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ATA  N.º  5/2017 
 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  

REALIZADA NO DIA 15  DE MAIO DE 2017: 
 
Aos quinze dias do mês de maio do ano dois mil e dezassete, 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 Maria Fernanda Caetano Leal Correia (CDU), respetivamente Presidentes das 
Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel e Peniche e Secretária da Junta de 
Freguesia da Serra d'El-Rei, e dos senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), 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), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos 
Rocha (CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), Vítor Manuel Farricha Mamede 
(PS), Arminda da Glória Félix Martins Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador 
(CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto 
Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD) e Humberto Manuel 
Costa Ferreira (PS), reuniu-se, em sessão extraordinária, a Assembleia Municipal de 
Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 1.º - Período de intervenção do público. 
 2.º - Período da ordem do dia: 
 Ponto único - Requalificação do fosso das muralhas de Peniche e zona 

envolvente - 2.ª fase; 
 3.º - Aprovação da minuta da ata. 
A sessão foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 

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

Compareceram no decurso da sessão e passaram de imediato a participar nos 
trabalhos a senhora Anabela Correia Dias (PS), às vinte e uma horas e quarenta e seis 
minutos, o senhor Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), às vinte e uma horas e cinquenta e 
três minutos, o senhor Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), às vinte e duas horas e 
nove minutos. 

A senhora Maria Fernanda Caetano Leal Correia (CDU) encontrava-se a 
substituir o senhor presidente da Junta da Freguesia da Serra d’El-Rei, ao abrigo do 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

Os senhores Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo 
Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD) e Humberto Manuel 
Costa Ferreira (PS), encontravam-se a substituir os senhores Ana Cristina Maia da Costa 
(CDU), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Paulo Jorge Leal Rodrigues 
(PSD) e Natália Susana Colaço Rocha (PS) que comunicaram a sua ausência, nos termos 
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do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. O senhor Licínio Pereira 
(CDU) e a senhora Inês Fitas Cação (CDU), por serem os membros que se seguiam na 
respetiva lista, também comunicaram a sua ausência. 

Não compareceram à sessão os senhores Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU) e 
José António Leitão da Silva (PSD). 

Assistiram à sessão 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 
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), Sandra Cristina Machado Matos (PS), 
Cristina Maria Luís Leitão (PSD) e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD). 

A sessão foi secretariada pela Diretora do Departamento Administrativo e 
Financeiro do Município de Peniche, Josselène Nunes Teodoro. 

 
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 Laura Maria Gomes Silvério Ganhão que, de 
imediato, assumiu funções na mesa. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PONTO ÚNICO -  REQUALIFICAÇÃO DO FOS SO DAS MURALHAS DE PENICHE E 

ZONA ENVOLVENTE -  2.ª  FASE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do ponto único da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez uma apresentação genérica do projeto da segunda fase das obras de 

requalificação do fosso das muralhas de Peniche. 
 
Jorge Carvalho, Técnico de Planeamento Urbanístico: 
Fez uma apresentação técnica do projeto da segunda fase das obras de 

requalificação do fosso das muralhas de Peniche. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
Tendo sido apresentada esta proposta a 27 de março à Câmara Municipal, 

estavam na expectativa de já haver alguma evolução, para além da proposta do 27 de 
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março, o que leva a que, feitas as contas, ainda há alguns meses de distância para se 
apresentar uma candidatura fundamentada aos fundos comunitários; 

 - Este ponto de situação faz com que dirija uma questão ao senhor Presidente 
da Câmara que é, se realmente o calendário é compatível, se existe um calendário 
indicativo e objetivo para apresentar candidatura ao PEDU e de que forma é que se vai 
organizar o trabalho para, em tempo útil, apresentar candidatura; 

- Em termos dos procedimentos, nomeadamente no que diz respeito às peças a 
Assembleia Municipal não pode fazer grandes apreciações, até porque está a tomar 
conhecimento agora da proposta, e com certeza que se reservará, para mais tarde, a 
oportunidade de fazer uma intervenção mais de fundo sobre as áreas que foram agora 
apresentadas, até porque, dependerá da proposta final que vier a ser aprovada na 
Câmara Municipal; 

- Perguntava ao senhor Presidente da Câmara se podia dar, por um lado, o 
calendário da apresentação destas propostas junto do PEDU e, por outro lado, se podia 
dar alguma indicação de como é que se poderia vir a fazer a discussão e participação, 
no sentido de estabelecer a metodologia de trabalho entre a Câmara Municipal e a 
Assembleia Municipal, dado o interesse manifestado dos senhores deputados em 
participar na definição concreta, depois da delimitação das zonas e dos equipamentos 
que se prevê vir a instalar na zona. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- O quadro comunitário é referente ao período 2014-2020, e que há um conjunto 

de metas e desempenhos em que aponta para, relativamente a 2018, haver já um 
determinado nível de realização, daí que o lançamento do concurso, que se considera já 
ter tido momentos de apresentação, aliás até houve um problema, porque acabou-se por 
fazer na Assembleia a apresentação de matérias que, em sede de Câmara Municipal, 
ainda não tinham sido apresentadas. Neste momento, há um trabalho que foi feito em 
matéria da área de reabilitação urbana e da ORU, que já está até aprovado, não havendo 
muitos elementos novos;  

- Os elementos novos respeitam aquilo que foi definido em termos da ARU e de 
ORU e a metodologia que foi apresentada à Câmara Municipal é a metodologia que 
garante, de entre outras formas, a participação pública. 

- Relativamente a aspetos que tenham a ver, tal como foi definido, com o 
programa preliminar, acha que é desejável que em termos de município se lance esse 
concurso;  

- Apesar de ser da competência da Câmara Municipal, onde também estão 
representadas todas as forças políticas, que, obviamente, também já tiveram acesso, por 
essa via, a estes documentos, crê que a questão é saber se a metodologia que é proposta, 
é a correta ou não, e se os três momentos de participação pública serão ajustados ou não 
o que entendem que sim; 

- Já houve vários momentos de participação pública e que, por isso mesmo, o 
que interessa é que, se houver algum espaço de enriquecimento relativamente àquilo 
que é o programa preliminar, que em sede de Câmara Municipal, façam chegar para 
que possa ser lançado o concurso; 

Poderá estar em causa a questão da ponderação dos critérios serem ajustados 
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ou não, ou seja, se quando se apontam os três critérios, se se concorda com a 
distribuição que é feita entre eles, nomeadamente o fator preço e os fatores de 
desenvolvimento do programa, no sentido de garantirem a resposta aos desafios que ali 
estão colocados;  

- A justificação da Presidência da Câmara Municipal, apresentada em Câmara 
Municipal, para estes critérios de adjudicação, correspondem e foram devidamente 
fundamentados pelo senhor Professor Jorge Carvalho, e como tal, acha que, também 
nesse domínio, se poderá ouvir eventuais contributos para, em sede de Câmara 
Municipal, se fazerem os ajustamentos que se acharem adequados. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
- Sem prejuízo da Assembleia Municipal poder discutir o que bem entender, 

parece-lhe que, aceitando esta metodologia proposta pelo senhor Professor Jorge 
Carvalho, irão haver três fases do projeto, cada uma com uma discussão pública, ou 
uma participação pública, e que a sua questão inicial era saber se, nessa participação, 
haveria uma participação da Assembleia Municipal e de que forma. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Da mesma forma que se está a apresentar todo o programa, nos momentos de 

participação pública, deverá ser feita uma apresentação, nesses três momentos, à 
Assembleia Municipal, para que possa, aí, dar o seu contributo. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
- Insistia na questão do calendário para apresentação aos fundos, 

nomeadamente a indicação do limite, do que entende que seja o limite para 
apresentação do projeto, para se ter algum horizonte temporal. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Relativamente à questão colocada, como todos sabem e verificaram, houve um 

atraso significativo relativamente à implementação e desenvolvimento do quadro 
comunitário e, por isso, em qualquer momento, pelo que crê que se está em tempo de 
reservar e de salvaguardar esses valores e que quanto mais depressa se fizer, mais 
depressa se estará preparado para a fase posterior, de reprogramação financeira que 
vier a ser feita. 

- Como é sabido, a reprogramação é uma das características destes programas, 
podendo depois, em função do grau do envolvimento e desenvolvimento dos projetos 
conquistar novas verbas para outra fase. 

 - Ter-se chegado a este ponto resultou de uma luta e que, alguns elementos se 
recordarão das reuniões que foram realizadas e, particularmente de uma, em que se 
recebeu aqui, o então, Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, ainda no 
tempo do Governo do PSD e do CDS/PP, em que as questões da regeneração urbana 
não estavam devidamente salvaguardadas, tendo sido uma conquista que foi feita. 
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- Acha que o estado de maturidade em que está, neste momento, o caderno de 
encargos e os elementos que foram apresentados, deriva, não só da delimitação da área 
de reabilitação urbana, mas também, já, da aprovação da ORU, sabendo-se exatamente 
aquilo que se pretende, e que são elementos determinantes para a relação com o Centro 
2020 que contemplará e enquadrará este investimento. 

 
Vítor Mamede (PS): 
Disse que: 
- Houve uma Assembleia Municipal, há uns meses, em Ferrel, onde já tinha 

sido efetuada uma apresentação deste tipo, pelo que, quando foi convocada esta 
Assembleia Municipal, de hoje, pensou que iam discutir outro tipo de assunto, alguma 
coisa mais desenvolvida, o que não é verdade; 

- Parecia-lhe que se estava no mesmo ponto que se estava em setembro, mas 
que, afinal, não, porque já houve trabalho dos técnicos, tendo a apresentação da 
proposta do procedimento para contratação do projeto sido feita em março deste ano. 
Estando no fim de maio, já se queimaram dois meses, e ao que parece, a Câmara 
Municipal não aprovou o processo; 

- Parece que a Câmara Municipal pensa que tem muito tempo, e que ao analisar 
os prazos de desenvolvimento da estratégia que compreendem cerca de nove meses, 
acrescentaria mais três, estando a ser muito otimista; 

- O senhor Presidente da Câmara disse, há pouco, que era desejável que 
houvesse obras em 2018, mas no seu entender, não irá haver, e se se continuar a arrastar 
os pés como se arrastou estes dois meses, se calhar, nem em 2019 haverá obra; 

- Acha que já se teve uma experiencia muito má com o Centro Educativo de 
Atouguia da Baleia, todos se lembram que se andou a arrastar os pés durante alguns 
anos, e que isso custou caro ao Município, perderam-se fundos e as comparticipações, 
hoje, já não são as mesmas. 

- Pensa que se têm de levar estas coisas a sério e não andarem a arrastar os pés, 
e que, se estes assuntos eram para discutir, já podiam ter sido discutidos há três ou 
quatro meses;  

- As coisas podiam estar mais adiantadas, parece que os técnicos puseram pés 
ao caminho, fizeram o seu trabalho, mas estão há dois meses à espera de uma resposta, 
o que não é admissível; 

- Se se quer, de facto, captar fundos comunitários, que são essenciais para o 
desenvolvimento do Município, tem de se por pés ao caminho e não andar a arrastar os 
pés. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- O senhor Professor Jorge Carvalho falou numa situação de movimento das 

águas do Fosso das Muralhas, e ele próprio é uma daquelas pessoas que tem dito 
muitas vezes ao senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, apesar dele dizer que 
não tem razão, mas quer só comprovar que as águas pouco mexem ou nada, às 21h15m 
de hoje a eclusa tinha apenas uma porta fechada, a água dentro do fosso é igual à água 
do porto, porque uma eclusa não segura a água, ela entra e sai,  

- Se a Câmara Municipal quiser olhar para o funcionamento daquela eclusa, é lá 
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ir, ele próprio vai lá todos os dias ver, e acha que aquilo não tem um funcionamento 
correto, tem duas portas e as duas portas têm que trabalhar, não só uma. 

