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ATA  N.º  1/2017 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁR IA DE FEVEREIRO DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  

REALIZADA NO DIA 23  DE FEVEREIRO DE 2017: 
 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Paulo Jorge Leal 
Rodrigues (PSD), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, 
Silvino Doirado Conceição João (PS), Henrique Bertino Batista Antunes (CDU), Afonso 
do Rosário Costa Clara (PSD) e Maria Fernanda Caetano Leal Correia (CDU), 
respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Ferrel e Peniche e Secretários das 
Juntas de Freguesia de Atouguia da Baleia e 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), Sérgio Miguel Franco Martins 
Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), 
Henrique André da Silva Estrelinha (PS), José António Leitão da Silva (PSD), Arminda 
da Glória Félix Martins Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Natália Susana 
Colaço Rocha (PS), Licínio Pereira (CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU) 
e Humberto Manuel Costa Ferreira (PS), reuniu-se a Assembleia Municipal de Peniche, 
para a sua sessão ordinária do mês de fevereiro, com a seguinte ordem de trabalhos: 

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

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

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

atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo; 
 2) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Regulamento 

do Conselho Municipal de Segurança; 
 3) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para celebração de 

um contrato interadministrativo de delegação competências do Município de Peniche na 
Comunidade Intermunicipal do Oeste, no âmbito da implementação do Regime Jurídico 
do Serviço Público de Transportes de Passageiros (RJSPTP); 

 4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de 
apoio financeiro à Freguesia de Peniche, para aquisição de três viaturas ligeiras e um 
empilhador; 

 5) Apreciação da informação trimestral sobre a execução do Programa de 
Apoio à Economia Local (PAEL); 
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 6) Ponto de situação sobre as propostas de utilização futura da Fortaleza de 
Peniche. 

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

quarenta minutos, encontrando-se na sala vinte e três 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 o senhor João Manuel de Jesus Gomes (PS), às vinte e duas horas e vinte 
minutos, e o senhor Ademar Vala Marques (PSD), às vinte e duas horas e cinquenta e 
cinco minutos. 

A senhora Anabela Correia Dias (PS) só participou na sessão até às vinte e três 
horas e cinquenta minutos, tendo saído quando a Assembleia Municipal iniciou a 
apreciação do ponto um da ordem do dia. 

O senhor Henrique André da Silva Estrelinha (PS) só participou na sessão até às 
zero horas e cinco minutos, tendo saído quando decorria a apreciação do ponto cinco da 
ordem do dia. 

O senhor Afonso do Rosário Costa Clara (PSD) e a senhora Maria Fernanda 
Caetano Leal Correia (CDU) encontravam-se a substituir os senhores presidentes das 
Juntas de Freguesia de Atouguia da Baleia e da Serra d’El-Rei, respetivamente, 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 Licínio Pereira (CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro 
(CDU) e Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) encontravam-se a substituir os senhores 
Ana Cristina Maia da Costa (CDU), Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU) e Vítor Manuel 
Farricha Mamede (PS), que comunicaram a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 
78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. A senhora Inês Fitas Cação (CDU) e o senhor 
Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), por serem os membros que se seguiam na 
respetiva lista, também comunicaram a sua ausência. 

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), Ângelo Miguel Ferreira Marques (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. 

 
APROVAÇÃO DE ATAS DE SESSÕES ANTERIORES 

 
Foram presentes as atas n.os 8/2016, da sessão extraordinária realizada no dia 14 

de novembro, e 9/2016, da primeira reunião da sessão ordinária de dezembro, realizada 
no dia 6 de dezembro, tendo sido dispensada a leitura das mesmas por os respetivos 
textos terem sido previamente distribuídos pelos membros da Assembleia Municipal, ao 
abrigo do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. 

 
Postas à discussão, não se registou qualquer intervenção. 
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Ata n.º 8/2016 – Aprovada, por unanimidade, com dezanove votos a favor. 
Ata n.º 9/2016 – Aprovada, por unanimidade, com dezoito votos a favor. 
 
Apenas participaram na aprovação das atas os membros da Assembleia 

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

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

 
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O EXPEDIENTE 

RECEBIDO :  
 
A senhora Presidente da Mesa deu conhecimento de que o expediente recebido 

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

 
Não se registou qualquer intervenção. 
 

APRESENTAÇÃO DE MOÇÕE S ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  

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

seguintes intervenções: 
 
Álvaro Amador (CDU): 08:43 
Apresentou, verbalmente, os votos que a seguir se reproduzem: 
«Um voto de pesar pelo falecimento do senhor João Firmino Rosendo, resistente 

antifascista, natural de Peniche, falecido no ano passado, mas não poderia deixar passar em branco, 
porque se fala tanto da memória e, às vezes, não se fala de alguns que combateram e lutaram, à 
maneira deles, para se poder estar hoje livremente a discutir os assuntos que dizem respeito à nossa 
terra e não só. Além de resistente antifascista, foi eleito local, na Junta de Freguesia de Ajuda, e 
também foi o coordenador do Movimento Unitário de Reformados, Pensionistas e Idosos, em 
Peniche.» 

«Um voto de saudação pelos quinhentos anos da Freguesia de Santa Maria da Ajuda, 
celebrados no passado mês de dezembro. É bom realçar numa altura em que se fala tanto do poder 
local.» 

«Um voto de saudação pelas comemorações dos oitocentos e cinquenta anos do foral de 
Atouguia da Baleia.» 

«Um voto de saudação à atleta Victoria Kaminskaya pelos resultados que tem obtido nos 
últimos dias e que, além de melhorar a prestação que já tinha, consegue alcançar o campeonato de 
provas nacionais.» 

«Um voto de saudação para a Secção de Badminton do Clube Stella Maris de Peniche. 
Numa altura em que se fala tanto da participação dos jovens, é de referir este exemplo positivo.» 
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«Um voto de saudação ao artista penichense Filipe Ferreira pelo seu projeto Salmar.» 
«Um voto de saudação à Câmara Municipal de Peniche pela exposição que inaugurou, no 

passado sábado, dedicada às rendas de bilros.» 
 
José Leitão (PSD): 11:57 
Apresentou, verbalmente, o voto que a seguir se reproduz: 
«Na passada terça-feira, foi assinado um protocolo de cooperação no âmbito das unidades 

locais de formação dos Bombeiros Voluntários de Peniche com a Escola Nacional de Bombeiros. 
Seria um mero ato de gestão na área da formação dos bombeiros se não fosse o facto de esta unidade 
local de formação ser na área aquática e ser a primeira no país. Foi uma opção da Escola Nacional 
de Bombeiros que reconhece o que muitos de nós, seguramente todos, há muito, defendemos, que é 
a importância que Peniche tem nas suas ligações com o mar, não exclusivamente nas suas ligações 
com a pesca. Seguramente, foi a muita persistência e empenho da atual Direção e do atual Comando 
da Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche que trouxe esta primeira unidade de formação 
na área aquática para Peniche. Por isso, em meu nome e, presumo, em nome da Assembleia, deixo 
um voto de congratulação, de felicitações, diria mesmo, um voto de agradecimento à Direção e ao 
Comando da nossa corporação por mais este êxito e pelo muito trabalho que têm tido em prol 
daquela instituição.» 

 
Rogério Cação (CDU): 14:30 
Leu o texto que a seguir se reproduzem: 
«Há trinta anos, a morte voltou à rua. Desta vez, não pelas mãos da PIDE, como numa 

canção que ele cantou sobre a morte do pintor Dias Coelho, mas para nos privar de um homem 
simples, que fez da liberdade a primeira razão de ser de uma vida inteira de canto livre. Aliás, foi 
ao som de uma das suas canções, a Grândola Vila Morena, que, em abril, reencontramos a 
liberdade. Mas, noutros tempos bem mais duros, os tempos da ditadura, cantou a pobreza dos 
meninos do Bairro Negro. Lembram-se, certamente: “O menino sem condição. Irmão de todos os 
nus. Tira os olhos do chão. Vem ver a luz.” Mas também cantou o bucolismo do Natal dos simples, 
o grito de revolta e de alerta do que faz falta, quando a corja topa da janela, o que faz falta é avisar 
a malta, é dar poder à malta, e falou dos vampiros que se escondiam nas sombras para sugar o 
sangue fresco da mamada. 

As canções do Zeca Afonso não têm tempo, e ele também não. Sempre rejeitou honrarias, 
porque entendia que elas não lhe acrescentavam nada, nem à luta que travava. O Zeca permanecerá 
sempre connosco, gente com a alma dele nunca parte, ausenta-se do nosso convívio, mas permanece 
no legado de canções que nos deixou e numa atitude de cidadão que o tornou único na história de 
um país que ele queria livre e solidário. Com ele, continuaremos a cantar: “Trás outro amigo 
também.” Viva o Zeca Afonso!» 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 17:30 
Disse que propunha um voto de pesar pelo falecimento do senhor Vítor Manuel 

Correia Filipe, que foi um digno membro da Assembleia Municipal de Peniche. 
 
Anabela Dias (PS): 18:15 
Apresentou, verbalmente, o voto que a seguir se reproduz: 
«Portugal perdeu, no passado dia 7 de janeiro de 2017, um dos pais da liberdade e da 

democracia. Uma personalidade e um rosto que todos os portugueses identificam com o regime 
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nascido a 25 de abril de 1974. O dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, 
de que falava a sua amiga Sophia e pelo qual tanto se bateu Mário Soares, ao longo de toda a sua 
vida. Combate que o moveu até ao fim. Com o seu desaparecimento, o Partido Socialista sofreu a 
maior das perdas imagináveis, a sua maior referência, o nosso fundador, o militante número um. 
Figura maior e indelével do socialismo democrático português e europeu. Mário Alberto Nobre 
Lopes Soares, o nosso muito querido camarada Mário Soares. 

