membros da 
Câmara Municipal. 

Repudia a afirmação que o senhor Presidente da Câmara fez, de que agora existe 
um sinal político forte. Agora, existe uma mão cheia de nada, porque antes havia um sinal 
político, no sentido de permitir que houvesse um privado a investir milhões de euros na 
recuperação da Fortaleza de Peniche. Provavelmente, o Estado ainda tinha que entrar 
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com uma parte, porque, sendo uma concessão parcial, é bastante provável que não 
competisse ao privado recuperar tudo. 

Não aceita que haja um sinal político forte, acha que houve um retrocesso e 
gostava de ter ouvido o senhor Presidente da Câmara exigir o pedido desculpas, exigir a 
manutenção no Revive. 

Para o Partido Social Democrata não há dúvidas de que a única solução que 
permitirá, num curto ou médio espaço de tempo, ter a Fortaleza de Peniche recuperada 
é a concessão parcial, com investimento privado, porque não vai haver dinheiro de outra 
forma. 

O Partido Social Democrata gostava de ter ouvido o senhor Presidente da 
Câmara reiterar a decisão unânime da Câmara Municipal e o que foi sufragado na 
Assembleia Municipal e que houvesse uma posição muito clara, inequívoca e 
contundente. Lamenta, mas não foi isso que viu desta vez. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, disse que o trabalho de 

levantamento inclui também as muralhas, o que é muito importante, porque é a primeira 
vez, apesar do trabalho realizado junto da DGPC, ao longo de vários anos, 
nomeadamente por causa da guarita da Gamboa. À medida que a intervenção for feita, o 
projeto Florir Peniche vai estar também presente naquela rua e o senhor Vice-Presidente 
da Câmara, responsável pelo Pelouro dos Espaços Verdes, também já confirmou isso. 

Respondendo à senhora Célia Martins, disse que: 
Já foi celebrado o protocolo com a Associação de Proteção dos Animais de 

Peniche, tendo sido atribuído um apoio de trinta mil euros. É um protocolo “chapéu” que 
enquadra este valor e que remete para um outro protocolo para a questão do 
financiamento ao funcionamento. Regista a disponibilidade da APAP para esta esta 
cooperação. 

Relativamente à questão do lixo, houve um problema com uma adjudicação feita 
em maio, para aquisição de cento e cinquenta contentores, que obrigou o Município a 
mudar de fornecedor, porque as promessas sucessivas de entrega não foram cumpridas. 
Neste momento, já chegaram todos os contentores. Já está na ponta final o processo de 
aquisição de uma viatura, agora, é tratar dos papéis, dos livretes e dessas últimas 
formalidades. O Município não conseguirá ultrapassar as situações de avaria ou de 
comportamento inadequado por parte dos cidadãos. Com a oportunidade de ter mais 
recursos humanos e com o investimento que agora foi possível fazer, de certeza que, no 
próximo ano, estarão a referir-se de forma positiva à inversão desta situação. Queria 
pedir, publicamente, em seu nome, a compreensão de todos os que, por uma razão ou 
outra, são ou foram confrontados com o que aconteceu. Pedia, também, uma atitude 
cooperativa de informação, para que a presidência da Câmara Municipal possa intervir 
o mais rapidamente possível. 

Todos os presentes devem ter muito orgulho no Município de Peniche, pelo que 
não iria estabelecer comparações, sobre nenhum tema, com outros municípios, porque, 
desse balanço, acredita que Peniche seria, largamente, valorizado. 

Respondendo ao senhor Ademar Marques, disse que: 
Sobre a questão dos semáforos do cruzamento do antigo dispensário 

antituberculoso de Peniche, confirma que houve uma avaria, mas já está a ser 
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ultrapassada.  
A adesão da Fortaleza de Peniche ao programa Revive, sendo, como foi dito, para 

uma possibilidade de concessão parcial, tinha associada, a montante, a elaboração de um 
caderno de encargos para essa intervenção. Desde logo, foi colocada a questão de que 
esse caderno de encargos era importante, para haver essa salvaguarda, do que não 
abdicam. 

Fazendo um histórico, sem prejuízo do que há de ser a reunião pública sobre este 
tema, onde irão apresentar um histórico, o que é um facto é que, de uma forma ou de 
outra, aquilo que foram as expectativas criadas relativamente a possíveis intervenções e 
utilizações, nomeadamente com o protocolo de 2002, celebrado entre o Município de 
Peniche, a Enatur e a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais,  que nunca 
se concretizou, quer na época em que era exclusivamente Enatur, mas, também, quando 
foi concessionada ao grupo Pestana. 

O senhor Ademar Marques foi dos que, de forma reiterada, na Assembleia 
Municipal, colocava a questão do protocolo e foi sempre dada informação. 

Quer durante a vigência do Partido Socialista, quer durante a vigência do Partido 
Social Democrata/CDS, embora esta questão tenha sido colocada de forma reiterada, o 
protocolo não se concretizou. Alguma razão poderá existir para que não se tenha 
concretizado. 

A contundência! Acredita que nunca houve uma informação, inclusivamente 
durante os seus mandados, daquilo que era o nível de investimento necessário efetuar, 
relativamente à questão da reabilitação das partes comuns, da muralha, etc. Obviamente, 
que é uma condição necessária para qualquer tipo de utilização futura, 
independentemente do modo, concessão ou outra situação. Acredita que esta situação, 
independentemente daquilo que venham a ser as formas de gestão, trouxe a 
oportunidade de dar o primado à reabilitação do edifício nas suas múltiplas 
componentes. 

Os prazos nunca estiveram definidos, nem para o seu levantamento, nem para a 
discussão relativamente às utilizações futuras. A sua contundência há de ser no momento 
em que for conhecida bem a situação efetiva do estado de degradação e o que é necessário 
fazer para a sua reabilitação. Se estiverem todos unidos nessa frente, aí sim, acredita que, 
tal como fizeram em outras circunstâncias, poderão ter uma base, porque não é apenas 
um documento feito pela Câmara Municipal, é um documento feito pelo Governo, com 
o envolvimento de uma estrutura que é a Direção-Geral do Património Cultural, que 
credibiliza esse levantamento. Esse conhecimento é a melhor forma para que, depois, 
contundentemente, se juntem em torno da exigência daquilo que é necessário fazer. 

Haverá a oportunidade de validar os cenários de utilização e, ao incluir a 
Secretaria de Estado do Turismo nesta frente, tal como foi reafirmado junto da senhora 
Secretária de Estado e também pela senhora Secretária de Estado, a questão da utilização 
para efeitos turísticos pode vir a acontecer. 

A constituição deste grupo trabalho, que será um espaço para defenderem o que 
possam vir a ser os seus pontos de vista, tendo em conta que se trata de um monumento 
nacional e que está parcialmente a ser gerido pelo Município, de forma contundente, 
nesse momento, encontrarão as soluções que possam ser ajustadas numa situação de 
preservação e de valorização daquilo que é a memória coletiva. Por isso, deram 
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assentimento a esta orientação, também de forma democrática. O Partido Social 
Democrata não concordou com esta posição que, maioritariamente, a Coligação 
Democrática Unitária e o Partido Socialista tiveram. A vida faz-se desta forma, este foi o 
entendimento que houve e, por isso, acha que, se é respeitável a posição que a Câmara 
Municipal assumiu numa circunstância, também é respeitável o que a Assembleia 
Municipal, maioritariamente, assumiu quanto ao desenvolvimento deste processo. 

Está em crer que, com este desenvolvimento, e se forem contundentes no 
momento certo, relativamente àquilo que é a necessidade de reabilitação, será 
concretizada essa reabilitação e serão concretizadas as utilizações que forem definidas 
com o contributo da população e do debate público, embora, em circunstância alguma, 
se possam demitir das decisões que, democraticamente, nos órgãos representativos se 
irão tomar. É nesse plano que devem trabalhar e é nesse plano que ele irá respeitar aquilo 
que democraticamente for decidido e terá a contundência necessária para que as coisas 
se possam concretizar. É essa concretização que desejam e pensa que irão conseguir. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, sobre o assunto da Fortaleza de Peniche, queria deixar claro, a todos 

os membros da Assembleia Municipal, que lhe competirá defender as posições já 
tomadas pela Assembleia Municipal de Peniche e que, por essa razão, também são um 
ponto de partida, porque não se podem esquecer as votações que já foram desenvolvidas 
pela Assembleia Municipal. Queria deixar publicamente essa certeza, de que têm que 
defender também aquilo que já foi discutido pela Assembleia Municipal, aquilo que já foi 
aprovado pela Assembleia Municipal, com certeza, com abertura para se trilharem 
caminhos no futuro, mas nunca deixando de se respeitar o que já foi muito falado e que 
a Assembleia Municipal de Peniche tomou como a sua posição. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
O senhor Presidente da Câmara conseguiu usar a palavra contundente mais 

vezes do que ele, ainda assim, acha que não foi contundente na forma como defendeu a 
questão junto do Governo, o que o leva a crer que, em relação a casos passados, há dois 
pesos e duas medidas, em relação a quem está no Governo, mas isso é outro assunto. 
Coisa que o Partido Social Democrata, por exemplo, em relação ao hospital, está de 
consciência muito tranquila, porque não teve problemas em afrontar aquilo que eram as 
decisões previstas pelo Governo anterior. 