- Se está apenas uma a trabalhar, é obvio que a água se perde, não sabe se a 
maré está a subir ou a descer; se está meia maré, a água está no estado que se vê; o fosso 
das muralhas tem água em maré cheia e na maré vazia é aquilo que todos conhecem, 
um cheirinho muito agradável, no entanto, continua a pensar que há algumas hipóteses 
de resolver.  

- Tendo sido prejudicado em algumas questões que o senhor Vítor Mamede 
colocou, queria questionar o senhor Presidente da Câmara, sobre a evolução do 
processo desde o dia 27 de março, uma vez que acha que não se passou nada.  

- Recorda-se de, em Ferrel, o senhor Professor Jorge Carvalho dizer que seriam 
cinco meses e continua-se ali nos cinco meses para o projeto, no entanto, já decorreram 
mais oito, pelo que não sabe se este executivo camarário, como termina o mandato a 30 
de setembro, está interessado em lançar a obra antes de, e se não a lançar antes de, ele 
próprio, tem dúvidas que se consiga cumprir alguma coisa desta obra até ao final do 
quadro comunitário. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Queria agradecer ao senhor Professor Jorge Carvalho e à senhora Eng.ª 

Florinda Monteiro a apresentação que fizeram.  
- Gostava de começar por dizer que, ao contrário do que disse o senhor Vítor 

Mamede, acha que esta discussão não devia ter sido feita há três ou quatro meses, devia 
ter sido feita há seis ou sete anos; 

- Desde 2011, o PSD tem insistido para que seja feita uma verdadeira 
participação pública sobre o fosso da muralha, tendo em conta a expectativa legítima 
que existe na população quanto ao que vai surgir naquele espaço, mas não tendo sido 
feito com tempo e sem esta pressão de podermos perder fundos comunitários como 
perdemos, tendo sido bem recordado o que se passou com o Centro Educativo da 
Atouguia da Baleia, no quadro comunitário anterior; 

- Sem esta pressão, se calhar, era possível fazer as coisas de outra forma, agora, 
com esta pressão, ele próprio, não consegue compreender como é que o senhor 
Presidente da Câmara, vem para esta Assembleia Municipal, sem sequer dar ao 
Deputados Municipais os documentos para poderem discutir entre si e preparar a 
Assembleia Municipal; 

- Da última vez que o senhor Professor Jorge Carvalho apresentou peças da 
ARU ou da ORU, e não foi em Ferrel já foi aqui, ele próprio, fez uma intervenção em 
que disse que era inadmissível que tivessem sido apresentadas peças que não tinham 
sido disponibilizadas e que os impedem de preparar as Assembleia Municipal e pediu 
que essas peças fossem disponibilizadas aos Deputados Municipais, o que até hoje não 
foram. 

- Não era possível preparar seriamente as Assembleias Municipais, discutir 
seriamente os assuntos estruturantes para o futuro do concelho, sem serem 
disponibilizados os documentos essenciais, e que, simplesmente tiveram agora acesso à 
apresentação; 

- Era verdade que haviam peças que já tinham sido apresentadas noutra 
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Assembleia Municipal, mas tal como aconteceu dessa vez não foram novamente 
previamente disponibilizadas, pelo que lhe parece que não é a forma séria de se tratar 
assuntos sérios; 

- Se o senhor Presidente da Câmara não fez, durantes estes anos todos a 
participação pública que devia ter sido feita, envolvendo verdadeiramente as pessoas, 
indo à procura de contributos, pelo menos, dê hipótese às pessoas, que estão aqui a 
representar quem os elegeu, de discutir aprofundadamente o assunto; 

- Lamenta muito este condicionamento à discussão, porque era bom que fosse 
feita uma discussão de pormenor sobre este projeto, porque poderiam evitar erros que, 
ele próprio, olhando para o projeto, acha que existem e que vão ser cometidos, num 
projeto que é estruturante e que deveria dignificar a entrada de Peniche, devia tornar a 
chegada a Peniche como uma surpresa e acha que vai ter o efeito contrário, pelo menos, 
em alguns aspetos.  

- Sem prejuízo de voltar ao assunto e comentar questões do projeto, gostava de 
deixar bem lavrado, deixando bem claro, tal como da última vez que o senhor Professor 
Jorge Carvalho cá veio, que a culpa não é dele, um protesto por esta falta de 
disponibilização de documentação, numa Assembleia Municipal, temática e só sobre 
este assunto, o que acha incompreensível. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
- Esta questão do fosso da muralha é, já por si, uma questão sensível e que, em 

alturas destas, mais sensível se torna, não propriamente pela importância, porque essa é 
a mesma em qualquer altura, porque todos são de Peniche e todos têm pelo Fosso da 
Muralha uma referência urbana ou de urbanismo para a Cidade, mas porque, 
obviamente, os discursos inflamam um bocadinho mais nestas alturas, há mais 
correntes de ar, mais cordas vocais afetadas e, portanto, é perfeitamente natural;  

- Ele próprio, também acha que esta discussão devia ter sido feita há mais 
tempo, mas também acha que os fundos comunitários deviam ter sido disponibilizados 
há muito mais tempo, e a verdade, é que hoje, ainda se estão a discutir questões que têm 
a ver com a aplicação dos fundos; 

- Se se está hoje a correr atrás dos fundos comunitários, não é porque as 
autarquias não quisessem aplicar bem o dinheiro, não é porque as autarquias não 
quisessem ceder, é porque houve ineficácia, incompetência por parte de quem devia de 
ter tomado as decisões e que não tomou;  

- É natural que a questão do Centro Escolar de Atouguia da Baleia tenha sido 
trazida à discussão e que, ele próprio, já tinha dito, noutra sessão da Assembleia e volta 
a dizer que, alguém pensa que se tivesse sido possível fazer mais depressa, conseguir 
mais depressa o financiamento, havia alguma Câmara Municipal que não o faria. 
Houve muito trabalho, houve muitas negociações, foi um processo extremamente 
complexo e que, felizmente, se conseguiu levar a bom porto. Não foi no tempo certo, 
toda a gente queria que a Escola de Atouguia da Baleia já estivesse construída há dois 
ou três anos, e questionou se alguém tem alguma dúvida sobre isso, dizendo que, só se 
o senhor Presidente da Câmara e os membros da Câmara Municipal fossem 
sadomasoquistas é que, obviamente, não iriam à procura de uma solução mais rápida, e 
que, simplesmente, aquilo que é muito fácil de dizer, nem sempre é fácil de fazer e 
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todos nós sabemos isso, 
- Independentemente de concordar que podiam ter mais informação para poder 

ter obviamente um tipo de participação de debate diferente, a verdade é que há 
condições, a partir da informação que foi fornecida pelo senhor Professor Jorge 
Carvalho, para ficar com uma ideia geral.  

- Confessou que não tem um pronuncio tão pessimista como tem o senhor 
Ademar Marques, relativamente aos maus resultados ou aos resultados menos bons 
que possam advir desta ideia. Considera que é uma ideia muito genérica, praticamente 
uma ideia de zonamentos, havendo muita coisa em aberto, que só com os projetos é que 
se irão definir as coisas. Como tem por boa a capacidade técnica das pessoas que estão 
envolvidas, quer os técnicos da Câmara Municipal que respeita, obviamente, e com 
provas dadas pela qualidade de trabalho que fazem, quer do senhor Professor Jorge 
Carvalho, naturalmente, que deposita grandes expectativas, particularmente, nesta fase 
que se vai seguir.  

- Considera que há uma boa notícia e uma menos boa. A boa notícia, de facto, e 
dá os parabéns à Autarquia por ter conseguido um milhão e duzentos mil euros, e é 
sabido que estas negociações não são fáceis porque toda a gente quer mais dinheiro 
para as suas Autarquias. A parte menos boa da noticia é que para se fazer uma coisa 
como deve ser, precisaríamos do dobro ou até mais do dobro, cerca de três milhões, mas 
concorda que, faz-lhe todo o sentido, fasear as intervenções que é preciso fazer, 
deixando pré definido aquilo que é o modelo de intervenção e depois avançando com 
uma parte que é mais prioritária e para a qual existe o dinheiro e depois deixando para 
fases subsequentes aquilo que será uma segunda e até uma terceira fase se for caso 
disso.  

 - Quanto ao projeto, e particularmente aos aspetos mais técnicos, obviamente 
que não se vai pronunciar. Tem também as suas ideias, mas estando previstos três 
momentos de consulta pública, espera participar neles e espera que a Assembleia 
Municipal seja chamada, também a esses momentos, a participar. 

- Não tem dúvidas que será, mas parece-lhe, e quer dar os parabéns pela forma 
muito clara que foi explicado, que é um bom ponto de partida, e quer também, já agora 
dar os parabéns aos técnicos da Câmara Municipal por já terem preparado o processo. 
Pensa que a maior parte sabe o que é hoje fazer processos de contratação pública, 
porque de facto é uma coisa complexa não se podendo perder tempo, e que se já está 
desde março para apreciação na Câmara Municipal há que abreviar ao máximo o 
processo. 

- Relativamente à participação pública ficou tranquilo, uma vez que, em todas 
as fases do processo, está prevista a participação pública e subscreve a ideia de que a 
Assembleia Municipal pode e deve ser um dos fóruns a ser chamada a pronunciar-se, 
independentemente de ser obrigatório ou não. 

- Quanto à temporalidade, parte do princípio que toda a gente está interessada 
em fazer esta obra o mais depressa possível, até porque, como foi dito, há questões que 
têm a ver com a reprogramação de verbas, e quem tiver obviamente “unhas é que vai 
tocar guitarra”, e portanto só resta por pernas ao caminho e abreviar ao máximo os 
processos, porque não sabe se os prazos que ali estão são razoáveis, tendencialmente 
tenderão a resvalar, como é costume. 
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-Acha que tem que haver um compromisso, por parte de todos, de facilitar e de 
promover a maior operacionalidade destes prazos no sentido deles serem cumpridos, 
até porque se está a falar de uma obra que, obviamente, não se irá concluir em 2017, 
mas que, sinceramente acredita que estará concluída dentro do prazo deste quadro 
comunitário. 

- É um bocadinho mais otimista do que o senhor Vítor Mamede, e que vai fazer 
por isso e espera que todos façam. Não tem dúvidas nenhumas que toda a gente fará 
por isso, relativamente ao resto, acha que, apesar de tudo, já se fez bastante, tendo em 
conta que os processos de contratação pública, ou melhor, de lançamento dos 
concursos, estão prontos a avançar e espera que agora se possa entrar numa velocidade 
cruzeiro que recupere algum do tempo que foi perdido e acredita que isso vai 
acontecer. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que: 
 - Agradecia ao senhor Professor Jorge Carvalho pela excelente apresentação, 

muito sintética, e da senhora Eng.ª Florinda Monteiro.  
- Alguns dos aspetos que queria falar já foram, de um modo geral, todos 

notados por algumas intervenções, mas não queria deixar de agradecer ao senhor 
Presidente da Câmara com a colaboração da mesa da Assembleia Municipal por ter 
trazido este tema, numa sessão temática, que, de facto, tem uma grande importância 
para a Cidade e para o nosso concelho. 

- É realmente um projeto, apesar de dentro do tal sistema de planeamento e de 
ordenamento do território, um pormenor, mas realmente com um peso muito 
importante. 