Foi um momento de profunda dor para todos os socialistas, que sabemos partilhada por 
tantos e tantos portugueses, que reconhecem em Mário Soares uma figura maior da nossa 
democracia. 

Sobre todos e sobre cada um dos socialistas portugueses fica a imensa responsabilidade de 
saber estar, permanentemente, à altura do legado deste gigante do socialismo democrático, da 
democracia e da liberdade. 

Mário Soares continuará a ser uma referência incontornável, um exemplo e um motivo 
de orgulho para todos nós, é sentidamente que o dizemos, Mário Soares estará connosco para 
sempre. 

Antes e depois do 25 de abril, na resistência à ditadura e a todas as tentativas totalitárias, 
e até ao fim da sua vida, Mário Soares foi sempre um incansável combatente pela liberdade e pela 
democracia em Portugal, sofrendo na pele a perseguição, a prisão e o exílio impostos pela ditadura.  

Foi um grande servidor da causa pública, como deputado, eurodeputado, ministro, 
primeiro-ministro e presidente da república, cargo cuja forma como exerceu moldou para sempre 
a maneira como os portugueses olham para a função presidencial, sabendo ser sempre o presidente 
de todos os portugueses.  

Foi também Mário Soares quem esteve na génese da adesão de Portugal à então CEE, 
tendo, em 1985, assinado o tratado de adesão, em cerimónia realizada no Mosteiro dos Jerónimos, 
que faz parte da nossa memória coletiva. 

Mário Soares é uma figura ímpar e inesquecível da história da Portugal, um combatente 
pela conquista da liberdade e pela consolidação da democracia. 

À sua família, em particular aos seus filhos, Isabel e João, aos seus netos e a todos os seus 
muitos amigos e camaradas, a Assembleia Municipal de Peniche, reunida em 23 de fevereiro de 
2017, a primeira sessão realizada após o seu falecimento, apresenta os mais sentidos votos de pesar. 

Peniche, 23 de fevereiro de 2017. 
O Grupo Municipal do Partido Socialista.» 
 
Rogério Cação (CDU): 21:57 
Disse que o grupo da Coligação Democrática Unitária subscrevia o voto de pesar 

apresentado pelo Partido Socialista. 
 
José Leitão (PSD): 22:04 
Disse que o grupo do Partido Social Democrata também subscrevia o voto de 

pesar apresentado pelo Partido Socialista. 
 
O senhor José António Amador entregou a seguinte declaração de voto: 
«Declaração de voto pelo falecimento do Dr. Mário Soares em que eu votei 

favoravelmente: 
- Quero começar, em nome de deputado eleito na Assembleia Municipal de Peniche e 

militante do PCP, por apresentar as mais sentidas condolências à sua família política. 
- Queria também dizer que o Dr. Mário Soares será lembrado como uma personalidade 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 23.02.2017 * Livro 27 * Fl. 6 

relevante da vida política nacional das últimas décadas, pela sua participação no combate à 
ditadura fascista e no apoio aos presos políticos, pela sua intervenção política como fundador e 
Secretário-Geral do PS, pelo desempenho dos mais altos cargos políticos após o 25 de Abril, 
designadamente como Deputado à Assembleia Constituinte, à Assembleia da República e ao 
Parlamento Europeu, Primeiro-Ministro, Presidente da República e membro do Conselho de 
Estado. 

- O Dr. Mário Soares convergiu com o meu partido na luta contra o fascismo, pela 
liberdade e a democracia alcançadas com a revolução de Abril, bem como em outros momentos da 
vida política nacional. 

- Queria também destacar algumas divergências que eu como militante do PCP não 
poderia deixar em claro. Continuo hoje a ser oposição a um conjunto largo das suas ideias e posições 
cujas consequências permanecem e, em alguns casos, agravou os problemas nacionais, com um 
balanço que está longe de poder ser feito. A começar pelas consequências da adesão à então CEE 
em que assumiu responsabilidade destacada. 

José António Bombas Amador.» 
 
O senhor Álvaro Amador entregou a seguinte declaração de voto: 
«Declaração de voto: 
Face ao falecimento do Dr. Mário Soares apresento ao Partido Socialista e à família as 

minhas condolências. 
Mário Soares, fundador do Partido Socialista, seu Secretário-Geral, personalidade 

relevante da vida política nacional, participante no combate à ditadura fascista, no apoio aos presos 
políticos, desempenhou após o 25 de Abril os mais altos cargos políticos, designadamente como 
Primeiro-Ministro, como Presidente da República e membro do Conselho de Estado. 

Lembrando o seu passado de antifascista, registo no entanto as minhas profundas 
divergências com o seu percurso político, designadamente pelo seu papel destacado no combate ao 
rumo emancipador da Revolução de Abril e às suas conquistas, incluindo a soberania nacional.» 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 22:10 
Disse que a Mesa, em nome da Assembleia Municipal de Peniche, registava os 

votos de pesar apresentados pelo falecimento dos senhores João Firmino Rosendo, Vítor 
Manuel Correia Filipe e Mário Soares, assim como a evocação ao senhor Zeca Afonso. 

 
APRECIAÇÃO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESS E PARA O MUNICÍPIO :  

 
Passando a Assembleia à apreciação do ponto em epígrafe, usaram da palavra os 

senhores, adiante identificados: 
 
Licínio Pereira (CDU): 
Disse que: 
Traz à Assembleia Municipal, novamente, a questão da empresa Rodoviária do 

Oeste, S.A., propriamente a não passagem das carreiras rápidas, Peniche/Lisboa, por 
Atouguia da Baleia. 

O processo teve desenvolvimentos, que não são muito agradáveis, e esta será a 
ultima vez que irá falar no assunto. 

A empresa Rodoviária do Oeste, S.A. continua a fazer orelhas moucas a esta 
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questão, vai-se escudando, em termos legais, no Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes (IMT) e escusa-se, também, pelo facto de ser uma empresa privada, que está 
no mercado para ter lucros, como todos já perceberam, pelo que é dar murros em pontas 
de facas. 

Queria, também, salientar o trabalho que foi feito no concelho de Peniche, no que 
diz respeito à sinalização horizontal, que veio beneficiar todas as pessoas, em termos de 
segurança. 

A Câmara Municipal recebeu hoje a notícia de que o Tribunal de Contas aprovou 
as obras do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, pelo que quer realçar que é uma notícia 
dada a uma quinta-feira, uma vez que os membros da Assembleia Municipal costumam 
dizer, em tom de brincadeira, que a Câmara Municipal só dá boas notícias às segundas-
feiras. Gostaria de perguntar ao senhor Presidente da Câmara se já tem previsão de 
quando é que as obras irão arrancar e quanto tempo irão demorar. 

Outra boa notícia é a questão do salva-vidas de Peniche, que envergonhava a 
todos, mas que crê estar bem encaminhada a sua resolução. Gostaria que o senhor 
Presidente da Câmara informasse sobre o que está previsto fazer com esta embarcação. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Disse que: 
Ontem, no seu gabinete, recebeu uma pessoa que lhe levou uma fotografia sobre 

um terreno, situado em Ferrel, na Rua Rio da Catrina. O terreno apareceu vedado, e bem 
vedado, uma obra que, com certeza, foi feita por profissionais. No topo da vedação foi 
colocada uma placa a dizer “Património Municipal”, sem o logotipo do Município. 

Ficou indignado, porque é a primeira vez que isto aparece em Ferrel, pelo que 
queria perguntar se o terreno é mesmo património municipal e se foi ocupado por alguém 
que lá colocou a placa. O terreno tem uma entrada esquisita para um determinado local, 
pelo que, se fosse municipal, se calhar, estaria virada para outro lado. 

Se o senhor Presidente da Câmara não estiver em condições de responder hoje, 
poderá responder outro dia. É uma questão a averiguar. 

Gostaria de saber se o terreno é mesmo municipal, porque, parece-lhe, que há 
uma senhora naquele bairro que manda mais do que a Junta de Freguesia e que, perante 
a Câmara Municipal, tem mais poder do que a Junta de Freguesia. 

Gostaria, também, de saber qual era a situação dos terrenos que o Município de 
Peniche adquiriu, em Ferrel, para o chamado recinto da festa. 

Na semana passada, colocou no local cerca de dez pinos, para que as crianças que 
entram na escola tivessem mais segurança, uma vez que alguns pais que chegam mais 
atrasados aumentam a velocidade dos automóveis. 

Para espanto seu, viu numa rede social da internet, numa página de alguém que 
faz parte da Associação Proferrel, a pergunta de qual o motivo de terem colocado os pinos 
sem consultar a Proferrel. 

Pergunta ao senhor Presidente da Câmara de quem são os terrenos, se da 
Proferrel se do Município de Peniche. Ficou com a ideia de que a Junta de Freguesia para 
fazer qualquer coisa, em vez de comunicar à Câmara Municipal, terá de comunicar à 
Proferrel. 

Gostaria, ainda, de saber qual o ponto de situação da possível celebração de um 
protocolo entre o Município e a Proferrel. 
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A Proferrel é uma associação que se criou, em Ferrel, e organizou a festa durante 
quatro anos. Não sabe, nem lhe interessa saber, se a Proferrel tem estatutos, se se pode 
entrar para sócio ou se há eleições, mas interessa-lhe saber que protocolo será celebrado 
com o Município, porque, em Ferrel, há associações mais velhas que nem sede têm, 
nomeadamente a Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel, que é a mais 
velha da terra, não tem sede, tem um pavilhão, mas não tem sede. Os terrenos ocupados 
pela Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel são da Freguesia de Ferrel. 

Resumindo, gostaria de saber a situação dos terrenos das festas e se já foi paga a 
indemnização do usufruto da casa. 