Em relação a esta questão em concreto, de que para o senhor Presidente da 
Câmara é muito satisfatório ter datas para ter um documento sobre o estado de 
conservação da Fortaleza de Peniche, que tem como nome formal Fortaleza de São 
Francisco, de facto, é positivo ter datas, mas esse documento teria sempre que ser 
elaborado, quando se previsse uma concessão parcial, porque tinha que se pôr no caderno 
de encargos, para quem fosse pagar a concessão, o que é que tinha que reabilitar. A 
diferença é que antes haveria um privado a colocar dinheiro e, agora, não haverá. Por 
isso, acha que se está pior, porque o documento sobre o estado de conservação e sobre o 
dinheiro que é necessário para a conservação da Fortaleza de Peniche teria sempre que 
ser elaborado e, provavelmente, pela DGPC, que é quem tem competência técnica para o 
fazer. 
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A Fortaleza de Peniche ao estar no Revive abria uma possibilidade, porque não 
era uma garantia, teria de aparecer um investidor. Não foi o Estado que impediu o 
investidor, porque, como o senhor Presidente da Câmara sabe, a Enatur, entretanto, 
passou a ser privada e não houve foi investimento privado, apesar de ter havido, depois, 
um outro grupo. O senhor Presidente da Câmara disse, várias vezes, que a Fortaleza de 
Peniche já estava fora do âmbito Pestana e que já havia outros interessados. O senhor 
Presidente da Câmara disse, várias vezes, que havia outros grupos interessados. O facto 
de não ter havido investidores privados não quer dizer que, neste momento, em que o 
turismo nacional está num momento de grande crescimento, assim como em Peniche, 
não houvesse interessados.  

A diferença, em relação ao que havia em setembro, era que existia a hipótese de 
ter investimento para o mesmo programa de reabilitação e agora não existe, porque o 
Estado não investe nisto. Já várias vezes trocaram essa opinião, em que o senhor 
Presidente da Câmara achava que quem tinha que investir era o Estado e ele lhe disse, 
várias vezes, que, se ficassem à espera do Estado, veriam as muralhas ruir. Acha que o 
Município também tem que investir na recuperação do património, como já disse várias 
vezes ao senhor Presidente da Câmara, e, se não for assim, as muralhas caem. A questão 
é que haveria a hipótese de ter outro tipo de investimento, ainda que fosse preciso 
também dinheiro do Estado. 

 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Amador (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, disse que: 
A senhora Célia Martins colocou várias questões. Relativamente aos resíduos 

sólidos. Nos últimos meses, existiram três situações, que não gostaria que tivessem 
existido, concretamente no Casal da Ponte, junto ao Mercado Municipal e, este fim de 
semana, na Rua Arquiteto Paulino Montez. 

Do investimento municipal previsto para 2016, concretizou-se a aquisição de 
uma viatura de recolha de lixo, o processo está na fase do Tribunal de Contas, o que não 
era habitual quando se fazia uma aquisição de equipamentos por leasing, desta vez, e pela 
primeira vez, essa questão colocou-se, pelo que durou mais seis meses, mas a viatura está 
em condições de entrar ao serviço do Município. Neste último ano, o Município comprou 
dois aspiradores urbanos, para a cidade. O senhor Presidente da Câmara já referiu os 
contentores e o problema que houve com a empresa privada, convém dizer isto, a 
empresa privada não cumpriu o seu papel, que era entregar os cento e cinquenta 
contentores, de acordo com o concurso a que concorreu. O Município adquiriu quatro 
contentores de quarenta metros cúbicos, que são necessários para o transporte e 
encaminhamento dos resíduos sólidos. 

A Câmara Municipal pôs em sede de orçamento um reforço de lavagens de 
contentores e concretizou, pela primeira vez, em outubro, três lavagens aos contentores, 
mas ainda há a boa notícia de que vai haver a quarta lavagem, isso nunca aconteceu, de 
maneira nenhuma. 

A lavagem de contentores foi aproveitada para se fazer uma campanha, com um 
autocolante em todos os contentores, relativamente à questão dos chamados monstros. É 
um problema que se sente muito, as pessoas colocam esse tipo de lixo em grande número, 
nomeadamente ao fim de semana, com todos os inconvenientes que essa situação coloca. 
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Por isso, foi feito este apelo relativamente a este tipo de problemas que o Município tem.  
Foram mantidos os serviços externos, recorrendo a uma empresa externa para 

limpeza das praias do concelho, o que funcionou bem.  
Foi reforçado o serviço de limpeza, recorrendo a uma empresa externa, no 

período de verão, na cidade. 
Foi cumprida uma outra questão que estava prevista para este ano, que foi a 

aquisição dos três conjuntos de ilhas ecológicas, que serão instalados oportunamente e 
tiveram um custo de noventa mil euros. Não tinha referido, mas a viatura para recolha 
de lixo custou cento e trinta mil euros, o que totaliza duzentos e vinte mil euros para estes 
dois investimentos. 

Nestes últimos dois anos, na cidade e no concelho, foram feitas campanhas de 
sensibilização, em todas as escolas do concelho, sobre a questão dos dejetos dos 
animais/limpeza. Foi feita a campanha dos autocolantes dos monstros e foi feita uma 
outra iniciativa, de adesão a um outro projeto, que tem a ver com o “separa e ganha”. É 
uma iniciativa que envolve os jovens das escolas, nomeadamente os jardins de infância e 
as escolas do primeiro ciclo, envolveu vinte e oito escolas e jardins de infância e foram 
recolhidos dois mil quatrocentos e cinquenta sacos de lixo, bem separados pelas crianças 
com o envolvimento da comunidade educativa. Se alguém tiver dúvidas sobre os locais, 
as escolas e os jardins, existe informação que pode ser disponibilizada. 

Queria também dizer à senhora Célia Martins que faz parte de uma equipa que 
tem um grande filósofo subjacente e que os ensinou, há muitos anos, que têm que 
aprender, aprender, aprender sempre. Dizia isto o senhor Vladimir Ilitch Ulianov. Ele e 
a sua equipa aprendem com os outros, era melhor não terem humildade para aprender, 
e aprendem sempre. Com aqueles semáforos é que não têm que aprender, porque não 
são da sua responsabilidade. Na reunião que tiveram com a empresa Infraestruturas de 
Portugal, deram aos responsáveis da empresa a informação que achavam conveniente, 
nomeadamente onde faz ou não sentido manter semáforos. 

O que colocaram à empresa Infraestruturas de Portugal foi que, mais importante 
do que o tempo que já passou, é a solução. A resposta foi muito gira, porque foi uma 
resposta académica. Foi dito que têm um estudo com a Universidade de Coimbra e 
trabalham, relativamente à semaforização, com orientações claras de acordo com esse 
estudo. Não para a EN 114, nem para a EN 247, mas para toda a filosofia da região com 
quem trabalham. Até agora ainda não chegou nem a parte académica nem a conclusão 
filosófica. 

Relativamente à questão do senhor Ademar Marques, sobre os semáforos do 
cruzamento do antigo dispensário antituberculoso de Peniche, há uma avaria, não é uma 
questão de manutenção, é uma avaria mesmo. Julga que, até quinta-feira ou sexta-feira, 
a empresa fará a reparação. 

 
Humberto Ferreira (PS): 
Disse que: 
Queria apresentar duas questões, por forma a que haja resposta. São questões 

que foram levantadas há tempos, relativamente a algumas incongruências que existiam. 
Gostaria de saber qual é a situação relativamente ao esgoto a céu aberto que corre, 

ou corria, ou correrá, na Rua das Flores, nos Casais Brancos. À data, o senhor Presidente 
e senhor Vice-Presidente disseram que desconheciam a situação, julga que foi em 
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setembro 2015. Portanto, a informação já tem sensivelmente um ano, pelo que gostaria de 
saber se já está resolvida. De certeza que o senhor Vice-Presidente já lá foi, porque lhe 
garantiu que no dia seguinte iria verificar. É uma situação que já devia estar resolvida. 
Provavelmente, pelo tempo decorrido, acredita que já está resolvida. 

Gostaria, também, de ter informação relativamente a um processo que se vem 
alongando há anos, concretamente o processo de construção, ou não construção, do 
Centro de Canoagem. À data, salvo erro, o senhor Presidente da Câmara respondeu que 
iria reunir-se, novamente, com os dirigentes da Associação, que iria perceber qual era o 
projeto, se era para esquerda ou para a direita, se era pequeno ou grande, mas, como já 
disse, isto decorre há tantos anos que as pessoas o interpelam na rua e dizem o seguinte: 
“Mas então, é para fazer ou não é para fazer? É grande? É pequeno? É ali? É na Coimbrã?” 
É um conjunto de questões que gostaria de ver esclarecidas, porque a campanha de 
sensibilização que fazem na Assembleia Municipal é desta forma, dando informação e, 
claro, sendo o veículo condutor para a informação que podem dar às pessoas que os 
interpelam, sistematicamente, sobre questões com mais ou menos importância. 

O investimento que foi falado pelo senhor Vice-Presidente da Câmara é muito, 
com certeza, de facto, a presidência da Câmara Municipal tem trabalhado, mas é o seu 
papel. Querem sempre mais, e mais, e mais, com certeza que sim, mas é importante ter-se 
uma perspetiva holística da política. Por exemplo, todos os presidentes de junta têm uma 
perspetiva holística, resolvem os problemas à beira deles, quando podem, e, só depois, 
então, têm uma perspetiva que possam, eventualmente, ajudar os outros. Todos os 
presidentes de junta fazem trabalho com poucos recursos, todos eles são de admirar, sem 
os conectar com cores políticas, e têm esta aproximação e esta perspetiva holística, 
porque, na política local, é imprescindível ser de dentro para fora. 

 
Mariana Rocha (CDU): 
Disse que: 
Já muito se falou da questão da empresa Rodoviária do Oeste, mas trazia uma 

outra preocupação, que não foi referida e que lhe tem sido colocada e que ela própria 
sente, como munícipe que viaja muito. Relativamente ao serviço designado por Rápidas, 
há pouco transporte de Lisboa para Peniche, da parte da tarde, há um autocarro às 13h00, 
depois há um intervalo muito grande, até às 15h15 e, depois, um outro autocarro às 
16h45, em que, maioritariamente, particularmente na época da escola, esse autocarro 
enche, ficando alguns passageiros obrigados a regressar mais tarde. Isto acontece com 
muita frequência, sendo o serviço seguinte três quartos de hora mais tarde, o que atrasa 
muito as famílias, porque o tempo é cada vez é menor. 