- Ao contrário daquilo que o senhor Presidente da Câmara disse no início da 
sua intervenção, que achava que não se justificava trazer aqui elementos escritos, 
contributos, para que os Deputados Municipais poderem preparar-se para esta 
Assembleia Municipal, não concorda.  

- De facto, é de lamentar, e reitera aquilo que o senhor Ademar Marques disse, o 
facto desta Assembleia Municipal não ter tido acesso aos materiais de apoio, porque 
isso é que criaria as condições mínimas para que esta sessão se traduzisse num espaço 
de reflexão sustentado e permitiria um debate construtivo. 

- Ao contrário do que o senhor Presidente da Câmara disse, há dados novos, em 
dois slides, os objetivos estratégicos, que já foram falados no programa da ORU, de 
facto, e os objetivos programáticos, os tais requisitos como foram intitulados no slide, 
na apresentação do senhor Professor Jorge Carvalho, e esses sim, merecem uma reflexão 
adequada, porque a solução depende deles e o estudo apresentado tem uma forte 
condicionante, e essa, é da responsabilidade da Câmara Municipal; 

- A seu ver, e isto vai dar uma segunda questão, que também já aqui foi falada, 
a questão da participação, também não concorda com aquilo que o senhor Presidente da 
Câmara diz, quando diz que este processo tem sido muito participado.  

- A participação já devia ter sido feita há anos e não há meses. Em 2011, o 
senhor Presidente da Câmara, e ela própria reconhece isso, até começou bem, na 
convecção “Sou de Peniche”, em que criou início de um debate, abriu um debate e um 
espaço e um email para a população enviar contributos. No entanto, são mecanismos 
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que não funcionam, mas o senhor Presidente da Câmara conhece mecanismos para 
incentivar realmente a participação da comunidade e das empresas noutros assuntos; 

- No que diz respeito aos objetivos estratégicos, não se sabe se refletem as 
preocupações da população, as expectativas da população para aquele espaço, da 
população que irá usufruir daquele espaço, das potenciais empresas que podem 
dinamizar aquele espaço, ou seja, é uma preocupação válida, justificada, até porque 
existem maus exemplos no passado e não querem voltar a cair nestes maus exemplos, 
como aconteceu com o Campo da Torre, uma obra que também implicou um orçamento 
para além de um milhão de euros e que tem os resultados à vista. 

- Os mecanismos tradicionais não funcionam e também não servem para fazer 
uma Assembleia Municipal temática como esta, que não é devidamente divulgada, 
estando à vista o público presente, que tirando uma ou duas pessoas, são técnicos da 
Câmara Municipal. Questionou onde é que está a comunidade para se falar sobre um 
tema tão importante e que quem tem essa responsabilidade é a Câmara Municipal. 

- Quanto aos objetivos programáticos que servem de matriz à solução urbana a 
implementar, o senhor Professor Jorge Carvalho falou nos três desafios, do vento, do 
verde e da articulação depois com a bolsa estacionamento, e de facto, ela própria, acha 
realmente um ponto fulcral e de difícil resolução, mas que tem que constar, porque é 
necessário um enquadramento paisagístico diferente para aquele espaço que é um 
espaço cénico e emblemático. São duas portas de entrada da Cidade que carecem de 
uma solução que vá ao encontro de todos os interessados, uma solução consertada e 
que resolva também o aspeto paisagístico de qualificação urbana.  

- O que nota dos objetivos, é que lhe parece que não está considerada uma área 
de transição, seria a requalificação das guias que fazem a transição entre esta área de 
intervenção e a área industrial da Prageira, ela própria acha que essa faixa de transição 
é que tem de estar contemplada, não sabe se está, uma vez que, pelo desenho não 
consegue perceber muito bem. Um outro aspeto, que é um aspeto que não será um 
ponto que este projeto/concurso vá contemplar mas que deve ser considerado também, 
que tem a ver com a conservação da muralha, por outro lado há a iluminação da 
muralha e não lhe pareceu que estivesse contemplada nos vários requisitos.  

- Sobre as peças gráficas dos requisitos, sobre o conteúdo das peças do concurso 
tem três questões, para já, gostaria de voltar a ver o quadro dos requisitos e dos fatores 
de ponderação, acha que um fator também determinante que se deveria contemplar é a 
exequibilidade técnica e racionalidade económica da solução proposta. Perguntou se já 
pensaram que tipo de requisitos se vão exigir em relação aos concorrentes, ou seja, se os 
concorrentes para a proposta será limitado a empresas com prévia qualificação ou se 
será um concurso aberto, e em terceiro lugar, como há um peso importante, do qual 
concorda, dos aspetos qualitativos da proposta, que sobrepõe até o fator preço, há aqui 
aspetos qualitativos muito importantes ao nível da composição do júri, o que é que 
estão a pensar em desenvolver, se vão convidar pessoas externas para a avaliação 
dessas propostas ou se será de uma forma tradicional, apenas com os recursos internos 
da Câmara Municipal. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, Henrique Bertino (CDU): 
Disse que: 
- Agradece aos técnicos que fizeram a apresentação, e se há aqui alguma coisa 
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que está a correr mal, não são os técnicos que têm culpa;  
- Primeiro, queria fazer uma declaração, não concorda nada com o senhor 

Rogério Cação em relação ao Centro Educativo de Atouguia da Baleia, isto é, aquilo foi 
mesmo arrastado, há cinco ou seis pessoas que conhecem muito bem o processo e que 
se quiserem fazer o historial façam-no, não se passe uma esponja por isto tudo;  

- Em relação a este processo, está chocado, está muito preocupado, porque é 
verdade que este processo devia ter sido discutido há muito tempo, sujeito a 
participação pública, e comunga das críticas que foram feitas, que não houve um desejo, 
uma motivação, deveria ter havido, convidar a população, incentivar a população a vir 
participar;  

- É verdade que foram feitas, durante os últimos anos, várias críticas e várias 
reivindicações nesse sentido, está a tentar falar de alguns factos, mas o que mais lhe 
interessa falar neste momento, é que estava esperançado que houvesse muito mais 
dinheiro, até porque foram criadas expectativas em determinado momento, já neste 
mandato, de que esta segunda fase ia ser a sério. A primeira já correu muito mal, 
inclusive em relação a algumas intervenções que deveriam ter sido feitas e não foram, 
aliás, uma das coisas que deveria ter sido feita e que não foi, foi a remoção das terras 
que lá estão. Só as terras levam mais de duzentos mil euros, por valores já de algum 
tempo, as quais, se calhar, devia ter sido a empresa que as devia ter removido, não tem 
a certeza disto mas ficou sempre com essa sensação; 

- Está preocupado com os prazos, alguém falou no Campo da República, acha 
que o Campo da República acabou por ser aquilo que foi, à pressa toda e já não 
permitiu a discussão desejada; 

- Em relação a este projeto, ao contrário do que é dito, não se tem de acelerar 
uma coisa que é fundamental para o futuro do nosso concelho, esta zona envolvente 
das muralhas. Vai-se facilitar só porque alguém se distraiu e não provocou a análise 
como devia. Ele próprio, há muito tempo que gostava de ter participado no processo, 
até porque são feitas propostas; 

- Ouviu hoje uma proposta sobre o posto de turismo, com a qual não concorda. 
Desejava ver um posto de turismo na entrada da Cidade e se calhar tinha algum 
enquadramento, que as pessoas chegassem e tivessem, logo ali, um posto de turismo, na 
Avenida Monsenhor Bastos ou noutro espaço que a Câmara Municipal tenha; 

- Existem duas entradas, há pessoas que vão pelo Norte e há pessoas que vêm 
por aqui, porque é que se põe aqui um serviço que pode ser colocado noutro lado, e 
com muita facilidade e, se calhar, um convite às pessoas que encontro, quem vem 
tivesse uma exposição sobre os serviços que cá têm e sobre os restaurantes que cá têm, 
se calhar obrigaríamos a fazer aqui uma grande mudança; 

- Acha que um milhão e duzentos mil euros dá para muito pouco, não sabe 
como é que vão fazer, esta é a segunda fase, mas nem segunda nem quarta nem quinta, 
pelos valores que estão em causa, nunca mais teremos aquilo tratado. Já que o dinheiro 
é tão pouco, na sua opinião, devem considerar os esforços do estudo e devia ser 
quantificada à cabeça a zona do estacionamento junto à Gamboa e naquela zona toda 
próxima da Alfandega, se calhar, aproveitar fazer o arranjo que está previsto há muito 
tempo, junto da Alfandega, fazer o calçadão ou acessos pedonais junto ao fosso e não 
sei se há dinheiro para mais alguma coisa; 
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- Se calhar, isso leva o dinheiro todo, acha que estamos todos atados, vamos 
querer descartar, isto é um ano muito complicado, para si próprio também é, mas é uma 
saída que há que pensar muito bem, o senhor Presidente da Câmara há bocado insistiu 
nos prazos e acha que tinha razão, não podemos facilitar, temos obrigação de fazer 
mais, independentemente de pôr isto a concurso e o processo poder ser efetuado ao 
mesmo tempo, pode colocar em concurso e permitir a discussão, devia ser primeiro 
discutido com a população, mas se isso não é possível, acha que não se pode perder 
muito tempo em relação ao lançamento do concurso em termos de projeto; 

 - Em relação às ideias elas têm que vir para cima da mesa até porque algumas 
delas já estão consideradas. A ideia das traseiras dos armazéns municipais, já estava 
considerada, o aproveitamento daqueles armazéns já estava considerado, o que tinha 
alguma curiosidade era perceber o que se vai fazer na zona do parque das gaivotas, que 
é uma zona privilegiada e que deve ser muito bem aproveitada, mesmo que se 
considere a demolição dos armazéns da área portuária; 

- Desejava que a Avenida do Porto de Pesca também tivesse sido tratada neste 
fosso. Enquanto na Avenida Monsenhor Bastos não se pode mexer muito, apesar de ser 
desejável que houvesse uma preocupação diferente e que se desse outra dignidade à 
entrada de Peniche; 

- Gostaria de saber se a verba que destinada à reabilitação do edifício da Central 
Elétrica, poderia ou não ser considerada para o Fosso das Muralhas, como opção. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
- Agradece a apresentação do senhor Professor Jorge Carvalho e também aos 

técnicos do Município pelo trabalho realizado; 
- Não vai tocar em aspetos técnicos, porque não estará capacitado para isso, mas 

queria deixar algumas preocupações, porque quem vai realmente fazer este projeto não 
tem conhecimento da realidade de Peniche; 

- Iria apresentar alguns aspetos que o preocupam, mas queria deixar esta ideia 
de que tem a sensação que isto é feito em cima das eleições que se aproximam. Quer 
acreditar que não, apesar do processo revelar alguma falta de planeamento de todo o 
trabalho, durante estes últimos 12 anos, por parte do Município;  

- Em termos de preocupações do Grupo do Partido Socialista, salienta o 
estacionamento, consideram que os locais de estacionamento devem ser afastados da 
muralha de forma a ser limpa a vista do monumento que é a muralha de Peniche. 
Também considera que seria importante proibir ao longo de toda a muralha o 
estacionamento de autocaravanas e consideram que deve ser ponderada a situação de 
estacionamento gratuito fora da muralha e dentro da muralha ponderar o pagamento 
do estacionamento; 