Na semana passada, no Edifício Cultural do Município, houve uma sessão de 
esclarecimento com os proprietários de terrenos sitos nos Casais do Baleal, por causa do 
plano de pormenor do Baleal. Gostaria de saber qual é o andamento do processo. 

Gostaria de fazer dois reparos à referida sessão de esclarecimento. Não gostou 
nada da atitude da senhora professora doutora Fernanda Paula Oliveira, concretamente 
quando disse aos presentes que não via ninguém na sala com cara de investidor. Gostaria 
de perguntar àquela senhora se é preciso ter uma cara diferente para ser investidor. 
Também não gostou da resposta dada pela mesma senhora, quando um dos proprietários 
disse que, se calhar, iria semear batatas no resto do terreno que não está no plano de 
pormenor, e ela disse que o resto do terreno era para semear batatas porque era o que as 
pessoas tinham de fazer. Acha que essa senhora não tem autoridade para dizer uma coisa 
destas numa sessão de esclarecimento. Também não gostou que o senhor professor 
doutor Jorge Carvalho tenha dito, quando se falou em expropriações, que se não for a 
bem é a mal. Acha que é um abuso de autoridade perante a população do seu concelho, 
especialmente da sua freguesia. 

Existe um lote de terreno, em Ferrel, na Rua Urbanização do Regato, que já foi 
visitado por toda a gente que tem poder no Município. A parede que está por detrás do 
lote vai cair e, nesse dia, ninguém lá foi. O Comandante Operacional Municipal sabe o 
que lá se passa, o terreno já esteve vedado, mas agora está desvedado. A Freguesia tem 
dificuldade em limpar, porque está sempre à espera que a parede caia, os moradores que 
vivem ao lado têm dificuldades em entrar no quintal, porque não sabem o dia em que a 
parede cai. O lote é do Município, pelo que gostaria de saber o que se deve fazer sobre 
aquele lote. 

A Travessa D. Dinis, em Ferrel, também já foi visitada por toda a gente da Câmara 
Municipal, inclusive o senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador. As águas 
pluviais vão pela rua abaixo, porque a obra, que é barata e fácil, continua por fazer. Os 
moradores não têm culpa de a Câmara Municipal ter licenciado a obra. Tem de haver 
uma solução. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que se associava à satisfação e agradecimento do senhor José Leitão, 

relativamente à unidade local de formação na área aquática da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Peniche. Informou que há um grande envolvimento da 
Câmara Municipal ao nível do apoio, tendo sido celebrado um protocolo entre o 
Município de Peniche e a Associação de Bombeiros. 

Relativamente à intervenção do senhor Licínio Pereira, disse que: 
O ponto três da ordem do dia desta sessão da Assembleia Municipal tem a ver 
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com o Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros. 
Este mecanismo legal que foi constituído tem uma grande preocupação, que é a 

da proximidade, relativamente às necessidades, e uma maior fiscalização e, também, a 
abertura de novas linhas e condições. 

Agradeceu as palavras sobre a sinalização horizontal. 
Não pode dizer quando irá começar a obra do Centro Escolar de Atouguia da 

Baleia, mas, amanhã, haverá uma reunião técnica e política para programar todo o 
trabalho. O tempo previsto para a execução da obra é de dezoito meses. 

A embarcação salva-vidas denominada “Peniche” foi retirada da Fortaleza de 
Peniche e está, temporariamente, depositada na estação salva-vidas da Ribeira Velha. 
Está a ser ultimado o processo de contratação de uma prestação de serviços por um 
calafate local. Está a ser estudada a hipótese de a embarcação ficar depositada, 
definitivamente, no seu local de origem, a estação salva-vidas de Peniche de Cima, onde 
será instalado um centro interpretativo de busca e salvamento. 

Relativamente à intervenção do senhor Silvino João, disse que: 
Desconhece, em absoluto, a questão sobre o património municipal. Irá solicitar 

aos serviços do Município que verifiquem o que se passa, ficando a senhora Diretora do 
Departamento Administrativo e Financeiro já com essa indicação. 

Os terrenos sitos na Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, localizados junto aos 
edifícios escolares da vila, foram comprados pelo Município e pertencem ao domínio 
privado do Município de Peniche. Está a ser preparado um protocolo, para ser celebrado 
entre a Associação Proferrel e o Município de Peniche, para se concretizar a receção do 
valor que a referida associação se comprometeu a dar ao Município. Não existe nenhum 
protocolo assinado, existe apenas uma proposta de minuta de protocolo que foi 
apresentada à Câmara Municipal. O senhor Vice-Presidente da Câmara, ouvindo a Junta 
de Freguesia, vai verificar as condições em que o espaço está a ser utilizado, no período 
entre festas. 

Relativamente à Unidade de Execução do Baleal, há um caminho! O terreno 
abrangido refere-se a uma zona dos Casais do Baleal que ainda não tem um instrumento 
de ordenamento do território. Houve a reunião referida pelo senhor Presidente da Junta 
de Freguesia de Ferrel, para auscultação dos proprietários dos terrenos, para que a 
Câmara Municipal possa tomar as suas orientações. 

Quanto às declarações da senhora professora doutora Fernanda Paula Oliveira e 
do senhor professor doutor Jorge Carvalho, as coisas estão num determinado contexto e, 
conhecendo os dois técnicos, como conhece, considera que, em circunstância alguma, 
houve intenção de ferir qualquer pessoa ou, de forma perentória, relativamente aos 
aspetos de expropriação, porque isso está tudo consagrado na lei e, em circunstância 
alguma, poderia derivar de um técnico. 

O Município é proprietário de um lote de terreno na Urbanização do Regato, em 
Ferrel. O lote foi entregue ao Município, há muitos anos, como compensação pela 
execução do loteamento, mas é o seu pior lote. Existe um problema a norte, que tem a ver 
com construções clandestinas, de dois proprietários. 

Irá solicitar ao Comandante Operacional Municipal e ao Setor de Fiscalização de 
Obras da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística que verifiquem a situação do 
muro. 
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Quanto ao lote propriedade do Município, já foi efetuada a sua avaliação e será 
realizada uma hasta pública para a sua alienação. 

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

Câmara, disse que: 
A solução para a Travessa D. Dinis, em Ferrel, não é fácil, caso contrário seria um 

problema que já estava resolvido. Por vezes existem construções que têm autorização do 
Município, mas em que não são salvaguardadas as infraestruturas, sendo aquele um 
exemplo concreto.  

Terá de se encontrar uma solução para o escoamento das águas pluviais numa 
travessa que tem uma cota muito complexa. Terá de ser uma intervenção articulada entre 
a Divisão de Obras Municipais e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do 
Município de Peniche e a Freguesia de Ferrel, será necessário encontrar-se uma solução 
em termos de investimento. 

Na próxima reunião da Câmara Municipal, serão apreciadas propostas para 
apoios de outros arruamentos da freguesia de Ferrel, solicitados no dia 28 de dezembro 
de 2016. É a lei da compensação, não se consegue o mais difícil, mas serão apreciados 
pedidos da Junta de Freguesia de Ferrel para se fazerem obras necessárias em outras três 
ruas da freguesia. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Disse que: 
Agradecia a sinalização horizontal que foi colocada em arruamentos da freguesia 

de Ferrel. 
Gostaria de saber quando é que o gás natural, que já chegou à freguesia de 

Peniche, chega às outras freguesias do concelho, nomeadamente à freguesia de Ferrel. 
O problema da Travessa D. Dinis é de difícil resolução, mas não tão difícil quanto 

isso, e os moradores não têm culpa nenhuma dos erros que a Divisão de Planeamento e 
Gestão Urbanística do Município comete. Os moradores pagam os seus impostos e têm 
direito a ver os seus problemas resolvidos. No concelho, já se resolveram problemas mais 
difíceis do que aquele.  

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

Câmara, disse que a empresa distribuidora do gás natural começou uma nova fase de 
intervenções no concelho, concretamente na freguesia de Peniche, não estando prevista 
qualquer intervenção em nenhuma das outras freguesias do concelho. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que as rotas da empresa Rodoviária do Oeste S.A., já referidas pelo senhor 

Licínio Pereira, são rotas de longo curso, pelo que, segundo a sua interpretação, não 
ficarão contempladas no Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de 
Passageiros. Assim, terão de ter sempre um tratamento diferente e deve a Câmara 
Municipal continuar a insistir nesta questão junto da empresa. Solicitou ao senhor 
Presidente da Câmara que envie à Assembleia Municipal os últimos desenvolvimentos 
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sobre este assunto, nomeadamente informações da empresa Rodoviária do Oeste S.A. ou 
dos serviços do Município. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Perguntou pelo ponto de situação dos seguintes processos: iluminação com 

tecnologia LED; aquisição de serviço de rádio; aquisição de serviço de lavagem e 
desinfeção de contentores; aquisição de duzentos e cinquenta contentores; aquisição de 
cinco ecopontos. 

Disse que já abordou a situação da casa mortuária várias vezes. Entretanto, fez 
um levantamento e, no ano de 2016, saíram daquele espaço, onde a autarquia gastou 
quase quatrocentos mil euros, trinta funerais. Numa sessão anterior da Assembleia 
Municipal, o senhor Presidente da Câmara disse que iria ter uma reunião com o pároco 
de Peniche, pelo que gostaria de saber se a reunião se realizou e, em caso afirmativo, o 
que lá se passou. É um assunto que deve ser resolvido pelo atual presidente de câmara, 
uma vez que foi num seu mandato, como presidente de câmara, que aquele edifício foi 
construído e, aquando da construção, convidaram-se todos os elementos relacionados 
com o assunto para aquele espaço. Neste momento, porque a cidade mudou de pároco, 
os funerais mudaram de sítio, sabe quais são as razões, mas não as vai dizer numa sessão 
da Assembleia Municipal. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
Disse que: 
Gostaria de saber o ponto de situação da Ribeira do Poço, em Atouguia da Baleia. 