Também lhe foi colocado outro problema, que é a ausência de transporte ao fim 
de semana, sendo que, cada vez mais, se encontram trabalhadores de Peniche a 
deslocarem-se ao fim de semana, nomeadamente na área da saúde. A diferença em 
adquirir um passe de Peniche para Lisboa ou um passe que faça as duas vias, Peniche 
e/ou Caldas da Rainha para Lisboa, é de apenas euro e meio, pelo que os munícipes são 
obrigados a adquirir o passe das duas vias para irem apanhar o transporte, ao fim de 
semana, a Caldas da Rainha, para se deslocarem para os seus empregos. Se pudesse haver 
uma força maior, no sentido de pressionar para haver mais acesso ao transporte ao fim 
de semana, teriam todos a ganhar. 

Também lhe foi colocada alguma preocupação no que diz respeito ao horário de 
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funcionamento do terminal rodoviário de Peniche. De inverno, quando os primeiros 
autocarros saem, o espaço ainda se encontra fechado e algumas pessoas mais idosas têm 
dificuldade em estarem ali sozinhas, mas, se estivesse aberto, seria um outro aconchego. 
O mesmo acontece com a chegada do último autocarro, por volta das 23h30, seria 
importante que a Rodoviária, a essa hora, não tivesse o terminal fechado, porque, cada 
vez mais, somos um concelho muito para o turismo, e bem, e, muitas das vezes, chegam 
turistas a Peniche, a essa hora, e o terminal rodoviário não tem um ponto de informação 
para quem vem visitar Peniche pela primeira vez. Se o terminal estivesse aberto seria um 
ponto de informação aos passageiros que chegam. Outra preocupação, na área 
envolvente ao terminal rodoviário, é a existência de algumas deficiências na parte da 
iluminação pública. 

Outra questão, que também queria trazer como preocupação, é a rotunda de 
Ribafria, que tem sido um problema que se está a agravar cada vez mais. Acompanhou a 
feitura da rotunda, como moradora em frente à rotunda, tem esse privilégio, pelo que 
sabe dos problemas existentes na sua feitoria. Neste momento, existe o acesso a uma das 
estradas por camiões, na sequência da criação de um armazém agrícola em Carnide, o 
que, por um lado, é significativamente positivo. O tráfego naquela estrada quadruplicou, 
a partir da data da feitoria da rotunda, porque, na altura, o acesso à rotunda por camiões 
era feito apenas por outra empresa, sita em Ribafria.  

Existe um comportamento desastroso, que danifica constantemente a rotunda. 
Sabe que são camionistas com longa experiência, mas fazem aquele circuito 
apertadíssimo à velocidade que fazem, que é uma velocidade de danificação. Se eles 
passarem por dentro do alcatrão vão a uma velocidade, mas se eles passarem por cima 
dos seixos, o que coloca os outros automobilistas em risco, vão a outra velocidade. Neste 
período, em que se encontrou incapacitada para o trabalho, que foram dois meses, 
confirma ter visto funcionários a arranjar a rotunda, mas a rotunda, neste momento, está 
pior do que estava quando os funcionários lá estiveram a arranjar. Há pedras soltas que 
os próprios moradores, quando as veem na estrada, têm o cuidado de, com uma pá, as 
apanhar e meter para dentro da rotunda, mas isto, a acontecer constantemente, está a pôr 
automobilistas em risco, porque estão pedras soltas no meio da estrada.  

Estes camiões parecem autênticos tratores a fresar terreno, pelo que sugeria que 
fosse feito um estudo sobre a decoração que está feita na rotunda, se aqueles seixos, tendo 
em conta o tráfego existente agora, serão, ou não, o mais adequado. Aquilo está 
desastroso. Quer a pedra quer os seixos envolventes, fazem daquilo alguma preocupação 
de perigosidade. 

Queria colocar outra questão, como preocupação, que é o facto de se estar na 
altura da poda das árvores e ter verificado que, recentemente, andou a ser feita a poda 
das árvores em Ribafria, mais propriamente pela beira da estrada que liga a Ribafria a 
Bôlhos, praticamente em Ribafria, próximo da ponte, e ficou com alguma preocupação, 
porque não viu ser feita a poda das árvores junto ao pátio da escola sita em Ribafria. São 
árvores que têm uma dimensão enorme. Sabe e reconhece que é necessário o oxigénio 
que as árvores produzem, até aí está de acordo, mas acha que seria bom que os troncos 
que estão rentes ao chão, que do seu ponto de vista criam um arbusto desnecessário, 
fossem cortados. Tem esta preocupação tendo em conta a área em que estas árvores se 
situam e a dimensão que já atingem. Gostaria de saber se está prevista a poda destas 
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árvores ou não. 
 
José António Amador (CDU): 
Disse que: 
Como se falou da Fortaleza de Peniche, não gostaria de ficar calado sobre esta 

matéria, até pensa que tem autoridade para falar, como todos os outros, naturalmente. 
Está inteiramente de acordo com a decisão do Governo em retirar dos edifícios a 
concessionar a privados a Fortaleza de Peniche, pelo que ele representou, durante 
quarenta anos, de 1934 a 1974. Quarenta anos de prisão política. Por ali passaram duas 
mil e quinhentas pessoas, cujo único crime foi lutarem pela liberdade de poderem estar 
hoje todos a falar livremente. 

Ele votou contra as duas moções, na sessão da Assembleia Municipal que se 
realizou em Ferrel, porque achou que houve uma precipitação, um dia antes, e houve 
alguma pressa para tentarem entalar a Câmara Municipal. Foi a ideia com que ficou. Ele, 
que votou contra essas duas noções, está inteiramente de acordo com a decisão do 
Governo que, em boa hora, decidiu retirar a Fortaleza de Peniche dos edifícios a 
concessionar a privados. 

Esta questão de o Governo mudar de opinião não aconteceu porque caiu do céu, 
aconteceu porque houve uma luta que levou o Governo a recuar na intenção de 
concessionar a privados a Fortaleza de Peniche, mas é preciso estar vigilante. Vai lendo 
o que se diz nas redes sociais, por alguns papagaios e alguns moralistas de goela, sobre 
este assunto. A Fortaleza de Peniche é uma questão muito séria, porque foi uma prisão 
política do regime fascista e há que ter isso em consideração. 

O que vê, por vontade de alguns moralistas de goela, é que o forte seria apagado, 
mas enquanto ele cá estiver e enquanto cá estiverem outros, com certeza que lutaram 
para dar dignidade àquele espaço e para que não se apague a memória. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que estão todos de acordo quanto ao facto de não se apagar a memória. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU) 
Respondendo ao senhor Humberto Ferreira, disse que: 
Solicitava que fosse indicado ao Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência qual 

a localização exata do esgoto que corre a céu aberto na localidade de Casais Brancos, para 
que seja feita uma informação sobre a situação concreta. 

Quanto à questão do Centro de Canoagem do Oeste, em determinada altura foi 
disponibilizado, por parte do Município, um técnico de arquitetura, durante um tempo 
ainda considerável, para que fosse desenvolvido com o Centro de Canoagem do Oeste 
um projeto de arquitetura, na perspetiva de que a elaboração dos projetos de 
especialidade não poderia ser acompanhada pelo Município. 

Há um tempo, o Centro de Canoagem do Oeste marcou uma reunião com ele e, 
nessa reunião, foi apresentado um outro projeto. Ou seja, o Centro de Canoagem do Oeste 
tomou uma decisão que não comunicou à Câmara Municipal, particularmente ao seu 
presidente, o que lamentou, porque, se havia a intenção de proceder a alterações ao 
projeto de arquitetura, o Município acompanharia. 

Foi transmitido ao Centro de Canoagem do Oeste que, quando tivessem o projeto 
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em condições de ser apreciado pela Câmara Municipal, o apresentassem.  
Nesta última reunião, foi informado de que, relativamente ao projeto da outra 

equipa, não o que o Município elaborou, tinham sido colocadas algumas reservas por 
parte das entidades onde foi apresentado, nomeadamente, quanto à questão da 
volumetria. 

Entretanto, o Centro de Canoagem do Oeste já fez chegar o processo ao 
Município, para que a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística possa compreender 
e interpretar as reservas que foram colocadas. 

A situação que mais o deixou preocupado foi o facto de o Centro de Canoagem 
do Oeste, por razões que podem ser perfeitamente compreensíveis, nomeadamente o 
entendimento de uma maior rentabilidade, de uma maior exposição solar, etc., em vez 
da localização ser no local onde está agora, pudesse ser na outra margem, do lado de 
Coimbrã.  

Como disse ao Centro de Canoagem do Oeste, aquando da elaboração do Plano 
de Ordenamento aquela localização foi a indicada pelo Centro de Canoagem do Oeste. A 
localização está prevista num plano de ordenamento que foi aprovado em Conselho de 
Ministros. 

Procurar que haja uma alteração no Plano de Ordenamento da Albufeira de São 
Domingos, para poder contemplar uma nova localização, parece-lhe que é mandar para 
muito longe, em termos de prazo, a concretização do Centro de Canoagem do Oeste.  

Por isso, aquilo que se deve concretizar, por estes dias, é uma reunião com a 
equipa técnica do Município para interpretar as observações que foram colocadas, 
nomeadamente, como referiu, sobre a volumetria, mas, também, relativamente aos 
materiais e à solução construtiva. No entendimento dos serviços que já se pronunciaram, 
que não os do Município, porque o Município só na semana passada é que teve os 
elementos, deveria ser encontrada uma solução ao nível dos materiais mais compatível 
com um determinado tipo de uso. 