- Por outro lado, existe um problema junto à fábrica de conservas, que todas as 
pessoas que aqui estão, conhecem. Algumas pessoas que trabalham naquele local, têm 
dificuldade em estacionar, ocupam os espaços do estacionamento da Praia da Gamboa, 
por vezes, o novo estacionamento que foi criado pela Junta de Freguesia de Peniche e 
não existe uma solução para essas pessoas. É importante criar um espaço com a 
dimensão necessária para que essas pessoas tenham estacionamento para depois irem 
trabalhar, e que junto ao bar da Gamboa fique disponível para as pessoas que usam a 
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praia e aquele bar ali. Uma das soluções que o Partido Socialista apresenta seria a 
entrada ser feita pelo lado das câmaras frigoríficas da Docapesca reduzindo-se 
substancialmente a carência de estacionamento do lado da praia;  

- Ainda sobre estacionamento, ponderar estacionamento para autocarros, para 
que possam estar perto de um possível parque de merendas. Consideram que seria 
possível instalar naquele local um parque de merendas, que não existe em Peniche; 

- Relativamente aos armazéns do Município, perguntava ao senhor Presidente 
da Câmara o que é que pretende fazer daquele espaço, se manter os armazéns, reabilitar 
ou fazer daquilo uma zona urbanizável; 

- Existem algumas referências de uma possível quinta porta na Muralha de 
Peniche que entrava diretamente no jardim público, na zona das instalações sanitárias 
públicas, que existem perto do Município, e perguntou se não seria de ponderar um 
acesso direto do estacionamento à zona Central da Cidade, também com uma ponte 
como foi feita na zona do antigo campo do Grupo Desportivo de Peniche; 

- Consideram que uma das iniciativas, dentro da reabilitação da muralha, seria 
a iluminação desta muralha, e também em redor da muralha; 
 - Como o senhor Professor Jorge Carvalho já falou, não existe um plano de 
arborização em Peniche e, hoje, é uma cidade praticamente sem árvores, ainda mais, 
depois do abate das palmeiras. Ele próprio, tem falado sobre o assunto nesta 
Assembleia Municipal, e o PSD já apresentou proposta para elaboração de plano de 
arborização; 

 - Relativamente aos armazéns daquela zona, que vão desde os armazéns da 
Câmara Municipal até à Alfandega, existem ali uma série de armazéns privados, 
perguntou se não seria de ponderar, através de incentivos ou de compensações, a 
deslocalização, criando ali uma zona diferente, urbanizável; 
 - Entendem que o forte das cabanas deverá ser um espaço amplo em que o 
edifício da Guarda Fiscal deverá ser um espaço a manter e que estaria ao serviço do 
turismo da nossa cidade, por exemplo, um espaço de feiras, de exposições; 
 - Também concordam com o senhor Professor Jorge Carvalho naquilo que diz 
respeito à marina urbana, como um espaço de expansão com aquele pontão mais 
próximo do parque das gaivotas e com a instalação de algumas empresas ligadas à 
náutica, com apoios para quem nos visita e que entra pela via do mar; 
 - Estas são algumas propostas do Partido Socialista, acha que é disto que 
Peniche precisa, de propostas, apesar do senhor Presidente da Câmara não parecer estar 
muito contente com aquilo que são as propostas apresentadas. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Um, no que diz respeito à participação pública, desenvolveu-se, tal como a 

senhora Célia Martins referiu, momentos de participação pública, o próprio PSD 
também deu contributos nesse sentido e houve, no quadro da iniciativa “Sou de 
Peniche” também esta abordagem, e que estão retratadas na apresentação; 

- Como é evidente o Presidente da Câmara Municipal tem este pelouro, que é 
um pelouro bastante abrangente e que nos últimos anos, sofreu, deu muitos 
contributos, e produziu muito, estando orgulhoso do trabalho desenvolvido na 
componente do planeamento; 
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- Houve espaços de participação pública que permitirão, relativamente ao 
acompanhamento da elaboração do projeto, enriquecer o processo em momento 
próprio;  

- A participação também foi tida e foi viabilizada, inclusivamente, dos senhores 
membros da Assembleia Municipal através da delimitação da ARU e da ORU, tendo 
havido, também momentos de participação , e o que é importante, é que, cada um, 
também, assuma as suas responsabilidades relativamente ao esforço que é necessário 
fazer para acompanhar; 

- No que diz respeito à questão do valor e a questão do Centro Escolar de 
Atouguia da Baleia, sente-se muito orgulhoso por ter conquistar este investimento de 
cinco milhões, ou seja, da ordem dos quatro milhões e quatrocentos mil euros. Foi uma 
luta que muitos acompanharam e cujo desenho final, com o prémio na ordem do meio 
milhão de euros, dada a natureza da candidatura, permitiu ter-se intervenções que são 
muito transversais e que dotam o Município de Peniche de condições para deixar 
marcas concretas relativamente ao seu desenvolvimento; 

 - Essas marcas têm uma dimensão social e quando se compararem com todos 
os outros PEDUS, de outros Municípios, verificar-se-á que se conquistou um plano de 
ação integrado para as comunidades desfavorecidas (PAICD), que veio criar condições 
para que se pudesse fazer um conjunto de reabilitações, dignificar a vida das pessoas 
em torno dos bairros que habitam e, também, em espaços que, durante décadas, nunca 
foram qualificadas; 

- Uma outra prioridade tem a ver com o facto de se ter um edifício cuja obra já 
tinha sido iniciada, a Biblioteca, para a qual, não houve, no quadro anterior, meios 
financeiros para o concretizar. Por outro lado, esta situação deveu-se a uma situação de 
um projeto, que quando chegaram, estava adjudicado e que por infelicidade de todos, a 
empresa faliu e por isso, sim, uma das prioridades que foi estabelecida foi terminar uma 
obra que está começada. 

- Para além do objetivo de terminar uma obra, está subjacente a este projeto, 
também, um objetivo de lhe dar uso e encontrar um enquadramento que, como o 
próprio nome diz, Centro Cívico Intergeracional, permitir ter ali várias valências; 

- Dentro do quadro dos valores disponíveis, entre aquilo que era a dimensão 
social, o acabar aquela obra, encontrar, manter, e incluir a questão do Fosso da Muralha, 
e garantir que o projeto, que é aqui proposto, possa ter continuidade e ser, também, um 
orgulho;  

- Outra nota, tem a ver com a questão do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, 
podem-se fazer todos os históricos da questão do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, 
mas ninguém pode deixar de reconhecer que vai haver um salto qualitativo 
relativamente áquilo que são as respostas em termos de equipamentos e a filosofia que 
lhe está subjacente; 

- Que isso sim, foi feito durante estes mandatos, e apesar de se poder ter tido há 
algum tempo respostas para a questão da componente Centro Escolar, 1º ciclo e Jardim 
de Infância, houve, como é evidente, evoluções, houve ensaios que se fizeram, houve 
dificuldades fortíssimas, depois, no encontrar da solução do próprio terreno e honra 
seja feita a toda a equipa, política e técnica, que conseguiu concretizar, com todas as 
dificuldades que lhe são inerentes um processo de unidade de execução; 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 15.05.2017 * Livro 27 * Fl. 152 

-Aquilo que o orgulha muito e que de certeza vai ficar como um dos marcos da 
sua administração que é o Centro Escolar vai ser uma realidade, e que não se perdeu 
dinheiro nenhum, a questão é que os momentos em que as coisas estiveram ou 
puderam ser feitas foram estes e não foram outros; 

 - O histórico e os processos que se desenvolveram nesta matéria irão, um dia 
mais tarde, mostrar que a Câmara Municipal tudo fez, na componente política e técnica, 
para se concretizar aquilo que é um Centro Escolar que ficará e orgulhará a todos. 

- No que diz respeito ao processo em discussão, a todo o processo que levou a 
que, na última Assembleia Municipal, se tivesse aprovado a ORU, considera que foi um 
processo, em que só não participou quem não quis. Se os elementos que ficaram de 
enviar não foram enviados, como responsável máximo, pede desculpa por isso, não se 
apercebeu que eles não tivessem sido enviados, mas também quer dizer, que todos estes 
elementos foram disponibilizados a todos os membros da Câmara Municipal, e todas as 
forças politicas estão representadas na Câmara Municipal; 

- Dir-lhe-ão que, uma coisa é a Câmara Municipal outra coisa é a Assembleia 
Municipal, com o que está de acordo, e por isso pede mais uma vez desculpa e, para 
ultrapassar a questão solicitava aos serviços da Divisão de Planeamento e Gestão 
Urbanística que fizessem a compilação de todos os elementos para que, através do 
Departamento Administrativo e Financeiro fossem disponibilizados; 

- Não vai responder a todos os aspetos que aqui foram colocados. Queria 
agradecer todos os contributos que hoje, ainda, poderão ser ponderados e que na 
resposta, que do ponto de vista técnico irá ser dada, e por isso fica também satisfeito, 
pelo facto de haver aqui manifestações no sentido de dever-se lançar este concurso para 
a elaboração dos projetos não perdendo mais tempo.  

- No que diz respeito às questões de funcionamento do Fosso da Muralha e, 
particularmente, naquilo que tem a ver com a eclusa, é uma matéria que, na relação com 
a Docapesca, se tem trabalhado, com uma intervenção muita direta de um dos 
elementos da Administração da Docapesca, dada a sua formação técnica. Houve 
intervenções recentes relativamente às soluções para a eclusa e irá solicitar à Docapesca, 
que é a entidade gestora da eclusa, que informe a situação da eclusa com a identificação 
das situações que se processaram, dos esforços desenvolvidos e daquilo que é o estado 
da arte em termos de futuro; 

 - Em relação a alguns aspetos que a senhora Célia Martins colocou, para além 
dos outros que já falou de uma forma genérica, é importante dizer que o Presidente da 
Câmara Municipal pode ser o culpado de tudo, não tem nenhum problema, e assumirá 
sempre essas responsabilidades, de qualquer forma, aquilo que, em função desses 
contributos possa existir no futuro na relação com a participação pública, obviamente, 
as empresas terão um espaço de participação no quadro da participação pública. Poder-
se-á ver em que medida é que, face às empresas que poderão ter interesse de 
investimento naquela área, poder haver uma chamada de atenção, mas pode-lhes dizer 
que, às vezes, até mais do que outros setores da componente empresarial, estão sempre 
muito atentos e têm, por isso, uma relação muito próxima neste domínio.  

- A senhora Célia Martins sugeriu, que naquelas áreas de transição se possa ter 
isso em conta, crê que aquilo que foi dito aqui pelo senhor Professor Jorge Carvalho já 
tem isso em conta, da mesma maneira que, relativamente à questão que o senhor 
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Henrique Estrelinha colocou, relativamente àqueles outros armazéns, são dez armazéns 
para o qual, inclusivamente, a Câmara Municipal elaborou uma abordagem de modo a 
que aqueles armazéns pudessem ser convertidos, também, numa frente urbana e essa é 
uma matéria que também foi considerada;  

- A questão da iluminação da muralha faz parte dos objetivos, e poderá ser 
considerada no âmbito da elaboração do projeto; 

- Quanto à questão da pré-qualificação de concurso ou de concurso aberto, 
aguarda que do ponto de vista técnico lhe possam dar essa informação. 

- Relativamente à questão da composição do júri, de recorrer externamente, 
aquilo que se tem feito é, sempre que a natureza do trabalho assim o recomende, 
recorre-se a serviços externos, no entanto deixa essa questão para os técnicos.  