Há cerca de um mês e meio, estiveram no local, ele próprio, o senhor Presidente da 
Câmara e o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, tendo o 
senhor Presidente da Câmara ficado de conversar com um dos proprietários confinantes 
com a regueira, não tendo a Junta de Freguesia sabido mais nada sobre o assunto. 

A única coisa que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia pretende é abrir 
um circuito pedonal, não quer os terrenos de ninguém, mas gostaria de delimitar o espaço 
que é público, para que se possa resolver a situação de uma vez por todas, porque é uma 
vergonha que o processo se venha a arrastar desta forma. 

A situação do processo não é culpa do senhor Presidente da Câmara, é um 
problema que se arrasta já há muitos anos, mas, após o arranjo da zona da Fonte de Nossa 
Senhora é pertinente a abertura daquela via. É uma obra que não é complexa de se fazer, 
apenas é necessário que o espaço seja delimitado. 

Se houver dificuldades de estremas com o confinante que tem vindo a dificultar 
a resolução daquela situação, a Junta de Freguesia está na disposição de trazer a 
Direção-Geral do Território para delimitar o espaço, para que se possa, de forma correta, 
abrir o circuito pedonal. É uma situação a que a Junta de Freguesia não gostaria de chegar, 
e com certeza o Município conseguirá resolver o problema, se houver boa vontade da 
Câmara Municipal e do proprietário. Se o proprietário teimar em não ser prestável terão 
de se encontrar outras vias. A Junta de Freguesia não pretende nenhum terreno do 
senhor, apenas pretende delimitar o espaço público, para poder desenvolver o projeto. 

Gostaria de saber, também, a situação do caminho que atravessa a Quinta do 
Gato Cinzento, em São Bernardino. Tem havido, da parte do proprietário, um perfeito 
abuso, relativamente ao que tinha sido um compromisso assumido com o senhor 
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Presidente da Câmara e, desde aí, tem usado e abusado, brincando até com a Junta de 
Freguesia. Diria mais, brincando com o Município de Peniche, muito mais do que com a 
Junta de Freguesia, porque a Junta de Freguesia, no fundo, não consegue ir para além do 
que está nas suas competências, mas relativamente ao Município as coisas são diferentes. 

A Junta de Freguesia lamenta muito que as coisas estejam a decorrer desta forma. 
Foi combinado que o caminho ficaria com o mínimo de quatro metros. O espaço foi 
vedado e foi impedido o acesso ao caminho. Julga que já chega e gostaria que a Câmara 
Municipal colocasse um ponto de ordem naquela situação que a desprestigia. 

Há um tempo, por proposta da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, a 
Câmara Municipal de Peniche deliberou a aquisição do edifício denominado Loja dos 
Valas. Para além do mau estado em que se encontra o telhado do edifício, que é do 
conhecimento geral, nomeadamente da Assembleia Municipal de Peniche, há outra 
questão que preocupa a Junta de Freguesia. Foi um edifício adquirido pelo Município, 
pelo atual executivo, por proposta da Junta de Freguesia, neste mandato. Aproxima-se, a 
passos largos, o final do mandato. Pensa que é de bom senso que se resolva aquela 
questão e que haja um encontro de opiniões e se promovam reuniões para discutir o 
assunto da forma como vai ser gerido e utilizado aquele espaço. 

A opinião da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia sobre o espaço é do 
conhecimento da Assembleia Municipal de Peniche, pelo que não vai falar, de novo, na 
ideia. Acredita que o senhor Presidente da Câmara, como parte interessada, porque foi 
no seu mandato que o edifício foi adquirido, pelo que também quererá resolver com a 
Junta de Freguesia aquela situação.  

Trata-se de um espaço muito importante para a vida de Atouguia da Baleia e 
para a Junta de Freguesia, pelo que deve haver algum cuidado na resolução daquela 
questão. 

Agradecia as felicitações do senhor Álvaro Amador, relativamente às 
comemorações dos 850 anos dos forais de Atouguia e lembrava que as referidas 
comemorações teriam início no dia 25 de fevereiro, pelo que convidada todos a estarem 
presentes. 

Felicitava a Câmara Municipal pela aprovação, pelo Tribunal de Contas, do 
empréstimo para a construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia. 

 
José Leitão (PSD) 
Disse que: 
Há uns tempos, recebeu a informação de que, num sítio da internet, não nacional, 

uma praia de Peniche tinha sido considerada como das duas melhores da Europa. Todos 
sabem que estas classificações valem o que valem, mas, era bem pior se fosse considerada 
uma das duas piores da Europa. Sendo uma das duas melhores da Europa, a informação 
à velocidade que corre, permite dizer que são sempre importantes estes eventos. 

A sua primeira reação foi de satisfação, a tal ponto que pensou trazer à 
Assembleia Municipal um voto de congratulação. Mas, ocorreu-lhe um outro sentimento, 
quando refletiu mais um pouco, que foi a preocupação de Peniche, sendo uma das duas 
melhores praias da Europa, segundo uma sondagem de opinião, não crescer, não se 
desenvolver economicamente e não criar melhorias na qualidade de vida dos munícipes. 
É uma reflexão que julga interessante que se faça. 

As empresas em Peniche não crescem, a relação com a natalidade e a mortalidade 
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de empresas não é interessante, o emprego não floresce em Peniche, o investimento não 
tem abondado em Peniche e a maior parte do emprego, em Peniche, é nas áreas 
tradicionais, o que indica que há pouca inovação ou pouco aparecimento de coisas novas. 
Há uma incapacidade de trazer gente para o concelho e de fixar os jovens que são naturais 
do concelho. Hoje mesmo, deu uma volta pelo centro da cidade de Peniche e, num raio 
de trinta metros, contou dez espaços comerciais encerrados. 

Todas estas preocupações o impediram de incluir esta sua intervenção nos votos 
de congratulação, teve de a incluir nos votos de preocupação. Esta sua intervenção já não 
é para o senhor Presidente da Câmara, porque está em fim de mandato e não vai poder 
recandidatar-se. 

Ele, como muitos cidadãos do concelho, perante a evidência dos factos, reconhece 
que o modelo de desenvolvimento do senhor Presidente da Câmara, se é que existiu, não 
funcionou no concelho de Peniche. Uma terra, hoje em dia, não se desenvolve só 
aparecendo nas televisões. Promove-se aparecendo nas televisões, mas não se 
desenvolve. Há muito mais a fazer para que valha a pena a promoção. A promoção sem 
trabalho no desenvolvimento pode conduzir a um insucesso acelerado. Quem vem à 
ilusão não fica, nunca, satisfeito. 

Esta sua intervenção não era destinada ao atual presidente da Câmara Municipal, 
mas atrever-se-ia a dizer que, na sala, estava o futuro presidente da Câmara Municipal 
de Peniche, porque estavam presentes os candidatos dos partidos mais importantes de 
onde, naturalmente, sairá o futuro presidente e é a esses que se iria dirigir. 

É importante, hoje em dia, e faz parte da lide eleitoral, escutar as populações, 
para saber o que é mais importante. Todos irão fazer isso. Nesta área específica, o desafio 
que deixa é que os atuais e futuros candidatos, de onde imanará o futuro presidente da 
Câmara Municipal de Peniche, apresentem e se confrontem, cada um, com o seu modelo 
de desenvolvimento económico. Como é que, objetivamente, pensam o que pensam fazer 
e como pensam fazer, para que o desenvolvimento económico, e naturalmente a melhoria 
da qualidade de vida das populações do concelho, seja uma realidade. Todos sabem que 
não é à Câmara Municipal que compete investir, o investimento não é uma obrigação 
estrita das câmaras municipais, antes pelo contrário, mas já é obrigação dos órgãos 
autárquicos terem um papel na preparação daquilo que é fundamental para que o 
investimento produtivo possa nascer. 

Seria interessante que os atuais e futuros candidatos tivessem força para, entre si, 
debaterem, de forma pública, o que pensam e como pensam criar as condições para o 
desenvolvimento do concelho de Peniche. Atrever-se-ia a sugerir que a sustentabilidade 
económica do concelho fosse o tema de uma sessão temática da Assembleia Municipal, 
ainda antes das eleições. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Relativamente à intervenção do senhor José Leitão, disse que: 
Ainda é presidente da Câmara Municipal de Peniche e conta, se tudo correr bem, 

do ponto de vista da saúde, estar até ao último segundo que lhe for possível, para 
concretizar muitas coisas que ainda estão por concretizar. 

Está muito satisfeito por esse grande envolvimento que, com ele, com a equipa, 
com a participação cívica, se tem desenvolvido. 

Para ele, é um orgulho perceber aquilo que é a avaliação que é feita, relativamente 
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ao que o concelho de Peniche tem de incremento ao nível da atratividade. 
Acha que se está a falar em dois conceitos distintos, o do senhor José Leitão, e o 

dele. Acha que cada um está a olhar para alguns dos aspetos que, se calhar, mais 
controlam ou têm mais informação. 

Rejeita, em absoluto, que este modelo não tenha sido um modelo, até porque, 
quando a atual presidência chegou à Câmara Municipal, fizeram um trabalho muito 
partilhado, muito participado, com muitas reuniões, com a definição da carta estratégica 
que tem sido o seu guião orientador. 

Rejeita, em absoluto, que se encerre aqui, deixando esta ideia de que o que está 
feito, está feito, e que já não conta o que ainda está para vir. Considera a avaliação que foi 
feita perfeitamente desajustada. 