A Câmara Municipal irá acompanhar este processo, de acordo com o ponto de 
vista técnico que venha a ser a sua interpretação. Relativamente às formas de 
financiamento, existe um plano de investimento associado ao Plano de Ordenamento da 
Albufeira de São Domingos, que não se concretizou. Para a área desportiva não existem 
verbas. No quadro do Portugal 2020 este tipo de investimento não foi elegível e, portanto,  
encontrar uma solução não lhe parece fácil. Defende a possibilidade de ser feito de forma 
faseada. O Município comparticipou na aquisição do terreno. 

Respondendo à senhora Mariana Rocha, disse que: 
O senhor Vice-Presidente da Câmara tomou nota das questões referentes à 

empresa Rodoviária do Oeste. 
A rotunda de Ribafria faz parte do mapa de obras. Existem várias questões, uma 

é a rotunda, outra é quem a utiliza e outra, ainda, é o comportamento de quem a utiliza. 
É bom que a rotunda seja mais utilizada por haver dinamização da atividade económica. 
Deve verificar-se se haverá alguma forma de tornar a rotunda mais sólida, uma situação 
que deixa para que o senhor Vice-Presidente da Câmara acompanhe. 

Relativamente à poda das árvores, solicita ao senhor Vice-Presidente da Câmara 
e ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia que verifiquem o que 
se passa e o que pode ser feito. 
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Álvaro Amador (CDU): 
Disse que: 
Foram ditas coisas sobre a Fortaleza de Peniche e, às vezes, é preciso ter cuidado 

com o que se diz, apesar de perceber que as pessoas, às vezes, têm ideias. 
A Enatur, que ele saiba, até ao dia de hoje, é uma empresa pública, pelo menos é 

o que consta no seu site, cinquenta e um por cento pertence ao Estado Português. Em 
termos de investimento privado, por parte da Enatur, desde 2002 até hoje, é uma empresa 
pública, sendo que, também é importante dizer, da parte que foi privatizada pelo 
Governo Português, em 2003, o grupo da Caixa Geral Depósitos, dos quarenta e nove por 
cento, detém vinte e cinco por cento. Ou seja, dos quarenta e nove por cento dos diferentes 
acionistas, uma parte também é pública. Portanto, não é um investimento privado como 
às vezes se diz. 

Quem teve o cuidado de ver o site do projeto Revive, pode ficar com a ideia de 
que, de repente, já amanhã, aparece um privado e a Fortaleza de Peniche fica 
concessionada. Primeiro era preciso fazer um caderno de encargos, para começar. É bom 
lembrar, para não haver confusões, de parte nenhuma. Obviamente, a Câmara Municipal 
teria uma palavra, mas também era preciso aparecer alguém. Não se pode dizer que a 
solução para a Fortaleza de Peniche era esta e, depois, o caderno de encargos sair e não 
aparecer ninguém. São meras hipóteses que ficam no ar. Poderia aparecer, como poderia 
não aparecer. 

O senhor Presidente da Câmara disse que é um sinal em muitos anos, se calhar o 
sinal mais forte é aquilo que o Governo Português, fez depois de reverter a situação do 
Revive e retirar a Fortaleza de Peniche, quando constitui o grupo trabalho. De facto, pela 
primeira vez em quarenta anos, o Governo Português diz: “vamos criar um grupo de 
trabalho para ver a situação, mas vamos fazer isto com objetivos.” 

Ficou bastante agradado com a escolha do senhor historiador João Bonifácio 
Serra, porque é uma pessoa que, em termos historiográficos, é muito bem vista, muito 
conhecedor, não só da Fortaleza de Peniche como da região. Saúda a Câmara Municipal 
por este nome.  

Quando se fala da Fortaleza de Peniche fala-se de uma prisão política, mas, no 
próximo ano, passam cem anos sobre a prisão, que também era política, de alemães e 
austríacos, em virtude da participação portuguesa na primeira guerra mundial. É bom 
que se lembrem disso, não é só evocar a memória. Muitas vezes deixa-se muito no 
abstrato. 

Também é importante dizer que o Governo da República Portuguesa, a 7 de 
fevereiro de 1927, mandou prender cidadãos desta terra, faz noventa anos no próximo 
ano. Portanto, quando se fala de memória, é bom que não se diga só a memória por 
abstrato. 

Sente desagrado por na Fortaleza de Peniche existir uma placa, que por ele fica 
na mesma, a dizer que o governo fez um investimento em Peniche, mas não haver a 
explicação de que investimento se trata. Aquele investimento, de 1935, como está lá numa 
parte da fortaleza, é importante dizer-se que só foi feito quando, nesta terra, houve um 
levantamento popular. Esse levantamento, infelizmente, nos meandros da história, a 
pouco e pouco, vai-lhe sendo retirado o pó e vai-se dando a conhecer. O que é certo é que 
a placa do governo da altura, do regime fascista, ou do Estado Novo, como preferirem, 
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está lá, mas a referência ao povo Peniche, mais de cinco mil pessoas, infelizmente ainda 
não temos. Seria bom, também numa questão de memória, não ficarmos pelo abstrato. 
Faria uma recomendação à Câmara Municipal de, no próximo ano, evocar essa data. 

A Fortaleza de Peniche pode ser isto, pode ser aquilo, pode ser aqueloutro. 
Senhora Presidente da Mesa, na Assembleia Municipal tomam-se resoluções, é verdade, 
mas nada impede que estes membros da Assembleia Municipal ou os que os venham a 
suceder possam ter uma orientação diferente e cheguem à conclusão de que, afinal, o que 
foi aprovado em Ferrel, ou que foi aprovado há mais tempo, está errado. Há trinta anos, 
houve pessoas desta terra que diziam que, em Peniche, não haveria a questão da memória 
tanto como alguns queriam, deveria ser feito doutra forma e davam exemplos, por que 
não em Caxias, porque não no Aljube, porque não na António Maria Cardoso, isto há 
trinta anos. 

Não deixa de ser curioso que, com o tempo a avançar, se verifique que a PIDE do 
Porto seja hoje um museu militar, mas foi com esforço que se conseguiu fazer a invocação 
para quem esteve lá preso. A PIDE, em Coimbra, é um edifício privado, o Estado nunca 
o adquiriu, hoje é um hostel. Há pessoas de Coimbra que se arrepiam cada vez que lá 
passam. Também se pode falar do grande exemplo da António Maria Cardoso, também 
era privado e foi feito um empreendimento de luxo. 

Quando se fala da memória é preciso ter-se algum cuidado, mas quando diz 
algum cuidado não quer dizer que, obviamente, as forças políticas não possam ter 
entendimentos político-partidários diferentes, mas ter alguma sensibilidade para isto. 
Peniche, atualmente, é dos poucos sítios que ainda tem essa memória e pode-se 
transformar a Fortaleza de Peniche, quando diz transformar é dar a conhecer às gerações 
mais novas. Mas não só às gerações mais novas, porque, às vezes, passa um bocado ao 
lado que, em 2015, o nome de Peniche foi referido por toda a Europa, porque passou por 
cá a Tocha da Paz e da Liberdade, alguns já esqueceram. O nome de Peniche passou por 
muitos países e era interessante ver que, passado algum tempo, só pelo nome de Peniche 
ter sido citado, em alguns desses sítios, as pessoas que estiveram no projeto tiveram 
interesse em visitar a nossa terra. 

Peniche tem um património que pode utilizar, e deve utilizar. Ainda há pouco 
saudou a exposição que está na Fortaleza de Peniche, mas não é só essa, houve outras, 
anteriores, que atraíram gente. Não se pense que basta ter camas para se ter turistas. Tem 
de se criar iniciativas e infraestruturas para manter os turistas, o que pode ser feito de 
diversas formas, nomeadamente com investimento público. Podem dizer que o Estado 
não tem dinheiro, mas são opções político-partidários de quem está a gerir o governo. 
Não é o Estado que não tem dinheiro, é uma questão de opção, como no Município. Dizer 
que o Estado não tem dinheiro é uma falsidade, haver há, pode é estar a ir para este ou 
aquele sítio, pode concordar-se ou discordar-se. 

Seria interessante pensar-se também que poderia haver algumas atividades na 
Fortaleza de Peniche que pudessem ser concessionadas. Não concorda que se diga que o 
investimento para reabilitação só pode ou tem de ser privado, porque não é, de todo, 
verdade. 

Espera que no próximo 25 de abril seja assinado o protocolo, mas também seria 
interessante que se celebrassem outros protocolos, nomeadamente com o Centro de 
Documentação 25 de Abril ou com as universidades e instituto da zona. A Fortaleza de 
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Peniche poderá ser, se houver vontade política e disponibilidade, um espaço de ensino e 
de aprendizagem, não só da população, mas também de estudantes. Na Fortaleza de 
Peniche ainda há essa possibilidade, na António Maria Cardoso, em Lisboa, já não. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
Para ser coerente com o que defendeu na sessão da Assembleia Municipal que se 

realizou em Ferrel, de facto, não apreciou a forma como este processo foi conduzido pelo 
Governo, no que diz respeito à decisão de retirar a Fortaleza de Peniche do programa 
Revive, sem sequer ouvir a população de Peniche. 

Por outro lado, pensa que é preciso que fique claro que a solução que passava 
pelo programa Revive não contemplava toda a Fortaleza, porque não haveria a 
recuperação da muralha. Existe interesse em recuperar a muralha, e o programa Revive 
não contemplava essa parte. Ou seja, não seria a solução para todos os problemas da 
Fortaleza. 

Não se pode esquecer que aquele património tem cerca de quinhentos anos de 
história, obviamente que os quarenta anos de prisão política são relevantes, muito 
importantes. O seu avô esteve preso na Fortaleza de Peniche, pelo que não recebe lições 
de ninguém sobre as histórias do “esteve preso e aqueloutro”, mas existem quinhentos 
anos de história que também é preciso valorizar. 