- Sobre a questão do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Peniche, 
relativamente à questão da canalização deste valor face a um plafond, este foi o valor, 
mas foi este o projeto que também nós quisemos integrar e há aqui alguns aspetos que 
foram, também, colocados e que, obviamente, deverão ser considerados aquando do 
desenvolvimento do projeto;  

- A questão da Avenida do Porto de Pesca é uma matéria para a qual não tem 
resposta neste momento, uma vez que se está a intervir ali, mas se da parte do senhor 
Professor Jorge Carvalho houver alguma nota a acrescentar também agradecia que o 
pudesse fazer; 

- Relativamente a algumas das questões que ainda não respondeu, do senhor 
Henrique Estrelinha, representando o Partido Socialista, queria agradecer os 
contributos, mas, queria dizer ao senhor Henrique Estrelinha, que não há aqui nenhum 
calendário eleitoral, e quer que isso fique bastante claro. Acha que todos gostariam de 
fazer tudo, sempre com muito mais tempo de antecedência, mas as múltiplas frentes 
que se tem estado a trabalhar, neste PEDU, de entre outras frentes, é insuscetível de 
poder gerar qualquer tipo de acusação de eleitoralismo ou acusação de que não deram 
corda aos sapatos. Crê que os serviços não estão parados, antes pelo contrário, e 
agradeceu o empenhamento que têm tido. Há um tempo para que tudo possa ser 
desenvolvido e, nos próximos tempos há muita coisa que está a acontecer e que irá, 
ainda, acontecer; 

- Quanto ao aspeto de estacionamento afastado da muralha, há de ser tido em 
conta na preparação, mas há um conjunto de enquadramentos que já foram definidos 
ao nível da operação da reabilitação urbana, nomeadamente, como se vão 
compatibilizar alguns ajustamentos ou não. Será à medida que se trouxer o trabalho, 
que este contributo será ponderado. O estacionamento gratuito ou não gratuito terá de 
ser analisado á luz do regulamento e obviamente que será nesse quadro, que o assunto 
deverá ser ponderado, uma vez que, já neste mandato houve a definição dessa 
orientação; 

- Queria dizer ao senhor Henrique Estrelinha que, no quadro da relação com a 
Thai Union, um dos fundamentos para a cooperação que se estabeleceu com a cedência 
de espaços à Thai Union, foi exatamente o alterar a entrada para a parte traseira e, aí, 
faz parte de um dos compromissos que a Thai Union assumiu com o Município, 
independentemente deste processo do Fosso da Muralha. Faz sentido que se retome o 
assunto, porque foi exatamente por isso, para que aquele afluxo e aquele 
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congestionamento, que também não é só de estacionamento mas também de trânsito, 
seja deslocalizado e, portanto, é uma matéria que nas próximas reuniões com a Thai 
Union será considerado; 

- Relativamente à questão do estacionamento e dos autocarros, foi tomada a 
devida nota. Em relação aos armazéns do Município, crê que quando foi na 
apresentação, foi explicitado que se pretende essa valorização urbanística e que poderá 
e deverá passar por essa situação de permutas, etc.. Crê que aquilo que está neste 
momento também em discussão pública, o Plano de Urbanização do Vale do Grou, 
outra meta que também se trabalhou de forma dura e que foi muito exigente na relação 
com as mais das quase vinte entidades da Administração Central, será um instrumento 
que permitirá ao Município desenvolver ali, sem que tenha lá um metro quadrado, com 
base engenharia financeira, no sentido de viabilizar permutas, desenvolver uma zona 
industrial estruturante; 

-  A marina urbana que tem referido ao longo das suas intervenções, quer na 
Câmara Municipal quer na Assembleia Municipal, tem um histórico, que é ser urbana 
por oposição a uma marina oceânica. Ela foi sempre assumida por todos como urbana 
no sentido de, através da proximidade ao casco histórico, poder contribuir para essa 
reabilitação urbana que é desejável. Tem dado conta daquilo que se tem feito, da 
descontinuidade que existiu no Governo anterior, pela reformulação que foi feita com a 
extinção do Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, com o aparecimento da 
entidade Docapesca como gestora de toda a área portuária, e tem dado conta daquilo 
que tem sido o trabalho feito na relação com a Docapesca, não só com a Docapesca, mas 
com o senhor Secretário de Estado das Pescas e senhora Ministra do Mar, de modo a 
que se possa concretizar aquilo que é o projeto de execução e que está candidatado ao 
mar 2020, como uma possibilidade de haver ali intervenção que tenha uma componente 
parcial de financiamento. Por um lado, porque é importante, também, para as questões 
da segurança na pesca e que noutra dimensão possa ser interessante para a marina 
urbana ou o prolongamento do esporão perpendicular ao Molho Oeste. Há um estudo 
que foi feito e que já foi apresentado também em alguns fóruns nomeadamente na 
convenção “Sou de Peniche”, elaborado pelo, até então, Instituto Portuário dos 
Transportes Marítimos e que prevê a possibilidade da afetação dos pontões, tal como o 
senhor Henrique Estrelinha falou, à atividade da náutica de recreio, associada à 
utilização do portinho do meio por funcionamento da própria eclusa, para que as 
pequenas embarcações possam utilizar aqui o portinho do meio. Isso faz parte desse 
plano e, por isso, não podia estar mais de acordo relativamente à dimensão da marina 
urbana. Tem uma condição prévia para qualquer concurso público internacional de 
concessão, que julga ser o caminho, que é a construção do esporão perpendicular ao 
Molho Oeste, sob pena de, se isso não for feito por meios públicos, qualquer tipo de 
concessão pública para a exploração de uma marina urbana, levar para prazos de 
concessão muito a perder de vista com investimentos que, para terem retorno teriam 
que levar para áreas de imobiliário, que crê não ser o desejável. 

 
Jorge Carvalho, Técnico de Planeamento Urbanístico: 
Disse que: 
- Vale a pena uma primeira nota, pareceu-lhe entender da opinião de alguns 

senhores Deputados a ideia de que o programa não era suficientemente detalhado e 
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pareceu-lhe entender da opinião de alguns senhores Deputados que talvez fosse 
detalhado demais. Este programa, comparativamente ao que é costume nestes casos, é 
mais detalhado que o costume, não quer dizer que não pudesse ser mais, não é só uma 
planta de zonamento, apesar de também o ser, tudo o que são eixos de mobilidade estão 
muito claramente marcados e articulados com a concessão global já de urbanização da 
Cidade. O programa tem algum detalhe e os requisitos também, tudo somado, é mais 
detalhado do que é costume, quando se encomenda um projeto, e teve-se o cuidado de 
não ir para além disso. Não se está a fazer um projeto, está-se a fazer apenas um 
programa, e pretende-se deixar espaços de criatividade às várias alternativas que vão 
ser apresentadas, até para depois poderem ser ponderadas. Procurou-se que fosse um 
programa q.b. e por enquanto, ainda hoje, está convencido que o tenha conseguido. De 
facto, o programa está igualzinho ao que estava há dois meses, exatamente porque, 
agora, o desenvolvimento é o projeto que o há de fazer, tem de ser encomendado, que 
ainda não foi feito, a tal decisão que tem de ser tomada.  

- Sobre o conteúdo propriamente dito, é um assunto muito delicado, quando se 
está a fazer propostas é necessário fazer considerações técnicas, mas há que percecionar 
o sentido das pessoas da terra. Foi-se sentindo muito á vontade, havia um primeiro 
documento, entregue pelo PSD com o qual se conforma totalmente, houve várias 
discussões iniciais da Câmara Municipal em que havia unanimidade e, depois, para o 
fim começou a deixar de haver. Acha que se chegou ao que lhe parece sensato pelo que 
ouviu hoje, considera que, praticamente, vai tudo ao encontro do que está cá. 

- Em relação ao que foi dito, acha que quase tudo se conforma com a proposta 
apresentada; 

- A primeira fase do projeto é pegar no dinheiro que existe, nos desafios e ver 
como é que se vai gastar o dinheiro o melhor possível; 

- A questão de qualificar toda aquela via que é frontal à muralha é quase o 
ponto de partida, primeiro, porque se está a pensar exatamente o que está a laranja, e a 
ideia de que todos aqueles armazéns mudam de uso e passam a ser frente urbana, 
significa pelo menos ao nível do rés-do-chão ter funções, serviços, comércio, etc., para 
ter vivência urbana daquele lado, o que significa de facto deslocalizar os armazéns. Não 
é tanto ao nível da via que a questão se muda, é ao nível dos recursos urbanos, dos 
passeios e depois da função que está do lado de cá ao nível daquele espaço muito 
amplo, e a partir da alfândega, onde aquilo passa, deixa de ter qualidade, prevê-se a 
tracejado, exatamente uma via nova que vai continuar a frente e abrir uma frente 
construtiva com as mesmas características terciárias, salvaguardando apenas o espaço 
da Alfândega que é exatamente o que está ali a amarelo, o espaço público qualificado 
em frente da Alfândega, toda a frente do lado da Prageira, o pressuposto inicial é que 
todo ele seja qualificado, a via e os seus próprios recursos articulando duas intervenções 
e vai-se exatamente ao encontro do que estava a ser sugerido.  

- Propõe-se uma conceção nova de organização da mobilidade da Cidade e isto 
da parte do Fosso da Muralha é só uma componente da ORU. Está a propor-se toda 
uma circulação de modos suaves a entrar na Cidade, no essencial, retirar o carro de  
dentro da cidade, sobretudo ao nível do estacionamento. Não se está a dizer que não 
chegue lá, ele próprio, acha que os carros devem chegar a todo o lado, uma coisa é 
chegar a todo o lado, outra coisa é atravessar e parar. Isso pressupõe exatamente o 
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estacionamento gratuito e sem caravanas. É necessário ter estacionamento gratuito para 
penalizar do ponto de vista de fazer pagar cá dentro ou até para o proibir, exatamente o 
modelo que está a ser proposto.  

- Um pormenor em que o projeto é omisso, não por não reconhecer a sua 
importância, mas porque o dinheiro não chega para tudo, é a iluminação das muralhas. 
Não há dúvida que é importante, mas tendo em conta o dinheiro disponível, o que for 
para a iluminação da muralha terá de ser tirado de outro lado, e como isso tem outras 
potencialidades de financiamento associadas a património, não se trata de um 
esquecimento e sim de uma opção. No entanto, caberá a quem decide considerar que é 
prioritário e reajustar as verbas disponíveis em função da decisão. 

- Há um ponto em que, de facto, houve discordância, que é a única que 
identifica, que é relativamente ao posto de turismo ser à entrada da Cidade, o que 
justifica tendo em conta que a entrada da Cidade passaria a ser exatamente ali, na porta 
da misericórdia com aquela zona, permitindo parar o carro e ter o posto de turismo com 
aquelas funções todas. Pode-se discutir se é ou não a melhor solução, não deixando de 
ser um pormenor em todo o projeto pouco importante no conjunto. 

- Relativamente às equipas técnicas que vão concorrer, o concurso não pode 
selecioná-las porque parece que vai contra a concorrência, portante é ilegal, aliás, ele 
próprio insistiu com a senhora Eng.ª Florinda Monteiro, porque lhe parecia importante, 
na medida em que o projeto é suficientemente delicado para nos interessar ter projetos, 
equipas bastante qualificadas a fazê-lo, mas a lei impede de haver uma seleção a esse 
nível; 
 - No que diz respeito à participação, estão previstos momentos de 
participação, mas a proposta é absolutamente omissa sobre a forma como será 
organizada; 
 -  Em relação ao júri, também não se diz como é o júri, pelo que está em aberto, 
uma vez que não tem de ser decidido agora, no entanto, chamou à atenção para o facto 
de a vontade de uma participação da população em geral e dos órgãos políticos ser de 
certa foram oposta à vontade de ter um júri muito técnico. Na sua opinião, nas duas 
primeiras fases que são muito mais conceptuais, acha que é muito mais importante a 
opinião da população, ao contrário na fase final, que é um projeto muito mais técnico 
para construção de obra, em que é muito mais importante o parecer de um júri técnico, 
o que não significa que não se possam constituir dois mecanismos paralelos, até porque, 
quer a participação quer o que o próprio júri diga não anulam outras coisas que é, a 
ultima decisão ser sempre da Câmara Municipal. 