Ainda há pouco, alguém lhe falava do número de contratos de trabalho 
celebrados pela da empresa ESIP - European Sea Food Investments Portugal, S.A., do 
grupo Thai Union, resultado de um investimento muito significativo, efetuado após a 
cedência das instalações do antigo entreposto frigorífico da empresa Docapesca, que 
contou com o emprenho da presidência da Câmara Municipal, como se pode verificar 
nas atas das reuniões da Câmara Municipal. A empresa ESIP era a maior empregadora 
do concelho e mais do que duplicou o número de postos de trabalho. 

Também tem havido grandes investimentos na área da hotelaria e da 
restauração. Têm surgido novos modelos de negócio, com investimentos que vêm de fora 
do concelho. 

Tem, também, existido investimento na área da transformação de pescado, 
algum com a comparticipação de fundos comunitários, que tem contribuído para a 
consolidação e aumento dos postos de trabalho. 

Tem muita pena que Peniche não tenha conseguido obter para a sua área 
portuária, na anterior legislatura, uma marina urbana. Durante uma legislatura, o porto 
de Peniche esteve a hibernar. 

Espera que a candidatura da empresa Docapesca ao Mar 2020 possa vir a 
contribuir para a execução do prolongamento do esporão perpendicular ao molhe Oeste, 
que será uma componente que possibilitará a criação de uma marina urbana. 

O Plano de Urbanização do Vale do Grou, que está quase concluído, é uma frente 
em que a presidência da Câmara Municipal se envolveu, com muitas dificuldades. 

Todos, sem distinção de força política, se devem orgulhar do acolhimento, defesa 
e fortalecimento da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche. 

Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Ferrel, Silvino João, disse que a distribuição do gás natural está concessionada a uma 
empresa, que tem o objetivo da rentabilidade económica dos investimentos, e não está 
sobre a alçada do Município. Quando se reunir com a empresa concessionária irá 
transmitir a questão do senhor Presidente da Junta de Freguesia. 

Relativamente à intervenção do senhor Américo Gonçalves, disse que: 
Peniche é o único município que tem concluído no Tribunal de Contas o processo 

com o maior número de luminárias a substituir por tecnologia LED. Já existe uma 
proposta de contrato a celebrar com a empresa EDP. 

Irá solicitar ao pároco de Peniche uma reunião para esclarecer o assunto da 
utilização da casa mortuária do Município de Peniche. 
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Relativamente à intervenção do senhor Secretário da Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia, disse que: 

Sobre a Ribeira do Poço, como não tem sido possível chegar a um entendimento 
com o advogado, terá de se ir falar diretamente com o proprietário. 

Desde o início das obras na Quinta do Gato Cinzento, tem havido a intervenção 
do Município. 

O que lá está colocado não é o que, inicialmente, a empresa pretendia colocar e, 
provavelmente, também não é o que irá ficar. 

A população diz que o caminho era mais largo, mas os proprietários discordam, 
pelo que foram solicitadas as delimitações da propriedade à Direção-Geral do Território. 

Durante as últimas décadas o caminho não foi utilizado, por estar obstruído, 
estando, neste momento, transitável para os peões. 

Irá promover uma reunião para que haja um encontro de opiniões sobre o edifício 
denominado Loja dos Valas. 

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

Câmara, disse que: 
A aquisição do serviço de lavagem e desinfeção de contentores está em audiência 

prévia, que terminará no dia 1 de março. 
A aquisição de duzentos e cinquenta contentores esteve em audiência prévia, que 

terminou hoje. 
A aquisição de cinco ecopontos foi adjudicada a 6 de fevereiro, tendo a empresa 

vinte dias úteis para a entrega. 
A aquisição do serviço de rádio foi adjudicada a 10 de fevereiro e o contrato 

assinado a 14 de fevereiro. 
É tão justo dizer que, em 2016, houve trinta e seis utilizações da casa mortuária 

do Município, como é justo dizer que, no ano anterior e nesse mesmo ano, houve cento e 
oitenta e seis utilizações. Também é justo dizer que o programa da casa mortuária foi 
discutido em conjunto pela Câmara Municipal de Peniche, pelo senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Conceição, pelo senhor Padre Pedro e pelo senhor João Augusto. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Solicitou esclarecimentos sobre “a concessão da BP”[Sic]. 
 
Secretário da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, Afonso Clara (PSD): 
Disse que, relativamente ao edifício denominado Loja dos Valas, a Junta de 

Freguesia de Atouguia da Baleia gostaria de debater a questão, mas de forma objetiva, 
não gostaria de ser confrontada com situações de factos consumados, considerando a 
importância do edifício. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que: 
Começa a ser uma falta de respeito o período de audição do público ser realizado 

a uma hora tão tardia. 
Deve ser lançado o debate, nos órgãos autárquicos e na Oeste CIM, sobre a 
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exploração de petróleo na bacia de Peniche, tendo em conta a Reserva Natural das 
Berlengas, o turismo da região e a beleza natural da península de Peniche. Por princípio, 
é manifestamente contra este tipo de exploração, por isso apela a esse debate. 

Gostaria de referir a existência de cheiros na Avenida Monsenhor Bastos, em 
Peniche, proveniente da indústria conserveira, e também a existência de uma água que 
salpica para os carros e pessoas que por ali passam, quando está vento sul. Não sabe de 
que tipo de água se trata, espera que seja apenas água limpa. Também junto à praia do 
Quebrado existem cheiros, que pensa ser de um esgoto. 

 
José António Amador (CDU): 
Perguntou qual o ponto de situação da Rua 13 de Infantaria, em Peniche. 
 
Álvaro Amador (CDU): 
Disse que: 
Gostaria de saber se a Câmara Municipal tem conhecimento do esvaziamento dos 

serviços na Direção Regional de Agricultura do Oeste, em Caldas da Rainha, 
nomeadamente se tem conhecimento de que alguns serviços passaram para Santarém e 
quais as consequências para os agricultores do concelho. 

Gostaria de saber se os autarcas do Oeste tomaram posição sobre a retirada de 
carruagens da linha ferroviária do Oeste. 

Gostaria de saber quantos projetos do concelho de Peniche foram apresentados 
ao concurso Rede Oeste Empreendedor. 

O Governo da República lançou um programa, cujo prazo para candidaturas 
termina no dia 6 de março, para os jovens que não trabalham nem estudam. Estão 
disponíveis trezentos e cinco lugares, o que seria de divulgar. 

Até ao dia 17 de março, estão abertas as inscrições para o concurso de bandas de 
garagem, inserido no âmbito do Mês da Juventude do Oeste. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Relativamente à intervenção do senhor Paulo Balau, disse que a Câmara 

Municipal, no dia 30 de janeiro, deferiu o pedido de licenciamento da obra da empresa 
BP. 

Relativamente à intervenção do senhor Henrique Estrelinha, disse que: 
Enviaram-lhe uma carta, mas depois constatou que se tratava de uma carta 

aberta, pelo que não respondeu. 
Não se trata de uma questão do presidente de câmara, mas do Município. 

Enquanto presidente de câmara, acha que devem estar disponíveis para um debate sobre 
a exploração de petróleo. Colaborará com a Assembleia Municipal na organização 
conjunta de um debate, que seja o mais plural possível. 

Não tem informação sobre os cheiros na zona do Quebrado. 
A situação verificada na Avenida Monsenhor Bastos deve-se à empresa ESIP e a 

Câmara Municipal encarregou-o de realizar uma reunião com a empresa para perceber o 
andamento dos trabalhos. 

Relativamente à intervenção do senhor José Amador, disse que: 
É com muito orgulho que esta Câmara Municipal pode anunciar à Assembleia 

Municipal que todos os edifícios do lado nascente da Rua 13 de Infantaria, em Peniche, 
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são propriedade do Município, o que virá a resolver o problema da segurança pedonal. 
Tem estado a tratar da deslocalização dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento. Já existem algumas ideias, que estão concatenadas com a deslocalização dos 
serviços da Segurança Social e que pode estar associada ao edifício que é propriedade do 
Município onde esteve instalada a Tesouraria da Fazenda Pública. 

Relativamente à intervenção do senhor Álvaro Amador, disse que: 
Hoje, na reunião da Oeste CIM, os presidentes de câmara fizeram um conjunto 

de perguntas ao Governo da República sobre a deslocalização dos serviços da Direção 
Regional de Agricultura do Oeste. 

A Oeste CIM tem vindo a defender a eletrificação da linha do Oeste, não tem 
informação sobre a redução do número de carruagens, pelo que não está em condições 
de se pronunciar sobre o assunto. 

Ainda não tem informação sobre o número de candidaturas da iniciativa Oeste 
Empreendedor. 

O Município irá divulgar a iniciativa dirigida aos jovens que não trabalham nem 
estudam. 

Existe uma grande articulação entre os presidentes de câmara da Oeste CIM na 
promoção do Mês da Juventude do Oeste e o Município de Peniche divulgará as 
atividades deste evento. 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 
ANA ISABEL MIGUEL :  

 
Disse que é moradora na Travessa Vasco da Gama, em Ferrel, e gostaria de saber 

o motivo do atual estado do referido arruamento, que tem ruínas e habitações a cair, por 
onde passam crianças e idosos e automobilistas para fugirem à Avenida do Mar. Nem a 
pé se pode andar, porque se criam piscinas de água. O arruamento encontra-se em 
péssimo estado, há muitos anos, e gostaria de saber porque nada foi feito até agora. Já 
colocou a questão ao senhor Presidente da Câmara que a remeteu para a Câmara 
Municipal. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Disse que: 
O arruamento referido pela senhora D. Ana Isabel Miguel localiza-se junto à 

curva do entroncamento da Rua 25 de Abril com a Avenida do Mar, na vila de Ferrel. 
A Freguesia de Ferrel, com a colaboração do promotor de uma obra que se 

realizou no local, procedeu ao calcetamento de parte da artéria, a parte restante levou 
asfalto eleitoral, conforme diz o senhor Vice-Presidente da Câmara, aplicado pelo 
Município, e tem muitas poças de água e muita erva. 