Acredita que existe uma preocupação do Governo e do Município em defender 
uma verdadeira solução para aquele espaço, que está muito degradado, mas não sabe 
qual o valor necessário para o recuperar. Seria imprudente lançar um valor no Orçamento 
de Estado sem fazer um levantamento do estado de degradação da Fortaleza. 

É importante que haja uma concordância entre as posições da Câmara Municipal 
e da Assembleia Municipal, porque, caso contrário, arriscam-se a ficar com uma mão 
cheia de nada, independentemente das posições dos partidos, totalmente legítimas, com 
ou sem goelas, moralistas ou não, é normal que haja posições diferentes, o que é 
importante é que, de facto, a Assembleia Municipal e Câmara Municipal falem a uma só 
voz. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que: 
Em relação a uma resposta do senhor Presidente da Câmara à senhora Célia 

Martins, sobre a questão colocada pelo Arméria – Movimento Ambientalista de Peniche, 
onde disse que o Gabinete de Comunicação e de Relações Públicas do Município estava 
a estudar toda a sinalética na área geológica, se não se equivocou, queria perguntar ao 
senhor Presidente da Câmara se o referido gabinete também está a estudar toda a 
sinalética na área turística, na área de trânsito, etc., que em Peniche atingiu um estado de 
degradação como nunca se tinha visto. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, fez referência, na área da 
limpeza, a uma empresa privada e acentuou bem que não cumpriu. Normalmente os 
concursos que dão origem às adjudicações das empresas privadas têm penalizações pelo 
não cumprimento. É um adepto ferrenho de se adjudicar a empresas privadas a prestação 
de serviços que o Município não pode fazer, mas é ainda mais ferrenho na penalização 
das empresas que não cumprem aquilo que contrataram com o Município. Portanto, 
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gostava de ser informado em que ponto está a penalização a essa empresa privada, pelo 
incumprimento da prestação do serviço ao Município de Peniche, que seguramente está 
em andamento. 

Também em resposta à senhora Célia Martins, o senhor Presidente da Câmara 
disse que não fazia comparações, mas, se as fizesse, sairia altamente favorecido. Contudo, 
o senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador, disse que aprender, aprender, 
aprender, como Vladimir lhe ensinou. Aprender terá de ser com os outros. Não gostaria 
de ter que chamar o Vladimir para dirimir este desentendimento político entre o senhor 
Presidente da Câmara e o senhor Vice-Presidente da Câmara. Ele quer aprender, quer 
copiar o que é bom, farta-se de ver o que é bom nos outros sítios e não tem preconceitos 
nenhuns em trazer para a sua terra o que vê de bom nos outros concelhos. 

Relativamente aos semáforos de Peniche, pede ao senhor Vice-Presidente da 
Câmara que os deixe estar avariados, não faz mal nenhum, porque assim o trânsito flui 
muito mais rapidamente do que quando os semáforos estão em funcionamento. 

Não sabe se é autoridade ou está autorizado para falar sobre a Fortaleza de 
Peniche, mas vai falar. Já viu que na Assembleia Municipal de Peniche há umas pessoas 
que têm mais autoridade do que outras para falar sobre certos temas, mas iria arriscar e 
iria falar, mesmo ficando na dúvida se tem autoridade moral, ou não, para falar. 

Todos dizem que não se deve politizar a questão da Fortaleza de Peniche, todos 
dizem que devem estar unidos, mas depois todos contribuem para a politização e para a 
desunião. 

O que trazia o programa Revive, objetivamente, para a Fortaleza de Peniche? O 
programa Revive trazia à Fortaleza de Peniche a possibilidade de angariar investimento 
privado para uma parte daquele património. Não percebe, e julga que era importante 
saber, porque é que, pura e simplesmente, foi retirado. No fundo, o programa Revive são 
meia dúzia de rapazes que vão andar aí pelo mundo inteiro a oferecer património do 
Estado para se fazer investimento numa parcela de cada património. Porque é que se 
retirou Peniche? Ninguém disse: Tomem lá a Fortaleza de Peniche e façam dela o que 
quiserem. O que disseram foi: Na Fortaleza de Peniche pode haver um espaço onde pode, 
eventualmente, em determinadas condições, o investimento privado acontecer, alguém 
está interessado? Depois, se aparecer alguém interessado, haverá uma decisão final, que 
pode não levar à conclusão. 

Ainda não conseguiu perceber, mas julga que o senhor Presidente da Câmara 
saberá, quais os motivos que levaram o Governo a fazer um despacho para retirar a 
Fortaleza de Peniche do programa Revive. A não ser que o Governo, ou quem decidiu 
retirar a possibilidade de uma parcela da Fortaleza de Peniche ser recuperada, esteja 
disponível, em termos financeiros, para a recuperação da totalidade do monumento. 
Nesse caso, não concordando, se calhar, seria obrigado a pensar de outra maneira, porque 
quem retira uma possibilidade tem que dar outra, ou deve dar outra. 

Porque é que os patrimónios públicos, normalmente, se degradam? Os 
patrimónios públicos degradam-se por uma razão simples, porque não têm manutenção. 
Investe-se, constrói-se, bem ou mal, em alguns casos herda-se, que é o caso da Fortaleza 
de Peniche, mas depois não há a manutenção regular dos patrimónios. A não manutenção 
regular atinge, como sabem, um grau de degradação total, que inviabiliza ou torna 
extremamente complexo fazer a sua recuperação. O que se assiste, e não é só em Peniche, 
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infelizmente, é que os equipamentos e os edifícios públicos entram, normalmente, num 
processo de degradação. Mesmo quando algum consegue ter algum investimento de 
recuperação, mais tarde ou mais cedo, caminha, novamente, para a degradação. 

É desejável que haja uma recuperação do nosso património que está degradado, 
não esquecendo a sua manutenção futura. Ou seja, é bom recuperar, e se há dinheiro 
público para investir na recuperação de todo o património, não é só para recuperar as 
muralhas e um bocadinho do que é, neste momento, o museu da resistência. É bom que 
se invista em todo o espaço e é bom, também, que se garanta a forma de mantê-lo, o que 
é fundamental que seja exigido pelo Município. 

Compreende quando o senhor Presidente da Câmara diz que, neste momento, 
dá o primado à reabilitação. Julga que o primado que deve ser dado é em simultâneo à 
reabilitação e às condições da manutenção futura. Só vê a manutenção futura de uma 
forma, porque o que existe, neste momento, na Fortaleza, não dignifica ninguém. É 
anterior ao 25 de abril de 1974, como muitos dos que estão na sessão, e não quer que a 
memória do antes do 25 de abril de 1974 seja apagada, mas também não quer que ela 
esteja viva como está neste momento. Quer mais, quer melhor, quer dignificar essa 
memória, quer que ela tenha naquele espaço as honras que deve ter, o que não está a 
acontecer, neste momento, e não sabe se simplesmente com investimento público alguma 
vez atingirá e se manterá como tal. 

Entende que para se conseguir dignificar aquele espaço, no seu todo, a par do 
poder público, o Município deveria querer que exista o investimento privado que 
colabore na recuperação, que ganhe dinheiro com que o que lá investe e que o Município 
saiba gerir a obrigação desse privado que lá investiu, que lá ganhou dinheiro, a 
comparticipar na manutenção do espaço, um espaço que tem que ser gerido não pelo 
privado mas por quem de direito. Isto parece-lhe fundamental! Se o Município souber 
escolher quem tem que gerir o espaço, no seu todo, que mal há em que uma parcela 
daquele espaço seja entregue a um privado que invista, que recupere, que colabore com 
o público na recuperação da totalidade, que ganhe dinheiro e que, com uma parte desse 
dinheiro que ganha, garanta a manutenção do espaço? Que mal há? A não ser que as 
pessoas tenham medo de não saber gerir, porque quem sabe gerir não tem medo de quem 
está a gerir, quem não sabe gerir é que pode preferir encostar-se ao poder público, o que 
é fácil, mas não é bom. 

Julga que não há volta a dar para a recuperação do todo da Fortaleza, e essa é 
uma questão que não se pode esquecer, do todo da Fortaleza. Deverá haver um 
entendimento entre o público e o privado, em que o privado dê garantias na manutenção, 
a par do público, e que a gestão seja equilibrada, devidamente organizada, que seja de 
todo o espaço e que garanta o futuro, honrando a sua história, mas não como ela está 
agora, honrando-a de uma forma digna, da forma como ela merece. Se houver 
sinceridade, tal como está, até quase que envergonha um bocadinho.  

Tanto quanto sabe, na Câmara Municipal de Peniche, o Partido Social Democrata 
nunca foi contra a constituição de qualquer grupo de trabalho nesta matéria, como 
percebeu, se calhar mal, que foi dito pelo senhor Presidente da Câmara. O Partido Social 
Democrata defendia uma outra altura para a constituição do grupo de trabalho, 
nomeadamente depois da realização da sessão pública. Também acha que seria muito 
mais correto se o grupo de trabalho fosse constituído depois da discussão pública, até 
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porque não se sabe que contributos e que disponibilidades essa reunião pública vai trazer 
ao processo e que, neste momento, podem ser um bocadinho coartados por o grupo de 
trabalho já estar constituído. Mas isto é a opinião do Partido Social Democrata e é a sua 
opinião pessoal, o que lhe interessou ressalvar, politicamente, foi que o Partido Social 
Democrata não foi nem é, antes pelo contrário, desfavorável à constituição do grupo de 
trabalho, mas tinha uma oportunidade diferente para sua constituição. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
Acha surpreendente que haja pessoas que nunca têm dúvidas. Deve ser pelo calor 

da proximidade de algumas pessoas, nunca têm dúvidas, têm sempre certezas. Esta 
situação aflige-o, porque tem sempre tantas dúvidas. 

Acha que este processo nasceu mal, houve alguma precipitação, que, 
provavelmente, será corrigida daqui a algum tempo, quando se começar a discutir. Tem 
de se dar oportunidade à população que expresse a sua opinião, porque os autarcas não 
são todos uns iluminados, independentemente de, muitas vezes, as opiniões expressas 
noutros locais do que não na Assembleia Municipal. 