 
Florinda Monteiro, Técnica da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: 
Disse que: 
Relativamente às habilitações dos concorrentes a lei realmente não permite que 

se escolha a equipa, nomeadamente aquilo que se fazia anteriormente ao Código dos 
Contratos Públicos, que era definir que a equipa tinha que pertencer aos quadros da 
empresa, que tinha que ter determinados anos de experiencia, agora a Lei n.º 31/2009, 
de 03 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 01 de junho, define exatamente quais 
são as habilitações mínimas a exigir à equipa técnica, a única coisa que se exige, que está 
no artigo 7.º do caderno de encargos, é que a equipa seja constituída no mínimo por um 
coordenador de projeto, por um coordenador de segurança em projeto e uma equipa 
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técnica constituída por um arquiteto, um arquiteto paisagista, um engenheiro civil ou 
técnico civil, um engenheiro eletrotécnico ou engenheiro técnico eletrotécnico e um 
engenheiro mecânico ou eletromecânico ou engenheiro técnico respetivo. Está aberto na 
totalidade, não é um concurso limitado, senão teríamos de ir para um concurso 
limitado, qualificar a equipa com as habilitações mínimas exigidas para cada projeto 
que está em causa; 

- Relativamente à composição do júri do concurso, os serviços municipais, não 
têm por hábito propor a nomeação do júri, deixa-se em aberto, dando apenas indicação 
do número mínimo exigido por lei, e que tem que ser em número ímpar, com três 
elementos efetivos, e no mínimo dois suplentes, sendo um dos efetivos presidente do 
mesmo. 

 
Mariana Rocha (CDU) 
Disse que: 
- Queria apenas comentar uma intervenção feita pelo senhor Henrique 

Estrelinha, quando se referiu ao estacionamento dos trabalhadores da empresa da qual, 
ela própria, trabalha. O senhor Presidente da Câmara já respondeu de alguma forma, 
mas acha que é importante também transmitir aqui a experiência que tem, uma vez que 
a proposta apesentada reflete que se não conhece a empresa por dentro. Admite que, ao 
fazer a proposta, não se conheça as instalações e será mais fácil, para quem está lá 
dentro, transmitir o conhecimento que tem. Os trabalhadores sentem, de facto, na pele, 
a dificuldade em estacionar nas redondezas da fábrica, que tem a ver com o acréscimo 
de postos de trabalho, que neste último ano, foi muito significativo, tendo aumentado o 
número de trabalhadores vindos dos concelhos vizinhos, nomeadamente, de Caldas da 
Rainha, Bombarral, Lourinhã e de Torres Vedras. Para além de um autocarro que vem 
diariamente de Caldas da Rainha, há muitos trabalhadores que se deslocam em 
transporte próprio. A sinalética que foi colocada naquelas ruas que dão acesso pela 
beira do Restaurante Gamboa, da Escola de Surf, de proibição de estacionamento, 
incomodou bastante os trabalhadores, limitou mais o espaço de estacionamento e 
alargou mais a ocupação no parque, que podemos considerar o parque da praia. Quem 
conhece a empresa como é o seu caso, sabe que a empresa adaptou a entrada dos 
camiões de exportação pela parte da Docapesca, não alterou a entrada dos camiões de 
produtos a entrarem dentro da empresa, fazendo com que tenha havido alteração para 
o que sai, e nenhuma alteração para o que entra. Colocar os peões, neste caso, os 
trabalhadores a entrar pela mesma entrada dos camiões, implicaria deixar de ter 
segurança, porque uma das reivindicações dos trabalhadores, foi que não andassem ali 
em confronto, a entrar na empresa com camiões a passar a toda a hora, e isso, a empresa 
salvaguardou e está a salvaguardar a segurança dos trabalhadores. Enquanto 
trabalhadora, acha que é muito importante, também, tirar o afluxo dos camiões a entrar 
e a sair ali na Avenida Monsenhor Bastos. Abrir uma porta para os trabalhadores 
entrarem, não é propriamente o espaço adequado, porque há regras de higiene 
alimentar e isso significa que os trabalhadores, têm de passar desfardados por dentro 
da área de produção, o que não é permitido por lei. Isso implicaria uma alteração de 
instalações balneárias e a empresa depois acabaria por não ter espaço para colocar as 
instalações balneárias, escritórios, a manutenção, a área da fábrica, ou seja, a entrada da 
produção não é propriamente compatível com o espaço da Docapesca, mas sim com a 
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lateral da Frigorífica, e isso pode não ser impossível, mas acha muito complicado; 
- Já apareceu uma abordagem com a qual vai já dizer que não concorda, os 

trabalhadores poderem vir, porque o parque de estacionamento dentro da empresa é 
muito limitado para o número de trabalhadores, estacionar no parque da Docapesca, 
considerando que é uma proposta descabida, e um desrespeito por quem trabalha nesta 
empresa há tantos anos. Obrigá-los a estacionar lá, e entrar na entrada inicial de agora, 
significa privilegiar, com muito respeito, quem nos visita um mês de férias e prejudicar 
os trabalhadores, que tanto produzem de trabalho e de riqueza em Peniche. Obrigá-los 
a fazer aquela volta enorme para estacionar para vir para o seu posto de trabalho, 
significaria ter dois pesos e duas medidas que, na qualidade de trabalhadora, não 
concordará uma vez que é o espírito dos restantes trabalhadores. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que: 
- Começava a sua intervenção por referir que, assim como foi dito pelo senhor 

Ademar Marques que, desde 2011, o PSD trabalhou neste assunto, na 2ª fase do fosso da 
muralha, ele próprio, deve ter sido, se calhar, a pessoa que mais falou em Assembleias 
Municipais, tirando as que foram deslocalizadas, porque achou que se deveria 
privilegiar os assuntos dessas zonas. Desde há cinco anos para cá, que tem falado sobre 
a 2ª fase do fosso, e verifica que, mais uma vez, se está a fazer as coisas em cima do 
joelho, como é apanágio deste executivo, que não é pró-ativo e sim reativo. Aconteceu 
com o Hospital, aconteceu com o Centro escolar de Atouguia da Baleia, aconteceu com 
tantas outras coisas. Quando falava na 2ª fase do fosso da muralha, era exatamente no 
sentido de preparar, saber o que se queria, para quando o quadro de apoio definisse o 
que era candidatável, se pudesse candidatar. Não há projeto feito, há agora um 
desenho, ainda se vai fazer o projeto para candidatar. Há prazos legais a cumprir, e vai-
se andar à pressa para conseguir fundos. É mais do mesmo, não o surpreenderam, e 
pelo menos, nisso, foram coerentes; 

- Por outro lado, relativamente à documentação, também não percebe por que é 
que não foi entregue, assim como, se esta informação para os membros da Assembleia 
foi escassa, para o público, constata-se pelo público presente, que, ainda mais escassa 
foi. Ainda por cima, foi-lhe dada a palavra antes da apresentação e antes da explicação 
pelo senhor Presidente da Câmara, pelo que, intervir para quê e sobre o quê, se não 
sabiam de nada. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
- Antes de falar sobre o fosso, queria fazer um comentário a duas coisas que 

foram ditas aqui esta noite.  Primeiro, o senhor Rogério Cação disse, há pouco, que 
parte do princípio que toda a gente está interessada em ver este projeto concretizado, 
ele próprio, acha que isso é obvio e, em relação ao PSD, como o senhor Paulo Balau 
acabou de dizer, não lhe parece que haja dúvidas, uma vez que, desde 2011, que, em 
todas as Assembleias Municipais, falam deste assunto, cuja resposta foi sempre vai ser 
feito, vai ser feito, vai ser feito.  

- A questão era essa, era fazer com tempo para evitar pressas porque, 
precisamente não se quer, como também já foi dito, que surjam ali erros ou erros 
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monumentais como aconteceu no Campo da Torre e, portanto, essa é uma questão, 
estamos fora de tempo, isto devia ter sido feito há muito tempo e é bom que isto seja 
assumido; 

- Ele próprio, em relação ao pedido de desculpas do senhor Presidente da 
Câmara regista, aceita, mas a questão é, não foi por isso que passaram a poder 
concretizar uma discussão melhor, aqui hoje, precisamente porque, sem estar em causa 
o envio daquela documentação, agora, havia uma Assembleia Municipal específica 
sobre isto, e devia ter sido disponibilizada documentação específica, é isso que acha que 
tem de ficar registado porque era imprescindível que tivesse sido disponibilizada;  

- Queria fazer só um comentário em relação ao histórico do Centro Escolar de 
Atouguia da Baleia, na medida em que o senhor Presidente da Câmara sabe muito bem 
que ninguém está a pôr em causa que seja bom que haja o Centro Escolar, que seja bom 
que haja cinco milhões, o que está em causa, é que não foi usada verba que estava 
disponível no QREN e que, provavelmente, permitiria que outras verbas, agora deste 
quadro comunitário, fossem aplicadas noutros projetos, essa é que é a questão; 

- Relativamente ao projeto que foi apresentado aqui, do senhor Professor Jorge 
Carvalho, falou-se da imprescindibilidade do estacionamento e o PSD concorda com 
isso. O contributo do PSD, de 2011, destacava já essa questão como fundamental, mas 
destacava também que o estacionamento devia ser recuado, e o senhor Presidente da 
Câmara respondeu, há pouco, ao senhor Henrique Estrelinha que, depois, a questão do 
estacionamento se haveria de ver, e a questão é que já estamos a vê-la, há duas grandes 
zonas de estacionamento, a zona A e zona B que são, na sua opinião, colocadas nas 
zonas mais nobres do fosso, e é precisamente essa a questão que lhe parece, não ser a 
vontade das pessoas de Peniche, o fosso e a sua envolvente ser uma zona gigante de 
estacionamento, e por isso é que, na conceção deste programa, aquilo que lhes parece 
fundamental, é que se consiga conjugar o recuo em relação à muralha e ao fosso do 
estacionamento para que, não se esteja apenas a deslocalizar aquilo que hoje está aqui 
junto à ponte nova, para a zona da ponte velha; 

- Percebe que não seja fácil arranjar uma solução, porque é fundamental 
arranjar soluções para os funcionários da ESIP, é fundamental arranjar soluções para o 
estacionamento da praia, mas também lhe parece que é fundamental salvaguardar o 
grande cartão de visita de Peniche que é a muralha, quando estiver devidamente 
recuperada, quando estiver devidamente iluminada, à noite;  

- Parece-lhe que a questão fundamental é de zonamento, é verdade que depois é 
preciso saber, naquelas zonas, quando e como é que o estacionamento vai estar 
organizado. Em relação à zona B, parece-lhe evidente que é uma massa de 
estacionamento em frente ao início e é, portanto, um dos eixos principais de acesso à 
Cidade;  