A senhora D. Ana Isabel Miguel pergunta-lhe, quase todas as semanas, para 
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quando uma intervenção no arruamento, pelo que a aconselhou a vir a uma sessão da 
Assembleia Municipal, uma vez que a Freguesia não tem capacidade para resolver o 
problema. 

Também a Travessa do Brejo, onde entronca a Travessa Vasco da Gama, está 
muito degradada. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
Desconhecia o assunto e agradecia à munícipe por o ter apresentado ao 

Município. 
Sugeriu que o senhor Vice-Presidente da Câmara e o senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Ferrel articulem as suas agendas para fazerem uma visita ao local e 
programarem uma possível intervenção. 

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

Câmara, disse que: 
O que o senhor Presidente da Junta de Freguesia disse, em parte, é verdade, 

porque foi ele quem ensinou ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que aquilo é 
alcatrão eleitoral. 

Aquele tipo de gravilha, ou semipenetração, foi usado durante muitos anos pelo 
Município, e bem, porque não havia dinheiro para mais. No final do último mandato do 
senhor Jorge Gonçalves como presidente da Câmara Municipal começou a usar-se outro 
tipo de betuminoso, que dá outra qualidade de vida. 

O problema daquele arruamento não se resolve com a simples colocação de 
betuminoso, uma vez que alguns espaços privados necessitam de limpeza. Terá de se 
notificar os proprietários dos imóveis para que façam a limpeza e remoção dos lixos. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Disse que o Largo da Igreja e o Largo da Figueira, na ilha do Baleal, também têm 

o mesmo problema da Travessa Vasco da Gama. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que quem faz a gestão daquela área da ilha do Baleal, de entre outros, é a 

Agência Portuguesa do Ambiente e está prevista a realização de uma reunião para se 
debater algumas intervenções a realizar na ilha. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu à munícipe por ter vindo à sessão da Assembleia Municipal colocar a 

sua questão e agradeceu as respostas dadas. 
Solicitou ao senhor Presidente da Câmara que informe a Assembleia Municipal 

sobre os desenvolvimentos das intervenções a realizar na Travessa Vasco da Gama, em 
Ferrel, para que este órgão do Município possa acompanhar o processo, como tem feito 
em outras ocasiões. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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Por ter saído da sessão, a senhora Anabela Correia Dias (PS) não participou na 

apreciação e votação de nenhum dos pontos da ordem do dia. 
 

1) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRI TA DO PRESIDENTE DA CÂMARA ,  

ACERCA DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃ O FINANCEIRA 

DO MESMO :  
 
A Assembleia Municipal, em cumprimento da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apreciou a informação escrita do senhor 
presidente da Câmara, acerca da atividade do Município, bem como da situação 
financeira do mesmo, tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação do documento. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
O senhor Presidente da Câmara irá chegar ao final do mandato com uma dívida 

muito maior do que a que está na informação financeira. 
Continua a ver valores para as rendas de edifícios que não corresponderão ao 

que vai ser arrecadado até ao final do ano. Está previsto, para 2017, arrecadar seiscentos 
mil euros, mas, no mês de janeiro, só cobraram quarenta mil. É obvio que vai haver uma 
derrapagem e, tal como no ano passado, o Município não cobrará as rendas que lhe são 
devidas. 

Há um ano, solicitou ao senhor Presidente da Câmara um mapa com as dívidas 
das rendas, mas, até hoje, ainda não o recebeu. 

É verdade que foi feita alguma obra, mas o valor dos empréstimos e, 
simultaneamente, o da dívida, aumentaram. 

O senhor João Augusto, quando saiu da presidência da Câmara Municipal, 
deixou uma dívida de quatro milhões, o senhor Jorge Gonçalves, quando saiu da 
presidência da Câmara Municipal, deixou uma dívida de sete milhões e o senhor António 
José Correia deixará uma dívida de dez milhões. Lamenta que a dívida do Município, ao 
longo dos mandatos, vá aumentando. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Solicitou esclarecimentos sobre uma reunião em que o senhor Presidente da 

Câmara participou, referente ao Forte de Nossa Senhora da Consolação, sobre o protocolo 
relativo ao programa Oeste Digital e sobre o protocolo com os municípios de Ílhavo e da 
Murtosa, atinente à identidade marítima. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Relativamente à intervenção do senhor Américo Gonçalves, disse que: 
Confirma que o mapa das rendas está por entregar e solicita à senhora Vereadora 

Clara Abrantes e à senhora Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que 
o preparem e entreguem. 
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Em relação ao endividamento do Município, durante o último ano, houve uma 
diminuição de mais de meio milhão de euros, não obstante o investimento que foi feito e 
os financiamentos que foram contratados a longo prazo. 

Todos os empréstimos contraídos têm a ver com coisas concretas que foram 
feitas, como a aquisição do terreno em Ferrel, a reabilitação dos dezoito fogos de 
habitação social, etc. 

O senhor Américo Gonçalves, em vez da observação que fez, deveria era fazer o 
reconhecimento por, ao fim de sessenta anos de vida, o Bairro Senhor do Calvário estar a 
ser reabilitado. 

Regista a colaboração da Freguesia de Peniche na reabilitação do Bairro Senhor 
do Calvário. 

Relativamente às questões do senhor André Amador, disse que: 
Relativamente ao Forte de Nossa Senhora da Consolação, foram ultrapassados 

todos os aspetos que havia com a Agência Portuguesa do Ambiente, com a Direção-Geral 
do Património Cultural, com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
Lisboa e Vale do Tejo e com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

O concurso para a empreitada está a decorrer e a abertura ao público do 
monumento será um momento especial, pelo que espera que haja o reconhecimento da 
Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia por este trabalho. 

O protocolo celebrado entre os municípios de Peniche, Ílhavo e Murtosa é para 
valorização das comunidades piscatórias, nomeadamente o património imaterial. 

O protocolo do Oeste Digital tem a ver com a modernização administrativa dos 
serviços do Município, dentro dos projetos da Comunidade Intermunicipal do Oeste. 

 
2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do segundo ponto da ordem do 

dia, apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião ordinária, 
realizada no dia 23 de janeiro de 2017. 

 
Deliberação n.º 1/2017: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, 

a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea i) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
unanimidade, com vinte e três (23) votos a favor, aprovar o Regulamento do Conselho 
Municipal de Segurança, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se arquiva cópia em 
pasta anexa ao livro de atas. (Doc.1) 

O senhor Pedro Varão (CDU) não estava presente na sala aquando da votação 
deste ponto da ordem do dia. 

 
3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO INTERADMINISTR ATIVO DE DELEGAÇÃO 

COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENICHE NA COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO OESTE ,  NO ÂMBITO DA IMPLEM ENTAÇÃO DO REGIME 

JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (RJSPTP): 
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A Assembleia Municipal passou à apreciação do terceiro ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Fez a apresentação da proposta da Câmara Municipal, aprovada por 

unanimidade, em reunião ordinária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2017. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que, pelos mapas apresentados, Peniche e Sobral de Monte Agraço, foram 

os únicos municípios que não deram qualquer informação sobre as despesas com o 
transporte escolar. 

 
Paulo Balau (PSD): 
Sugeriu ao senhor Presidente da Câmara que, dada a situação geográfica 

periférica do concelho, os interesses de Peniche sejam salvaguardados. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Perguntou ao senhor Presidente da Câmara se as carreiras nacionais, como os 

expressos e as rápidas, não estão incluídas neste contrato. 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
As competências que estão a ser delegadas referem-se aos poderes do Município 

enquanto autoridade de transportes municipal, relativamente ao serviço público de 
transporte de passageiros e que visa satisfazer as necessidades de deslocação dentro do 
concelho, podendo haver linhas secundárias e complementares que entrem no território 
de municípios imediatamente contíguos. 

O facto de haver uma intermunicipalidade, uma maior proximidade e um melhor 
conhecimento do terreno, visa encontrarem-se as soluções e os meios que possam vir a 
ser necessários. 

A informação sobre o transporte escolar já foi prestada. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Solicitou que lhe fosse fornecida a informação com o valor da despesa com o 

transporte escolar. 
 
Deliberação n.º 2/2017: Submetida a proposta a votação nominal, de braço no ar, 

a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da competência estabelecida na 
alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
unanimidade, com vinte e quatro (24) votos a favor, autorizar a celebração de um contrato 
interadministrativo de delegação competências do Município de Peniche na 
Comunidade Intermunicipal do Oeste, no âmbito da implementação do Regime Jurídico 
do Serviço Público de Transportes de Passageiros (RJSPTP), cujo texto aqui se dá por 
reproduzido e se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.2) 
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4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DE PENICHE ,  PARA 

AQUISIÇÃO DE TRÊS VI ATURAS LIGEIRAS E UM EMPILHADOR :  
 
Passando a Assembleia Municipal à apreciação do quarto ponto da ordem do dia, 

apenas usou da palavra o senhor Presidente da Câmara que fez a apresentação da 
proposta da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade, em reunião ordinária, 
realizada no dia 13 de fevereiro de 2017. 

 
Deliberação n.º 3/2017: Submetida a proposta da Câmara Municipal a votação 

nominal, de braço no ar, a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, no uso da 
competência estabelecida na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, por unanimidade, com vinte e quatro (24) votos a favor, que o 
Município de Peniche atribua um apoio financeiro à Freguesia de Peniche, no valor de 
17 447,50 € (dezassete mil, quatrocentos e quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos), 
para comparticipação na aquisição de três viaturas ligeiras e um empilhador. 