Não é verdade que a posição em relação à Fortaleza, da sua entrega como estava 
previsto, é unânime na população. Várias vezes foi questionado por pessoas não muito 
bem informadas sobre esta questão e, das diversas forças políticas, havia uma 
incompreensão por se entregar uma parte ou o todo aos privados. 

Quando se diz que os privados vão investir, ele não tem nada contra o setor 
privado e o seu investimento, mas o Revive são fundos de quem? São fundos 
portugueses? São fundos comunitários? São de um banco qualquer? A resposta a esta 
questão não é devidamente conhecida. 

Vê a Fortaleza de Peniche de uma forma diferente do que tem sido expresso na 
Assembleia Municipal, não tem qualquer complexo em discutir as várias possibilidades 
de ocupação da Fortaleza. Entende a Fortaleza de Peniche como um dos polos de 
desenvolvimento económico do concelho, pelo que o choca que se pense desta forma, a 
ocupação da Fortaleza e a sua entrega aos privados para resolver um problema que, no 
fundo, há uma certa incapacidade do Estado e do Município para resolver. 

Acho que o caminho devia ser ao contrário, já disse isto e expressou-o na sua 
declaração de voto, devia ser pensar a Fortaleza, a sua área, a sua ocupação e, depois, a 
partir do momento que se defina o museu da memória, ou da resistência, ou do 25 de 
abril e toda a envolvente política, mas, ao mesmo tempo, discutir as potencialidades de 
um  museu da história de Peniche, sem ser a questão política, mas a história das vivências, 
do passado, das pescas ou a parte marítima, as conserveiras, a geologia, que já foi 
defendida, e bem defendida em sua opinião, nesta sessão, a construção naval e outras 
potencialidades. 

Ou seja, depois de se discutir e de se ouvir a opinião de quem a quiser expressar, 
de como as áreas da Fortaleza podem ser aproveitadas, pode-se chegar à conclusão de 
que até lá cabe uma pousada, um restaurante, etc. Mas o filme está feito ao contrário, 
porque as ideias já estão feitas, como a questão foi politizada as pessoas contrapõem a 
Fortaleza e os privados ao resto. O problema foi a politização e a politização foi feita a 
partir dos órgãos autárquicos de Peniche. 

Na Fortaleza de Peniche, como prisão política, estiveram pessoas antifascistas de 
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todos os quadrantes políticos, mas o Partido Comunista Português (PCP) tem a parte de 
leão, e seria um bocado inaceitável que se pusesse a hipótese de que o partido comunista 
local, regional ou nacional não tivesse o direito a defender a posição que defende. 

O Partido Comunista Português tomou posição, pela primeira vez, em temos 
nacionais, sobre esta problemática, depois de ela ser conhecida, no dia 28 à noite. Por 
estratégia política, naturalmente, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata locais, 
para contrapor essa posição apresentaram moções políticas na sessão da Assembleia 
Municipal que se realizou em Ferrel. Julga que as posições partidárias que, a partir daí, 
em termos locais, se foram assumindo não ajudaram. 

A Fortaleza de Peniche deve ser entendida como um potencial de 
desenvolvimento económico, um dos poucos, se calhar, para além da questão genérica 
do turismo e de um ou outro aspeto de desenvolvimento que pode ser agarrado, 
incentivado e dinamizado no concelho de Peniche. Se é verdade que a Fortaleza de 
Peniche tem mais de cento e cinquenta mil visitas por ano pode ser, com certeza, 
potenciada. 

Concorda com um objetivo que deve ser o de todos, que é dar vida à Fortaleza, 
que é tratar da Fortaleza, que é dignificar a Fortaleza, se possível com estas componentes 
todas. Pelo que lê e ouve, fica com a sensação de que há pessoas que, quando defendem 
o princípio da intervenção privada, é para contrapor e, se possível, por alguns sinais, 
tentar passar uma esponjazinha em alguns aspetos e diminuir aquilo a uma certa 
insignificância. Considera o contrário, a maior riqueza daquelas muralhas é, 
efetivamente, a potencialidade da história do movimento de resistência ao fascismo. 

Sonha com a possibilidade de Peniche ter um grande museu da resistência e da 
história política do século passado e do princípio deste século, da passagem para a 
democracia, como fazem outros países, em relação aos campos de concentração e em 
relação a outras histórias do seu passado político. Pela forma como hoje a informação 
passa muito rapidamente, as pessoas procuram aquela oferta, e uma das razões é porque 
não há em mais lado nenhum. Os mais entusiasmados com o movimento geológico de 
Peniche, com a riqueza que temos, também entendem, e acha que eles têm razão, pelo 
que ouve, que aquilo pode ter potencial, se calhar mais diminuído, porque temos coisas 
que são únicas e que as devemos potenciar. 

Portanto, é do conjunto das nossas riquezas, do nosso património, das nossas 
paisagens, do nosso mar, que vamos ter que desenvolver o nosso concelho, porque há 
outras coisas que estão a ficar mais para o passado, porque as medidas estruturais que 
deveriam ter sido tomadas não o foram. Este é que deveria ter sido o ponto de partida, 
era termos a coragem, ultrapassando todas as diferenças. Naturalmente, este não é o 
momento oportuno para se discutir estas coisas, seria mais fácil no princípio do mandato. 
A entrar na reta final para campanha eleitoral, não é só os que estão na Câmara 
Municipal, pelo que se lê, até são mais os que estão fora da Câmara Municipal que, neste 
momento, estão a tentar tirar os dividendos políticos de uma situação como esta. 

Para que não haja dúvidas em relação à sua posição, até já escreveu uma 
declaração de voto, de algumas páginas. Tem a certeza de que Peniche precisa de atenção, 
de empenho, para procurar um caminho novo, em termos económicos, que dê mais 
progresso. Queria mais respostas para aqueles que hoje não as têm, em termos de 
emprego e de riqueza. Este é que é o problema fundamental, o resto pode ser dirimido 
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em todo o lado. Não nos concentramos só numa situação. Criem-se as oportunidades.  
Sugere que se utilize um programa informático para se ver toda a Fortaleza de 

Peniche e se defina que área se quer para a resistência e qual a área necessária para o 
museu, depois disso estar clarificado, quais são as áreas administrativas, e depois vê-se 
se áreas restam. Gostava que a Fortaleza de Peniche fosse um polo de atração, onde se 
possa permanecer todo o dia, inclusive almoçar. 

A pousada pode ser muito atrativa naquele local, mas também pode ser noutro 
local, porque Peniche tem locais muito bonitos. Se houver espaço, que seja naquele local 
e que haja uma partilha da gestão, mas não uma partilha que condicione a perspetiva de 
desenvolvimento. Não tem receio dos privados, nem das empresas, nem dos interesses 
económicos, tem-se é que combater no sítio e no momento certos. 

Reconhece que todos os partidos políticos defenderam, nas últimas eleições, a 
pousada do grupo Pestana. As coisas podem estar nos programas eleitorais, mas devem 
ser discutidas até ao pormenor, porque é muito mais fácil, depois de se discutir, chegar-se 
a uma conclusão. Não se pode avançar com uma proposta sem se saber que garantias 
existem. Já questionou várias garantias e continua sem a certeza de que há garantias. 
Alguns dos membros da Assembleia Municipal fizeram algumas afirmações que o 
deixam como em outras situações no passado recente. A garantia é o preto no branco, 
para se saber do que se está a falar, para se poderem defender. Mas, primeiro, há que 
discutir tudo muito bem discutido. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Peniche tem duas observações a fazer. Primeiro, a referência à politização ou 
partidarização na sessão da Assembleia Municipal que teve lugar em Ferrel, no dia 30 de 
setembro, deste assunto da Fortaleza. Tem muita dificuldade em compreender que seja 
legítimo que o PCP nacional se oponha à concessão da Fortaleza e que os partidos locais 
não tenham a mesma legitimidade, ou mais ainda, para tomar as posições que bem 
entendem. Não compreende isso. O senhor Presidente da Junta de Freguesia não pode, 
na mesma frase, dizer que o PCP tem legitimidade para se opor e que houve uma 
partidarização que prejudica este processo. É ao contrario. Os partidos locais, nas últimas 
eleições, defenderam que a concessão parcial deveria avançar, seja com o grupo Pestana 
seja com outro concessionário, mas agora, quando chega o momento, quando há essa 
hipótese, querem pensar tudo outra vez. Julga que não é assim, porque senão nunca se 
concretizar nada. Volta a dizer que lhe parece inaceitável que, na mesma frase, se diga 
que o PCP tem muita legitimidade para se opor, o que não põe em causa, e se diga que o 
problema foi ter havido uma partidarização ou uma politização da questão pelos partidos 
locais, porque esses sim, têm legitimidade, têm o dever de tomar posição, e a Assembleia 
Municipal tomou uma posição. 

Relativamente ao potencial de desenvolvimento económico, queria dar as 
boas-vindas ao senhor Henrique Bertino a esta questão. O Partido Social Democrata anda, 
há anos, a dizer que, de facto, Peniche precisa reforçar o seu potencial de 
desenvolvimento económico. Há anos que o PSD vem defendendo isso, assim como o 
Partido Socialista. Ao longo dos últimos onze anos vêm defendendo isso. O senhor 
Presidente da Junta de Freguesia agora juntou-se a esta claque de que Peniche precisa de 
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um novo rumo de desenvolvimento económico. Seja bem-vindo, porque, de facto, acham 
que é preciso um novo rumo de desenvolvimento económico. 