- Admite que isso esteja mais salvaguardado, mas depois, ao longo daquela 
zona toda, que passa a ponte velha até à rotunda do que vai depois para o terminal de 
transportes, parece-lhe que é de facto uma zona gigantesca de estacionamento e depois 
resta saber se é possível evitar que as autocaravanas, que são veículos ligeiros, 
estacionem lá, porque nós sabemos que, depois, há todo esse equilíbrio difícil de 
conseguir entre o que é permitido e não permitido, o que é que é aceitável e não 
aceitável; 
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- O senhor Henrique Estrelinha disse uma coisa que o senhor Presidente da 
Câmara também já abordou, sobre a questão do estacionamento pago dentro da 
muralha e não pago fora, isso, enquanto princípio, acha que é demasiado genérico para 
uma Cidade como Peniche, com as características de Peniche, com a profundidade de 
Peniche. Acha que é imprescindível cruzar a informação com o desenvolvimento do 
estacionamento pago e não pago, um equilíbrio que também é preciso garantir dentro 
da muralha, lugares pagos e lugares não pagos, mas de facto esse equilíbrio está por 
fazer; 

- Gostaria de saber quanto do dinheiro que foi anunciado para a Fortaleza de 
Peniche é que é, ou não, investido na recuperação da muralha exterior da Cidade e a 
questão que o senhor Henrique estrelinha também abordou, da compatibilização com a 
marina urbana e, em que medida é que a localização do Edifício Âncora que está ali 
previsto, pode ou não condicionar essa possibilidade. Não conhece as ideias que 
existem para a marina urbana, mas essa é uma preocupação, que não sabe se está 
devidamente acautelada. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
- A senhora Mariana Rocha fez uma boa explicação sobre o funcionamento da 

fábrica onde trabalha e que agradece, mas de facto, a proposta do Partido Socialista é 
apenas isso, uma proposta, e a entrada seria sempre pela zona da Docapesca, não 
obrigando, mesmo sabendo que agora não é possível, por causa das questões da higiene 
e de segurança alimentar, seria sempre do lado da Docapesca, nunca obrigando pelo 
outro lado, até porque o estacionamento existente, hoje em dia, obriga ao 
atravessamento da Avenida Monsenhor Bastos, o que se torna perigoso para os 
funcionários da fábrica. Obviamente isto é apenas uma proposta, seriam ouvidos os 
trabalhadores e os donos da empresa, os representantes da empresa, mas essa proposta 
também vai de encontro aquilo que o senhor Presidente da Câmara já disse, que já foi 
feita conversa com a empresa sobre essa possibilidade e, portanto, mais para a frente se 
saberá o que é que vai acontecer, e o Município encontrará a melhor solução para os 
trabalhadores sem prejudicar ninguém; 

- Relativamente áquilo que o senhor Professor Jorge Carvalho disse, 
agradecendo as suas respostas, quando ele próprio olha para ali, não consegue entender 
se o estacionamento vai ser pago ou não pago. Essa é uma decisão política e, portanto, 
ele próprio, só faz uma análise política, não está a fazer uma análise técnica ao projeto. 
Espera que compreenda isso e não lhe leve a mal esta afirmação, porque a possibilidade 
daquilo ser pago ou não, vai ser uma decisão política. O PS considera que, de fora da 
muralha não deverá ser, para ser um incentivo, ser a entrada na Cidade feita a pé, 
caberá depois a quem estiver no executivo da Câmara Municipal e na Assembleia 
Municipal decidir se é pago ou não é pago; 

- O senhor Presidente da Câmara comentou há pouco a sua afirmação sobre este 
projeto ser um projeto eleitoralista, preparando a campanha que se avizinha até um de 
outubro, em que há eleições autárquicas, mas a verdade, é que o senhor Jorge 
Gonçalves, na reunião de vinte e seis de outubro de 2015, há cerca de um ano e meio, 
fez uma intervenção relativamente ao Fosso da Muralha e questionou se existia alguma 
ideia relativamente a esta questão, e também se era previsível alguma data para início 
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de lançamento do projeto. Era urgente, já na altura, fazer o lançamento deste projeto, e o 
senhor Presidente da Câmara respondeu e está em ata: “o senhor Presidente da Câmara 
disse estar em condições de proceder ao lançamento do caderno de encargos para o 
concurso”, há um ano e meio, “uma vez que os trabalhos relativos às candidaturas da 
ARU e ORU estão concluídas”, e ainda solicitou à Divisão de Planeamento e Gestão 
Urbanística que elaborasse o caderno de encargos para o lançamento do concurso para 
a elaboração do estudo e consequente projeto de intervenção, há um ano e meio. Passou 
um ano e meio e ficou-se à espera, até hoje, e vamos esperar mais, pelo menos, 9 meses, 
para que exista alguma coisa. Com três períodos de discussão pública, entretanto, se 
calhar, perdem-se os fundos comunitários para a elaboração desta obra, o que espera 
que não aconteça. 

 
João Gomes (PS): 
Disse que: 
- Quer perguntar aos autores do projeto, relativamente ao espaço em frente à 

Alfândega, se tiveram em consideração o facto de, ao longo do dia, estacionarem ali 
vários camiões pesados, às vezes, chegam a estar ali estacionados 4 e 5 camiões, dos 
quais, alguns, vêm de Marrocos e os motoristas ficam ali cerca de uma semana, comem 
ali, dormem e fazem ali as orações deles, e se está previsto onde é que esses camiões vão 
estacionar. Ainda, relativamente ao parque que está em frente, onde estão os veículos 
apreendidos, queria perguntar se neste projeto, esse parque irá ser para outro lado ou 
como é que irá ser resolvida esta situação. 

 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Para relembrar, há pouco, fez um histórico daquilo que foram os múltiplos 

passos que se tiveram que desenvolver para chegar a um determinado momento e, 
particularmente, naquilo que tem a ver com a efetiva delimitação da ARU e aprovação 
da ORU. Deu conta de todo o trabalho que foi feito de modo a poder ter aquilo que nos 
permite estar em condições de lançar o concurso para a elaboração dos projetos e que 
estes são requisitos prévios que, em ordem ao planeamento correto, devia ter sido feito. 

- A questão que é colocada em matéria de estacionamento também já foi aqui 
falada, há matérias de estacionamento que, pago ou não pago, vai ser uma competência 
dos próximos órgãos autárquicos, Câmara Municipal e Assembleia Municipal. No 
particular do estacionamento da fábrica, obviamente que ouviu atentamente o 
contributo da senhora Mariana Rocha, ouviu atentamente aquilo que já tinha sido a 
intervenção também do senhor Henrique Estrelinha, e que no quadro da relação com a 
fábrica é uma matéria que se irá ter em conta.  

- Este último aspeto que também foi colocado pelo senhor João Gomes, 
relativamente à questão do estacionamento, depois se o senhor Professor Jorge 
Carvalho quiser fazer alguma consideração, agradece que o possa fazer.  

- No que diz respeito à constituição do júri, foram dados alguns contributos, os 
quais serão tidos em consideração na relação entre a Câmara Municipal e a componente 
técnica. 
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Jorge Carvalho, Técnico de Planeamento Urbanístico: 
Disse que: 
- Sobre estacionamento, o senhor Henrique Estrelinha tem toda a razão quando 

diz que não é neste projeto que se pré-define exatamente se as coisas são pagas ou não, 
até porque, as questões do trânsito devem ser flexíveis, isto é, ao longo do tempo, quem 
gere o espaço deve poder tomar medidas sucessivas. Se calhar não foi claro, o que este 
projeto tem é pensar na Cidade globalmente, é um modelo, e esse modelo sim, é claro. 
O modelo é muito claro no sentido de dizer, chega-se à Cidade e o grande convite é 
parar, é parar o carro e ir a pé. Neste tipo de modelo, tem normalmente associado 
estacionamento não pago, a não ser quando já existe uma procura de tal forma intensa, 
em que é necessário existir estacionamento pago. De um modo geral, a primeira 
recomendação é que não seja, genericamente, no entanto, é evidente que as coisas 
possam evoluir, por exemplo, para no verão e no inverno o tipo de gestão ser diferente; 

- Um dos primeiros requisitos é que o estacionamento seja muito acessível e 
muito qualificado, o estacionamento não deve ser uma questão menor, é um espaço 
público que tem que ser tratado com dignidade, e em que as pessoas são convidadas, 
num conceito de qualidade, a parar o carro, porque se se vai colocar o carro num sítio 
que quase se tem medo de ser violado, está-se a desqualificar e não se está a suscitar a 
utilização desses estacionamentos;  

- Levando essas ideias para o concreto, o estacionamento deve estar perto de 
uma porta e naturalmente perto da estação de autocarros, é inevitável. Se se quiser que 
o sistema funcione, é ali que deve estar o estacionamento e de alguma forma é isso que 
ali está. Se se quiser um espaço qualificado não se pode ser para autocaravanas nem 
para os camiões em frente da Alfândega permanecerem lá como dormitório o tempo 
todo;  

- É evidente que se está a criar um espaço para garantir o acesso fácil do 
estacionamento e paragem ao pé da Alfândega, quando é preciso fazê-lo, e aquele 
espaço amarelo garante isso, é uma questão de projeto. Outra coisa é perspetivar sequer 
a possibilidade de deixá-los lá ficar, têm de ser criadas soluções para isto, mas também 
mais uma vez, não é aqui que temos de encontrar esta solução, porque isto é só um 
programa e é o projeto que tem de resolver;  

- Em relação a uma última questão, que acha muito importante, a ideia de que o 
estacionamento deve ser mais recuado, se repararem bem, em frente à muralha está 
sempre um risco a amarelo, isto quer dizer que há de ser um espaço essencialmente 
pedonal, isto já dá uma ideia de que o estacionamento não há de ser exatamente em 
frente à muralha; 

- Um dos requisitos fundamentais é saber como é que se introduz o 
estacionamento sem ter impactos negativos muito fortes. Ele próprio admite 
perfeitamente, que hajam soluções em que eles recuem mais do que aquele 
esquematismo, que aí sim, aquela solução é mais esquemática. Uma das coisas que, ele 
próprio, acha que deve ser aprofundada ao longo dos projetos que vão ser apresentados 
e as várias ideias, é exatamente como é que eles inserem, e em que condições, ali o 
estacionamento e que relações é que isto terá com a muralha, etc.; 

- Não lhe parece que este programa seja dissociável nisto, de qualquer forma, há 
uma ideia muito forte que gostava que tivessem, se há coisa que há ali, à partida, é o 
desafio de ter espaço demais. Não há funções suficientemente amplas para preencher 
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aquele espaço todo de forma intensa, pelo que deve ser aproveitado para 
estacionamento em vez de ter ali espaços absolutamente abandonados que não sirvam 
para nada;  

- Em resumo, subscreve muito a preocupação do estacionamento, depende de 
como ele seja inserido para verificar os impactos e a qualidade que ele pode ter, o que 
não consideraria é que o estacionamento seja uma função menor, como uma coisa para 
arrecadar, para esconder, o estacionamento, se queremos convidar, numa Cidade com a 
dimensão de Peniche, tem de ser pensado num quadro de qualidade em que ele próprio 
se insere. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
Renato Rodrigues: 
Disse que: 
- No início da reunião, quando a senhora Presidente da Assembleia Municipal 

deu a palavra ao público, como é óbvio não conhecia bem o programa para poder 
opinar o que quer que fosse. Agora tem algumas questões que o preocupa; 

- Aquando da obra da primeira fase do porto, todos sabiam que a segunda fase 
ia acontecer, isto já muito foi falado, não vai repetir, e como é óbvio, está-se em cima do 
joelho para a segunda fase;  

- A eclusa, é uma realidade, funciona menos bem, não diria mal, mas funciona 
menos bem; 

- A primeira fase foi concluída, mas o acesso pedonal que faz do Forte das 
Cabanas ao Cais das Gaivotas, aquele acesso pedonal, aquela plataforma de madeira, 
que até está muito agradável, está completamente cheia de erva, está uma vergonha, 
passam lá muitos turistas, toda a gente do mergulho que vai para a ilha da Berlenga e 
não só; 

- A zona onde era o antigo estaleiro, desde a ponte até à eclusa, o que é que se 
vai fazer ali, aquilo, quer queiramos quer não, é uma zona nobre da Cidade, diria até 
que é o ex-libris da Cidade, será a Avenida do Mar, a Ribeira Velha, a Fortaleza de 
Peniche, toda essa linha envolvente, acha que este sítio teria de ser muito bem pensado; 

- Quando ouviu este programa, ouviu sobre o aluguer de bicicletas, mas acha 
que se esqueceram do Fosso das Muralhas, o espelho d’água é água, e Peniche Capital 
da Onda, Peniche a Capital do Mar, Peniche a Capital dos Desportos Aquáticos, 
perguntou se há alguma coisa planeada de despostos aquáticos para o local?  