 
Por ter saído da sessão, o senhor Henrique André da Silva Estrelinha (PS) não 

participou na apreciação dos pontos da ordem do dia que se seguem. 
 

5) APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL):  
 
A Assembleia Municipal, em cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da 

Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, apreciou a informação sobre a execução do Programa de 
Apoio à Economia Local (PAEL), relativa ao quarto trimestre do ano 2016, tendo usado 
da palavra o senhor Paulo Balau (PSD), que disse que a medida relativa ao 
estacionamento pago continua por implementar. 

 
6) PONTO DE SITUAÇÃO SOB RE AS PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO FUTURA DA 

FORTALEZA DE PENICHE :  
 
A Assembleia Municipal passou à apreciação do sexto ponto da ordem do dia, 

tendo usado da palavra os senhores adiante identificados: 
 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
O estado atual do processo da Fortaleza de São Francisco, mais conhecida como 

Fortaleza de Peniche, foi o monumento ter sido retirado do programa Revive  
O Governo da República, que retirou a Fortaleza de Peniche do programa Revive, 

constituiu um Grupo Consultivo, para elaborar os caminhos de utilização futura da 
Fortaleza de Peniche. 

Além da utilização futura da Fortaleza de Peniche, também existe a dimensão 
patrimonial, que tem a ver com o estado de conservação da Fortaleza de Peniche e de 
todo o pano amuralhado. 

Na componente patrimonial, o Governo da República assumiu a 
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responsabilidade de solicitar à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) a 
elaboração de um relatório de inspeção, sobre as condições estruturais da Fortaleza de 
São Francisco e da frente abaluartada de Praça de Peniche. 

Os técnicos do Município acompanharam as múltiplas visitas feitas pela 
Direção-Geral do Património Cultural à Fortaleza de Peniche. 

Na penúltima reunião do Grupo Consultivo, foi entregue um relatório de 
inspeção, que já esteve presente em reunião da Câmara Municipal. 

Na última reunião do Grupo Consultivo, apresentou a apreciação que foi 
efetuada pela Câmara Municipal de Peniche, nomeadamente que, com base no relatório, 
o Governo deverá elaborar, o mais rapidamente possível, o que entenda como 
prioridades de intervenção na frente patrimonial. 

O relatório está dividido em cinco intervenções distintas, que, no seu conjunto, 
somam três milhões e duzentos e vinte mil euros. Este número decompõe-se entre 
trabalhos preparatórios, no valor de duzentos e noventa mil euros, intervenção nos 
paramentos da Fortaleza, no valor de novecentos mil euros, intervenção nos paramentos 
da muralha da cidade, no valor de setecentos e cinquenta mil euros, intervenção 
estrutural nos edifícios, no valor de quinhentos mil euros, e intervenção nos edifícios, no 
valor de setecentos e oitenta mil euros. 

O relatório não aponta para a demolição de quaisquer elementos e não se refere 
à componente interior, porque esta está associada aos usos a dar a Fortaleza. 

Irá remeter uma cópia do relatório à senhora Presidente da Mesa. 
Relativamente à componente dos usos a dar à Fortaleza de Peniche, a Câmara 

Municipal indicou para a constituição do Grupo Consultivo, relativamente à proposta do 
Governo, mais um elemento de cada uma das forças políticas representadas na Câmara 
Municipal, para além do presidente de câmara, e indicou, ainda, o professor João 
Bonifácio Serra e três membros da Assembleia Municipal. 

O Governo entendeu não aceitar a proposta da Câmara Municipal de Peniche e, 
por despacho do senhor Ministro da Cultura, constituiu um Grupo Consultivo, com os 
seguintes intervenientes, todos com direito a voto: Presidente da Câmara Municipal de 
Peniche, Diretora-Geral do Património Cultural, Chefe de Gabinete do Ministro da 
Cultura, um representante da Secretaria de Estado do Turismo, quatro personalidades 
indicadas pelo Ministro da Cultura e uma personalidade indicada pela Câmara 
Municipal de Peniche. 

O senhor Ministro da Cultura deu a orientação de, na primeira reunião do Grupo 
Consultivo, estarem também presentes três vereadores da Câmara Municipal de Peniche, 
um de cada força política, e um representante da Assembleia Municipal de Peniche, para 
audição das forças políticas. 

Assumiu, perante os membros da Câmara Municipal, que as posições que ele 
assumir no Grupo Consultivo como representante do Município de Peniche, serão as 
posições que a Câmara Municipal de Peniche, democraticamente, tomar. Não fará 
intervenções a título pessoal, mas sim interpretando o que, democraticamente, for 
definido em sede de Câmara Municipal. 

 
Vereador Filipe Sales (PSD): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e com a anuência do senhor 

Presidente da Câmara, disse que: 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 23.02.2017 * Livro 27 * Fl. 24 

Na sua intervenção, o senhor Presidente da Câmara, acredita que, 
involuntariamente, tentou aligeirar este incidente que decorreu após a primeira reunião 
do Grupo Consultivo. Tendo em conta que este ponto da ordem de trabalhos é um ponto 
de situação das propostas de utilização futura da Fortaleza de Peniche, importa esclarecer 
que a Câmara Municipal deliberou, no dia 5 de dezembro de 2016, por um lado, aceitar 
a data de 31 de janeiro para a entrega do relatório da DGPC, por outro lado, nomear 
representantes da comunidade de Peniche para integrar o Grupo Consultivo. 

Importa referir que, para além do senhor Presidente da Câmara, foram indicados, 
pela Câmara Municipal de Peniche, para integrar o Grupo Consultivo, um representante 
de cada força política com assento na Câmara Municipal, um representante de cada força 
política com assento na Assembleia Municipal e o professor João Bonifácio Serra, este 
último, por sugestão do senhor Presidente da Câmara. 

No dia 27 de janeiro, recebeu-se o regimento do Grupo Consultivo com uma 
redação, no mínimo, dúbia, mas, na altura, ninguém valorizou a redação do documento. 

No dia 31 de janeiro, houve uma reunião do Grupo Consultivo, onde estiveram 
presentes o senhor Presidente da Câmara, o senhor Vice-Presidente da Câmara e o senhor 
Rogério Cação, na qualidade de representantes da Coligação Democrática Unitária, o 
senhor Vereador Jorge Gonçalves, na qualidade de representante do Partido Socialista, e 
ele próprio e o senhor Ademar Marques, na qualidade de representantes do Partido 
Social Democrata. 

Todos perceberam que aquela seria a reunião zero, porque não se aprofundou, 
com detalhe, a questão das futuras utilizações da Fortaleza de Peniche. Inclusive, quase 
no términus da reunião, todos pegaram nos telemóveis para agendar as reuniões futuras. 

A segunda reunião, ou a primeira, se se considerar que a anterior foi a reunião 
zero, foi agendada para o dia 9 de fevereiro, a realizar na Fortaleza de Peniche, e ele 
tomou como certa a sua presença no Grupo Consultivo e, com o senhor Ademar Marques, 
deslocou-se à Fortaleza de Peniche para participar na reunião, mas, de forma cordial, 
foram informados, pelo senhor Presidente da Câmara, que não pertenciam ao Grupo 
Consultivo. 

Julgaram que havia um equívoco, porque a Câmara Municipal tinha deliberado, 
unanimemente, a sua participação no Grupo Consultivo e, na reunião do dia 31 de 
janeiro, todos os indicados pela Câmara Municipal consideraram que pertenciam ao 
Grupo Consultivo. Mas, foi explicado pelo senhor Presidente da Câmara que a redação 
do regimento do Grupo Consultivo diz que a inclusão dos membros indicados pela 
Câmara Municipal se refere apenas à primeira reunião. Ou seja, no fundo, nunca 
pertenceram ao Grupo Consultivo, segundo a interpretação do senhor Presidente da 
Câmara e a intenção do senhor Ministro da Cultura. Considera esta interpretação dúbia. 

No final da sua anterior intervenção, o senhor Presidente da Câmara disse que 
assumiu o compromisso, com a Câmara Municipal, de nunca expressar a sua opinião 
pessoal no Grupo Consultivo. Com certeza que, nem em sede de Câmara Municipal, o 
senhor Presidente da Câmara expressa a sua opinião pessoal. Os eleitos locais pertencem 
a órgãos representativos e representam uma comunidade. Representam quem votou 
neles. 

Não pode deixar de manifestar a sua preocupação, porque sente que parte da 
comunidade deixa de estar representada no Grupo Consultivo, sem estar a beliscar a 
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legitimidade que o senhor Presidente da Câmara tem. 
Não pode deixar de manifestar a sua preocupação e apreensão por todo este 

processo e já enviou uma carta ao senhor Ministro da Cultura, de que ainda não obteve 
resposta, mas julga que a carta foi referida na reunião do Grupo Consultivo. Solicitou ao 
senhor Presidente da Câmara que confirmasse esta sua última afirmação. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
O senhor Presidente da Câmara disse que foi informado, fora da reunião do 

Grupo Consultivo, pelo senhor Chefe de Gabinete do Ministro da Cultura, que tinham 
recebido uma carta do senhor Vereador Filipe Sales. 

 
Vereador Filipe Sales (PSD): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e com a anuência do senhor 

Presidente da Câmara, disse que: 
O que os preocupa, verdadeiramente, é que, no quadro dos nove elementos que 

constituem o Grupo Consultivo, que estudam as propostas de utilização futura da 
Fortaleza de Peniche, estão apenas duas pessoas de Peniche, o senhor Presidente da 
Câmara e o professor João Bonifácio Serra. Este último, indicado unanimemente pela 
Câmara Municipal, pelo que também se pode enquadrar como uma pessoa de Peniche, 
quando na realidade não o é. 