Claro que há potencial na Fortaleza, todos já disseram isso muitas vezes, não é só 
o senhor Henrique Bertino que defende isso, como é óbvio. Há potencial para uma 
unidade hoteleira, há potencial para um museu como deve ser sobre a história de Peniche, 
o que lá está não é um museu como deve ser sobre a história Peniche. Há muitos bons 
exemplos de museus, bem feitos, pelo país fora. Claro que há potencial para se fazer um 
bom museu sobre a resistência e claro que deve ser na Fortaleza de Peniche. O que lá está 
também não honra devidamente a memória daqueles que pagaram com a sua liberdade 
a defesa dos ideais da liberdade e do antifascismo. O Partido Social Democrata concorda 
com o tudo isso, mas não se pode, na oportunidade que existia de concessionar, fazendo 
o que se pretendia nos programas eleitorais, que era concessionar parcialmente aquele 
espaço, vir dizer que agora não pode ser, porque se tem de pensar tudo outra vez. 
Lamenta, mas acha que não é assim a melhor forma. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Respondendo à intervenção do senhor Álvaro Amador, disse que registou o que 

foi dito e solicitava que as questões relacionadas com a população de Peniche lhe fossem 
enviadas, por escrito, porque o ajudaria a sistematizar. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que desse apenas resposta às questões 

que não estão relacionadas com a Fortaleza, porque haverá outras oportunidades para se 
debater esse assunto. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que compreende a intervenção da senhora Presidente da Mesa, mas 

existem alguns aspetos que foram ditos que devem ser esclarecidos, porque existem 
pessoas a acompanhar a sessão da Assembleia Municipal. 

Relativamente à intervenção do senhor Henrique Estrelinha, disse que julgava 
que todos iriam tentar falar a uma só voz. 

Relativamente à intervenção do senhor José Leitão, disse que: 
O que seria desejável era uma reformulação de toda a sinalética, mas é um 

investimento muito significativo e não constitui, neste momento, um objetivo global. Há 
situações em que se pode ir intervindo, utilizando a imagem que está associada. O que se 
entender que possa ser mais prioritário ir-se-á fazendo. Concorda com a necessidade de 
sinalética, sendo uma questão que já foi abordada pela Câmara Municipal. 

Julga que ninguém retira a ideia de que o investimento que possa vir a ser feito 
ao nível da grande reabilitação não seja acompanhado de um modelo económico e 
financeiro para a sua sustentabilidade. Ou seja, que possa gerar meios para que possa 
haver a sua manutenção.  

Todas essas intervenções que venham a ser feitas e a solução que garanta a 
recuperação patrimonial deve ter sempre em conta a necessidade de garantir a 
viabilidade financeira de qualquer projeto publicamente financiado. Estes são os termos 
do documento que vem do Governo e que ele subscreve. 

Há uma parte do financiamento que não pode estar associada à recuperação, 
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porque é significativa, por via dos investimentos que lá venham a ser efetuados, ou seja, 
há uma parte que, por ser demasiadamente pesada, pode inviabilizar qualquer tipo de 
solução. Portanto, tem que haver investimento público na justa medida em que possa 
viabilizar o conjunto. A questão é saber se vai haver, ou não, vontade política, aí é que 
será contundente, para o que tem a ver com a questão de alguns fundos comunitários, tal 
como se fez com a recuperação do Forte de Nossa Senhora da Consolação. 

Relativamente à intervenção do senhor Henrique Bertino, disse que: 
Discorda da forma como o senhor Henrique Bertino colocou a questão, não é eles 

que pensam na geologia, nós andamos a pensar na geologia já há muitos anos e, portanto, 
quando no Forte de Nossa Senhora da Consolação se definiu que existirá uma 
componente interpretativa geológica, é porque há mais vida do que a cidade de Peniche. 
Há um conjunto de polos de atração turística e no Forte de Nossa Senhora da Consolação 
é a componente geológica. 

Todos estão de acordo em que a Fortaleza deve continuar a constituir, deve ser 
reforçada, enquanto polo de desenvolvimento turístico. Tem defendido que é compatível 
utilizar a Fortaleza para várias soluções e que, respeitando este princípio de que deve ser 
garantida a viabilidade financeira de qualquer projeto que ali venha a ser defendido, é 
possível compatibilizar com o que, eventualmente, seja a matriz de utilização. Se calhar, 
é a primeira vez que se vai fazer esse trabalho, houve tentativas anteriores e elas, como 
se sabe, foram todas goradas, porque, do ponto de vista ideológico, não houve 
concertação.  

Quanto à questão do modelo de desenvolvimento e do esforço para a 
diferenciação e a aposta que tem sido feita, está muito satisfeito com o trabalho que tem 
feito. Podem aparecer entendimentos para um novo modelo de desenvolvimento, vai 
haver eleições para o ano, portanto, no quadro dos programas eleitorais eles poderem 
aparecer. Tem sido feito esse trabalho de diferenciação de valorização e irá continuar, não 
há de haver uma disrupção relativamente a isso. Há muito coisa que tem sido feita, 
gostaria de fazer mais se os meios fossem mais, e tem sinais muito positivos relativamente 
às situações de investimento.  

Está de acordo com a questão do polo de desenvolvimento, mas a participação 
dos autarcas é que irá ditar caminhos. Se forem todos contundentes com a sua 
disponibilidade e se houver cedências, acha que a Fortaleza de Peniche será um grande 
polo de desenvolvimento. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
A senhora Presidente da Mesa deu a palavra aos cidadãos presentes que 

manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos 
termos do n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os 
esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas: 

 
JOÃO NEVES :  

 
Disse que: 
Vai guardar para o dia 28 de dezembro o poder dar alguma contribuição modesta 

para algumas soluções que, eventualmente, se possam encontrar para valorizar o espaço 
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da Fortaleza de Peniche. 
Está muito satisfeito por a Fortaleza e a discussão dos seus problemas estar na 

ordem do dia. Espera que esta preocupação dê frutos e contribua, de facto, para se dar a 
volta à situação em que se encontra a Fortaleza. Deseja e espera que o ano de 2017 seja o 
ano do início da recuperação e da valorização da Fortaleza de Peniche.  

Está de acordo com o que foi dito de que, pela primeira vez, há disponibilidade 
política do Governo para encontrar uma solução efetiva para a recuperação e valorização 
daquele espaço. Tem de se saber aproveitar muito bem esta disponibilidade política que 
existe. 

Pensa que estão todos de acordo que a Fortaleza de Peniche é o monumento mais 
importante do concelho de Peniche, do ponto de vista político, do ponto vista cultural, 
do ponto de vista turístico, do ponto histórico, etc. 

Outra coisa que também pensa que estão todos de acordo é não estarem de 
acordo com a atual situação em que se encontra a Fortaleza, quer do ponto de vista da 
degradação dos edifícios, como também com o museu que está lá, neste momento, quer 
o municipal quer o da resistência, que também não é digno daquele espaço. 

Pensa que todos também estão de acordo que há uma história de 500 anos, como 
já foi referido, relativamente àquele local, mas existe um espaço mais recente, que são os 
40 anos de prisão política. Deve partir-se para a discussão daquele espaço considerando 
este aspeto. Aquele espaço é um símbolo da repressão fascista, é um símbolo da 
resistência e um símbolo da luta pela liberdade e pela democracia em Portugal. 

Certamente estão de acordo de que é necessário trabalharem todos para a 
recuperação e para a valorização daquilo. 

A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal devem considerar o ano de 2017 
como o ano da prioridade da Fortaleza. 

 Estão em marcha duas questões que lhe parecem muito importantes, os grupos 
de trabalho, que vão elaborar os planos, e o que fazer naquele espaço além da memória 
que tem que ser preservada. 

Não é curial, neste momento, dizer que não vai haver verba nenhuma, mesmo do 
ponto de vista público, há que aguardar os estudos que vão ser feitos e depois é que se 
vai ver se há, ou não, verba, se vai, ou não, ser concretizado este projeto. Objetivamente, 
não se pode dizer que não vai haver recuperação e que não vai haver valorização, tem de 
se aguardar pelo funcionamento destes grupos de trabalho. 

Quanto ao Revive, tem que se respeitar todos aqueles que lutaram contra o 
fascismo e tem que se respeitar a sua opinião e, particularmente, tem que se respeitar 
aqueles que sofreram a prisão naquele espaço, isto tem que ser uma base de partida. 

Achou muito estranho a integração da Fortaleza de Peniche no projeto Revive. O 
grande objetivo do projeto Revive é incluir monumentos que estejam abandonados, a 
Fortaleza de  Peniche não está abandonada. A Fortaleza de Peniche tem vida, recebe cento 
e cinquenta mil pessoas, funciona lá um museu, funciona uma série de aspetos, 
inclusivamente, o espaço que está atribuído para, eventualmente, ser pousada é um 
espaço que está ocupado pela ALA. Esta é uma das razões, na sua opinião, que 
certamente contribuiu para que a Fortaleza de Peniche saísse do Revive. 

Outro aspeto, também muito importante, é que a Fortaleza de Peniche não se 
pode igualar a outros monumentos que estão abandonados. Na Fortaleza de Peniche 
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funcionou uma prisão do fascismo. 
Há duas visões para a recuperação da Fortaleza. Há quem diga que o 

investimento privado vai recuperar a Fortaleza. Foi dito, na última reunião da Câmara 
Municipal, que o que vai ser concessionado é apenas trinta por cento da Fortaleza, que 
são os blocos A e B. Ou seja, o caderno de encargos era apenas relativamente a estes trinta 
por cento de investimento para recuperar a Fortaleza, o que quer dizer que os outros 
setenta por cento da Fortaleza ficavam exatamente como estão, completamente 
degradados, sem investimento no que diz respeito ao museu, etc. Tem uma visão 
diferente, pensa que deve haver um investimento a cem por cento para a recuperação 
total da Fortaleza. Não é possível que a recuperação total da Fortaleza seja no ano 2017, 
mas pressupõe fazer um plano de curto, médio e longo prazo para que, efetivamente, se 
concretize a recuperação total da Fortaleza, incluindo as casamatas. 