- Perguntou se não há nenhum esgoto para dentro do fosso? É que se calhar 
ainda há alguma coisa, se formos à zona da eclusa, quando eles abrem a eclusa, vê-se 
que, se a maré for de vazante, com a pouca vedação que aquilo faz, tudo o que desce 
fica ali trancado, tudo o que sejam resíduos;  

- A primeira fase do fosso foi feita, mas esquecemo-nos que aquilo ia trazer 
alguns benefícios que também tem prós e tem contras. Um dos contras foi a marina da 
marítimo-turística, atenção que, ele próprio, está a falar enquanto Renato, não enquanto 
Diretor Associativo como muitos o conhecem. Está a falar enquanto pessoa, ninguém o 
incumbiu de ir à Assembleia Municipal defender nada, a marina da marítimo-turístico, 
a zona norte da marina está completamente em seco, e está em seco porquê, quem 
perceber minimamente de mar percebe, quando o tempo é de baixo, as areias entram e 
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ficam chapadas contra a comporta, quando a eclusa é aberta, aquelas areias vão e ficam 
ali na zona da Rua do Clube Naval atual, onde está a bomba de gasolina e tudo isso.  
Seria importante verem aquela situação também, o que é que se poderá ver ali para 
minimizar o impacto, sabe que aquilo não é camarário, aquilo é Docapesca; 

- A marina urbana é irreal até ser construído o esporão, porque quem conhece o 
porto, sabe que o vento predominante em Peniche é Norte, todos sabem isso, não é 
novidade para ninguém, mas também todos sabem que faz mais estrago dois dias de 
Sul ou Sueste ou de Sudoeste, do que faz um mês inteiro de Norte. Se nós tivermos um 
dia ou dois ou três de Sul, ou Sueste ou Sudoeste, garante, e tem a certeza do que está a 
dizer, há estragos verificados em embarcações naquela muralha, e são embarcações 
robustas, embarcações de pesca, se tivermos ali embarcações de recreio, acredita que 
hajam embarcações que vão ter ali estragos bastante avultados, a marina urbana, até é 
bonito no projeto, mas isto na realidade não tem fundamento, alguém estudiosamente 
mais iluminado do ele próprio, com certeza que há, sabe que isto não é real, mas 
alguém que conheça o mar, não é alguém que venha de terra, nós podemos usar outra 
marina como referência, podemos usar, por exemplo, a marina da Nazaré ou até de 
Lagos, mas não nos podemos esquecer que as marinas entraram dentro de terra, não foi 
a marina que entrou dentro do mar, foi o mar que entrou em terra, é um bocado ao 
contrário de Peniche, é preciso termos atenção a isto, porque se tivermos sudoeste da 
ponte para cima, ele não faz qualquer tipo de efeito, e ali naquela zona, do primeiro 
pontão, onde estão os armazéns, até ao n.º 10, aquilo ali é o pior sitio do porto, o pior de 
todos, aquilo sem o esporão, acha que é irreal, é estarmos a tentar iludir de uma coisa 
que não é possível.  

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Agradece ao senhor Renato Rodrigues, há muita gente que conhece a questão 

do mar, não sabe se o senhor Renato Rodrigues esteve, quando falou sobre a questão da 
marina urbana, é que qualquer concessão que se possa fazer em relação a qualquer 
marina, ela será com pressuposto, a questão do esporão. O projeto de execução está 
elaborado e o projeto que foi submetido a financiamento comunitário, está em análise. 
Teve uma reunião com a senhora Ministra, no dia 2 de maio, e este foi um dos assuntos 
que teve na agenda e que houvesse uma informação, porque falou sobre a importância 
que aquele esporão tem para abrigar dos tempo sul e sudoeste, acha que estão 
absolutamente de acordo, e é importante que por isso, a entidade, que é a entidade 
administrante do porto possa ter uma solução, porque é um desenho que já veio, ainda 
do tempo do Instituto Portuário dos Transportes Marítimos (IPTM), que depois, já 
enquanto Docapesca, foi elaborado o projeto de execução e por isso não podia estar 
mais de acordo com o senhor Renato Rodrigues relativamente a isso, e todos seremos 
poucos para pressionarmos para que essa situação se verifique;  

- Sobre as questões do assoreamento, um dos temos que voltou a falar com a 
senhora Ministra, já tinha falado aqui, no dia do pescador do ano passado, foi 
exatamente a questão da necessidade do desassoreamento, porque todos nós falamos e 
constatamos aquilo que se passa com a oitava praia de Peniche. Essa é uma das notas 
que foi recolocada à senhora Ministra e que, do conjunto que colocou no dia 2 de maio, 
deverá ter resposta, mais uma vez, todo o movimento que possa ser feito, desencadeado 
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por munícipes, pessoas da atividade, isso tudo é importante, há muitas formas de o 
fazer e o senhor Renato Rodrigues particularmente, também sabe e, portanto, é insistir 
para acompanhar aquilo que nós temos feito;  

- Relativamente à questão do esgoto para o fosso, não nos iludamos, e isso, 
quando foi feita a parte do projeto, quando foi feita a execução e depois a sua 
concretização, de que se orgulha muito da primeira fase, orgulha-se muito de ter criado 
em matéria de planeamento as condições para a segunda fase e, portanto, no nosso livro 
de memórias isso irá constar. Não tem dúvida nenhuma, nós tivemos alguns problemas 
e inclusivamente alguns dos problemas tinham a ver com uma fábrica, esse era o 
grande problema, que era a fábrica da Ramirez, que tivemos situações muito 
complicadas, que nos levaram a reuniões até bastante duras, muito fortes com a, então, 
administração, essa era uma das fontes poluidoras, porque nunca a Ramirez foi ao 
encontro, isso é preciso também se dizer, de todas, aquilo que foram recomendações e 
existências, aquilo que era essa fonte poluidora, por vezes substancial, essa está 
eliminada. Há um conjunto de outras situações que tem a ver mais com a componente 
doméstica e, por isso, há um trabalho inacabado relativamente a isso;  

- A forma como a eclusa funciona, não sabe se o senhor Renato Rodrigues 
estava, quando ele próprio disse que vamos solicitar à Docapesca uma informação 
detalhada, queremo-lo fazer, e isso é uma matéria que nós informaremos na altura 
própria;  

 - Sobre o Cais das Gaivotas e as questões do acesso pedonal, Forte das Cabanas 
e Cais das Gaivotas, concorda e, ele próprio, também já tinha percecionado isso, é uma 
matéria que tem a ver com a área que ainda é da gestão da Docapesca, mas aquilo que 
nós iremos trabalhar na relação com a Docapesca, é ver como é que nós poderemos, 
como temos feitos muitas vezes, substituirmo-nos ao papel da Docapesca, e já 
transmitiu ao senhor Vice-Presidente, para, na articulação com a Docapesca, sermos nós 
a fazer esse trabalho; 

-Está de acordo com o senhor Renato Rodrigues, não está a ir para dentro do 
porto, quem vem na Avenida do Porto de Pesca se verifica bastante as questões que ali 
estão, apesar de muitas insistências, e é uma má montra que nós temos por via da 
Docapesca, no pacote de descentralização que está a ser trabalhado pelo Governo, que 
não sabemos quando é que ele se poderá vir a concretizar, uma das áreas que pode vir, 
se for esse o sentido da Câmara Municipal em querer, e se for o sentido também dos 
Decretos-Lei específicos sobre estas áreas, só ficará na dependência da entidade 
administrante, neste caso Docapesca ou outra que vier a surgir, tudo aquilo que é 
exclusivamente portuário, tudo o resto passará para o Município. O Município vai ter 
aqui um grande desafio e aí, aquilo que são receitas de concessões que não são 
portuárias poderão vir para a Engenharia Financeira que permitirá, eventualmente, 
intervenções mais diretas e responsabilizantes por parte da Câmara Municipal, 
subscreve esse sentido para que a Câmara Municipal não esteja por vezes a ser 
confundida e a levar por tabela uma coisa que não é a Câmara Municipal a responsável, 
e o senhor Renato Rodrigues teve o cuidado também de admitir que algumas das coisas 
não seriam; 

- Está a deixar para o fim aquilo que tem a ver com o Cais das Gaivotas, sobre 
aquele espaço entre a eclusa e o cais das gaivotas, há um slide que está no programa 
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que vai exatamente um pouco ao encontro da questão que o senhor Renato Rodrigues 
colocou, além das atividades dentro do fosso, nomeadamente essas outras atividades de 
recreação, “Cais das Gaivotas interface com o Centro Histórico e Porto de Recreio, 
integrando infraestruturas de apoio a recreio náutico e bares e restaurantes”, crê que 
aquele slide vai ao encontro daquilo que todos nós pensamos, e tem aqui pessoas que 
também estão identificadas com isso, é pensar, porque aquela zona é uma zona não 
edificandi e, por isso, tem que se encontrar estruturas que sejam compatíveis, e o projeto 
vai ao encontro disso;  

- Por último, com a frontalidade que têm habitualmente um com o outro, ele 
próprio, vai acabar por onde o senhor Renato Rodrigues começou, não considera, em 
circunstância alguma, que este trabalho tenha sido feito em cima do joelho, tem sido 
feito de forma muito responsável, muito pensado e muito competente, demora mais, às 
vezes, do que aquilo que nós queremos mas também, só agora, é que temos o quadro 
todo pronto para o podermos fazer, ele próprio, como o senhor Renato Rodrigues deve 
imaginar gostaria de ter feito antes, mas é este o timing daquilo que nós temos feito, 
logo que tenha alguma informação sobre a eclusa e sobre isso na relação até que temos 
também, depois poderá transmitir. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Senhor Presidente da Câmara que a excelente intervenção que o senhor Renato 

Rodrigues fez, mostra que há assuntos em que a nossa população sabe do que fala e 
devia ter sido devidamente mobilizada a participar, é a prova de que a participação 
podia ter sido de qualidade e não foi. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
Permita-lhe senhor Ademar Marques discordar absolutamente por aquilo que 

foram os vários momentos de participação que foram gerados e foram vários os 
próprios momentos e que não passemos à população nem certificados de desatenção e 
não passemos a nós, a toda a equipa, que ao fim ao cabo tem este trabalho e que 
seguramente vai ao encontro daquilo que é um bom trabalho para nós termos uma 
segunda boa fase do fosso. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 20/2017: 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 zero horas e cinquenta minutos do dia dezasseis de maio, a senhora 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão, da qual, 
para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela 
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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) 
_____________________________________ 