Na entrada da Fortaleza existe uma fotografia com a frase “Peniche exige forte 
para visitar e não para ficar.” Isto pressupõe que Peniche não quer ali uma prisão, não 
quer pessoas a dormirem ali. 

Defende que todos os espaços da Fortaleza têm que ser visitáveis e todo o espaço 
da Fortaleza tem que ser usufruído pelos seus visitantes e pela população de Peniche. 
Uma pousada não permite que as pessoas tenham usufruto completo de todo o espaço, 
incluindo as próprias casamatas, que também devem ser visitadas. 

Relativamente às questões do desenvolvimento e a contribuição que pode haver 
para a criação de postos de trabalho, depende da discussão que vai ser feita e pensa que 
podem e devem haver muitas alternativas, que podem criar postos de trabalho, que 
podem criar desenvolvimento em Peniche, mesmo sem uma pousada na Fortaleza de 
Peniche. 

A discussão que vai ser feita a partir do dia 28 pode dar pistas e, certamente, 
poderá dar contribuições para que se possa aproveitar a Fortaleza de Peniche a cem por 
cento e que a população de Peniche e os seus visitantes possam, efetivamente, tirar 
partido daquele espaço. 

Não está em desacordo que possa haver uma pousada em Peniche. Que se estude 
outros monumentos que existem em Peniche, a título de exemplo o antigo convento de 
São Bernardino, porque não uma pousada no antigo convento de São Bernardino. É uma 
alternativa e ela veio para cá na mesma. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Com o devido respeito pelo senhor João Neves e pelas opiniões que ele trouxe, 

obviamente, que lhe parece que não é o Munícipe que define os pontos de partida, será a 
Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal, recentemente, pronunciou-se sobre 
estes aspetos, aprovando uma moção. Os autarcas eleitos têm o mandato da população 
de Peniche, portanto, se alguém define pontos de partida, parece-lhe que deve ser a 
Assembleia Municipal. 

Respeita os pontos de vista do senhor João Neves e respeita a defesa da memória 
dos presos políticos. Nunca o ouvirão dizer outra coisa que não isso. Mas, discorda das 
suas opiniões e discorda dos seus preconceitos, porque, em sua opinião o senhor João 
Neves tem muitos preconceitos, que o levam a ter essas opiniões. Respeita, mas discorda 
e assume que discorda. 
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Está na Assembleia Municipal para defender aquilo que, para além de ter sido 
sufragado pelas pessoas nas últimas eleições, lhe parece que é o melhor para o futuro e o 
que melhor garante um desenvolvimento económico para o concelho. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
Agradecia a intervenção e o contributo do senhor João Neves, que vem 

enriquecer o debate, independentemente de poder haver pontos de vista ou opiniões 
discutíveis. Não concorda nada com o ponto de vista do senhor Ademar Marques. Por 
que se vai fazer a sessão pública? Isto é tudo um faz de conta. Na Assembleia Municipal 
decide-se, na Câmara Municipal decide-se, depois ouve-se as pessoas, se a sua opinião 
contrariar a dos membros da Assembleia Municipal não vale para nada. A Assembleia 
Municipal tem de ouvir e enriquecer.  

Já existe um trabalho feito. A Câmara Municipal, mesmo que ele discorde, fez o 
seu trabalho, fez os seus contactos, há trabalho feito e desenvolvido, pelo que há que 
aproveitar o que foi feito. A Assembleia Municipal tem duas moções aprovadas, mas qual 
é o problema se, no fim da discussão, se chegar à conclusão de que não é bem aquele 
caminho que é outro caminho? Se chegar um conjunto de pessoas, mais ou menos 
iluminadas, que tenham opiniões diferentes, que nem sequer foram equacionadas, a 
Assembleia Municipal simplesmente não concorda? É, no mínimo, uma grande falta de 
respeito pelo que os outros têm a dizer. 

Neste assunto, ainda bem que existe interesse da parte da população e pessoas 
que estudam estes problemas de forma diferente. Quanto mais participação popular 
houver, quanto mais intervenção melhor, concorde-se ou não com as pessoas. O que 
interessa e pôr as pessoas a conversar, a intervir e a ajudar os autarcas a refletir sobre as 
decisões que vierem a ser tomadas. Não gosta que as decisões sejam tomadas sem a 
devida discussão.  

O senhor Ademar Marques está a partir de uma posição, em relação à aprovação 
das duas moções, quando as questões não estavam devidamente discutidas, como ainda 
não estão. É dever da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal proporcionar 
momentos de reflexão, concorde-se ou não com o que for dito, mas é a oportunidade da 
democracia funcionar. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
É verdade que é muito importante que haja momentos de reflexão, mas é muito 

importante que haja, também, momentos em que, as pessoas que decidem e votam, 
votem de acordo com programas eleitorais, por isso estão na Assembleia Municipal. 
Entram com um programa eleitoral, as pessoas votam tendo em consciência aquilo que é 
proposto, e todos, todos, propuseram uma pousada na Fortaleza. Todos! 

Também acha que tem havido algumas faltas de respeito neste processo, 
sobretudo pela decisão que tinha sido tomada pela Câmara Municipal e que foi tomada 
pela Assembleia Municipal, essa sim, é a grande falta de respeito que está aqui em causa. 

O Partido Social Democrata também defende que se deve ouvir a população, mas 
deveria ter sido ouvida antes da constituição do grupo trabalho. Como o senhor 
Presidente da Câmara disse, e muito bem, não é para contar quantas pessoas vêm dizer 
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A ou B. A população não substitui a decisão dos representantes legítimos eleitos pelo 
povo de Peniche. Esta é que é a questão fundamental. Em democracia é assim que se faz. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que: 
O senhor Henrique Bertino, que ele respeita muito, abriu uma questão que a 

Assembleia Municipal de Peniche tem um par de dias para pensar, que é a questão da 
reflexão no dia 28 e as implicações que ela tem. Ou seja, chegou-se a um ponto em que a 
Assembleia Municipal pode ter que mudar a sua opinião, que já expressou, que a Câmara 
Municipal pode ter que mudar a sua opinião que já expressou. Quando é que o período 
reflexão acaba? Acaba naquela noite? Prolonga-se por mais tempo? Como é que se vai 
validar? Com trinta pessoas que vão à sessão? Com dez? Com cinquenta? Vai-se, depois, 
auscultar mais pessoas? Vai-se ao concelho? Faz-se só em Peniche? Esta questão deve 
levar a Assembleia Municipal a pensar como é que vai validar e o que é que vai validar. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
Todos devem estar conscientes que estão num ponto de partida, essa é a verdade. 

Porque, até se tomar uma decisão, e a Assembleia Municipal, seguramente, vai-se 
pronunciar sobre uma decisão, até se chegar a esse ponto, falta muito caminho. Tem a 
certeza de que a Assembleia Municipal se vai pronunciar sobre uma decisão, sobre 
propostas que se vão apresentar, que vão ser discutidas e que vão ser ouvidas. Não vai 
haver nenhuma votação do dia 28 de dezembro, seguramente. A Assembleia Municipal 
vai apenas ouvir. Em tempo oportuno, que será um pouco mais tarde, tomará uma 
decisão.  

Para recentralizar a questão, está-se num ponto de partida e acha que é essa a 
opinião da Assembleia Municipal, nem poderia ser outra. A Assembleia Municipal será 
chamada, com certeza, a tomar posição firme e a votar sobre propostas concretas, que não 
existem. Os pontos de partida são a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal que vão 
decidir, é assim que é normal democraticamente. Todos são democratas e vão exercer o 
poder democrático. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
Houve uma questão que não respondeu e queria clarificar. De facto, em sede de 

Câmara Municipal, ele apresentou uma proposta e o Partido Social Democrata 
apresentou outra, que foram colocadas a votação em alternativa. A presidência da 
Câmara Municipal entendia, até por razões democráticas, que estava em condições de 
dar resposta ao Governo, tendo em conta aquilo que era a necessidade de avançar, porque 
tinha opinião e sabia qual era o caminho, analisou o documento e votou no sentido que 
votou. A alternativa, apresentada pelo Partido Social Democrata, era fazer primeiro a 
reunião pública e, depois, responder. Quando foi na altura da votação relativa aos 
procedimentos, sobre a questão do grupo e da constituição, o Partido Social Democrata 
absteve-se. 

Quando se aceitou a integração no programa Revive, todos chamaram a atenção 
para o facto de ter de ser precedido da elaboração de um caderno de encargos, onde tem 
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que haver investimento, e falaram logo nas muralhas. Não é verdade, não é correto o que 
o senhor João Neves disse, talvez por falta de informação. Os quatro elementos da 
Câmara Municipal colocaram a questão do caderno de encargos e da celebração de um 
contrato. 

 
José António Amador (CDU): 
Disse que o Governo da República também é democrático, foi eleito pelos 

portugueses, e é ele que põe cá o dinheiro. 
 

MARCAÇÃO DE NOVA REUN IÃO :  
 
Deliberação n.º 39/2016: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

que os trabalhos da sessão prosseguiriam no dia sete de dezembro de dois mil e dezasseis, 
com a realização de nova reunião, no Auditório do Edifício Cultural do Município de 
Peniche, sito na Rua dos Hermínios, na cidade, freguesia e concelho de Peniche, com 
início pelas vinte e uma horas e trinta minutos, com dispensa de convocação escrita. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 40/2016: Para efeitos de execução imediata, 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, submetida a votação a minuta da presente 
ata, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 
ENCERRAMENTO :  

 
Sendo uma hora e vinte minutos do dia sete de dezembro, a senhora Presidente 

da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a primeira reunião da sessão 
ordinária de setembro de dois mil e dezasseis, 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 e com a senhora Presidente da 
Mesa assino. 

 
A Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

 
(assinado no original) 

_____________________________________ 
 

A Diretora de Departamento, 
 

(assinado no original) 
_____________________________________ 

 