Não conseguem aceitar que a comunidade de Peniche tenha sido, uma vez mais, 
arredada deste processo de reflexão e de decisão. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Aproveitava uma expressão feliz do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Ferrel, para dizer que nem todo o asfalto eleitoral é betuminoso, ou seja, há várias formas 
de asfalto eleitoral. 

Se já tinha a convicção, com o desenrolar deste processo, de que esta mão cheia 
de nada em que o Governo da República transformou este processo se transformará 
apenas num número eleitoral em 2017, agora, cada vez mais, tem a certeza de que assim 
será. 

O desfiar de números que o senhor Presidente da Câmara fez é uma 
orçamentação de três milhões de euros, quando o Fundo de Salvaguarda do Património 
Cultural, no Orçamento do Estado, para 2017, tem apenas uma inscrição de quatrocentos 
mil euros, para o país inteiro. 

Este estudo, ainda que venha a ser alterado, é apenas um conjunto de 
constatações, nem sequer são indicações, de necessidades de intervenção. Deve ficar claro 
que não há promessas, há apenas uma constatação num relatório, o que contrasta com o 
que haveria se a Fortaleza de Peniche estivesse incluída no programa Revive. 

Costuma elogiar o senhor Presidente da Câmara, não necessariamente à frente 
dele, pela forma como costuma tratar a oposição. Porque reconhece esse mérito ao senhor 
Presidente da Câmara, de tratar bem a oposição, em termos de informação, da forma 
como se refere à oposição quando esta está presente, o que não é comum nos presidentes 
de câmara. 

Mas, neste caso particular, vê uma tremenda falta de lealdade institucional para 
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com a oposição. O que se passou na reunião em que esteve presente, sem que na altura 
se tenha apercebido, por força do que veio a suceder depois, é uma profunda falta de 
lealdade institucional. 

Acha discutível que um chefe de gabinete de um membro do Governo tenha o 
direito de voto nesta matéria, mas não se opõe. 

Em relação à participação nas reuniões, é muito grave a não participação, mas a 
omissão que ocorreu com um documento que é uma “chicoespertísse”, na forma como 
foi feito, que claramente pretendeu enganar as pessoas e que persistiu no engano durante 
a reunião, em que se percebeu, claramente, que as pessoas pretendiam continuar a 
intervir nas reuniões seguintes, e foi incapaz de esclarecer, na altura, que não havia 
reunião seguinte para as outras pessoas, é absolutamente inadmissível. 

Quando percebeu o que tinha acontecido, achou que não era uma atitude do 
senhor Presidente da Câmara. Ficou muito desiludido, porque contrasta com a opinião 
que tinha, e que vinha consolidando, da relação do senhor Presidente da Câmara com a 
oposição. 

Acha que esta composição representa uma cedência do senhor Presidente da 
Câmara, em interesses políticos que não são os interesses de Peniche, porque permitiu, 
sem dizer nada, que fossem excluídos os outros partidos. 

O senhor Presidente da Câmara diz que foi uma decisão do senhor Ministro, mas 
é do mesmo ministro, de quem o senhor Presidente da Câmara disse à comunicação social 
que ia exigir um pedido de desculpas, pela retirada da Fortaleza de Peniche do Revive, 
que, agora, o senhor Presidente da Câmara, aceita, de bom grado, a exclusão das outras 
pessoas, sem informar os seus colegas da Câmara Municipal, sem informar os membros 
da Assembleia Municipal. É inadmissível! É lamentável! 

Quer lamentar, profundamente, que, depois da falta de contundência que 
assacou ao senhor Presidente da Câmara, na última sessão da Assembleia Municipal, 
haja, agora, uma tremenda falta de transparência neste processo. O senhor Presidente da 
Câmara escusa de achar que está a ser insultado, porque está a falar com a maior clareza: 
a forma de constituição do Grupo Consultivo é de uma falta de transparência inaceitável. 

Quer lamentar, como já fez o senhor Vereador Filipe Sales, que a única pessoa de 
Peniche naquele grupo seja o senhor Presidente da Câmara. Não põe em causa que o 
senhor Presidente da Câmara defenda a posição da Câmara Municipal. O que está em 
causa é que, quando está a ser discutido o futuro do monumento mais importante do 
concelho, não haja pluralidade, relativamente às posições de Peniche, o que é lamentável.  

Há pouco, o senhor Presidente da Câmara, a propósito de outro assunto, disse 
que a pluralidade é para todos, não é só para alguns. No caso deste Grupo Consultivo 
existe uma pluralidade muito estranha. Já se sabe, à partida, que o Grupo Consultivo não 
tem ninguém para defender outras posições. A maior parte das pessoas que estão no 
Grupo Consultivo, foi constatado por toda a gente, está lá para defender uma posição, 
que, por acaso, não é a sua, mas não é isso que está em causa. Há apenas uma posição, 
pelo que é uma pluralidade estranha. 

Fica perplexo com este processo, mas também fica perplexo quando ouve o 
senhor Presidente da Câmara dizer, como ouviu há pouco, que está em causa uma 
competência do Governo. Mas é uma competência do Governo semelhante a tantas 
outras coisas em que Peniche se tem batido por aquilo que quer. Não deixa de ser 
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competência do Governo, mas a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal têm de se 
bater por aquilo que interessa ao Município e por aquilo que consideram ser prioritário. 
Em outros assuntos, o senhor Presidente da Câmara foi contundente. 

Uma vez mais, tem de lamentar que, neste processo, haja, claramente, dois pesos 
e duas medidas. 

 
Álvaro Amador (CDU): 
Disse que queria entregar, em mão, à presidência da Câmara Municipal, tal como 

lhe foi pedido, um dos livros que foi entregue no Museu de Libertação de Paris. 
Acrescentou que, não tendo outra oportunidade, entregava nesta ocasião, para que a 
Câmara Municipal veja como lá se faz e possa tirar, ou não, algumas ideias para o Museu 
Municipal e para a Rede Museológica Concelhia. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
Neste momento, falando como presidente e responsável pela Assembleia 

Municipal de Peniche, não pode deixar de lavrar o maior protesto por a Assembleia 
Municipal de Peniche ter sido excluída da discussão do uso futuro da Fortaleza de 
Peniche. Porque é disso que estão a falar. A Assembleia Municipal de Peniche foi excluída 
de uma discussão sobre o futuro uso da Fortaleza de Peniche, o que é lamentável, em 
diversos aspetos. 

É lamentável, porque, mais uma vez, não obtiveram o respeito do Governo, o que 
tem sido sistemático. Sistematicamente, isso tem acontecido. Mais uma vez, Peniche não 
conseguiu dizer, claramente, que quer ser parte daquela solução, o que torna as coisas 
difíceis para quem sempre esteve disponível para aceitar todas as opiniões. Para quem 
sempre disse, e está a interpretar o que sempre ouviu na Assembleia Municipal de 
Peniche, que este assunto é um assunto de Peniche, mas, obviamente, é um assunto de 
Portugal, pelas vertentes que estão envolvidas da resistência antifascista. 

É muito desleal, para com a Assembleia Municipal de Peniche, que sempre esteve 
disponível para ouvir toda a gente, ser agora quartada dessa liberdade de se exprimir 
junto de quem vai definir o futuro da Fortaleza de Peniche.  

Não pode deixar passar esta oportunidade sem lavrar este grande protesto, em 
nome de todos os membros da Assembleia Municipal de Peniche, mas também em seu 
nome pessoal. 

Não consegue compreender como é que um governo de Portugal trata os 
autarcas desta maneira. Não há explicação! Há uma falta de correção. Há uma falta de 
consideração sem tamanho. 

Este é um assunto que sempre tocou muito à Assembleia Municipal de Peniche. 
Este é um assunto que a Assembleia Municipal sempre disse que queria discutir, em 
todas as suas vertentes. 

Nestas suas palavras, não está em causa, nem nunca estará, a posição pessoal do 
senhor Presidente da Câmara no Grupo Consultivo e a sua competência para representar 
o concelho de Peniche. Que o senhor Presidente da Câmara veja nestas palavras e neste 
protesto veemente, tão só, o sentir da exclusão e o sentir de, a Assembleia Municipal, se 
ver quartada da liberdade de poder exprimir a sua opinião. 

Ficou patente, mais do que uma vez, que as opiniões são diversas, e a Assembleia 
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Municipal ficou quartada da liberdade de poder participar, o que é difícil de encarar. 
A Assembleia Municipal de Peniche sempre esteve disponível para estar ao lado 

do senhor Presidente da Câmara, como se demonstrou na sessão pública sobre o tema, 
para defender os interesses de Peniche e para, obviamente, se conseguir, o mais possível, 
consenso em todas as situações, em todas as posições que Peniche tivesse que tomar sobre 
este assunto. 

É lamentável que, a partir de agora, se duvide se podem estar ombro a ombro em 
todas as situações, e, aí, acha que há uma ponta de responsabilidade da parte do senhor 
Presidente da Câmara. Mas, o seu protesto veemente, não se cansará de sublinhar, vai 
contra a falta de consideração do Governo de Portugal sobre a Assembleia Municipal de 
Peniche. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que: 
Reconhece que a representação de Peniche, no Grupo Consultivo da Fortaleza de 

Peniche, deveria ser muito maior, sublinhando o que já foi dito nesta sessão da 
Assembleia Municipal. 

Acha que, na primeira reunião do Grupo Consultivo, a reunião zero, houve uma 
deselegância, muito clara, quando apenas uma pessoa das que lá estavam, o senhor 
Ademar Marques, não pôde falar. Deveria ter podido falar como os outros. 

A questão que coloca, é até que ponto o senhor Presidente da Câmara poderia ter 
invertido, ou não, este estado de coisas e se não o tentou fazer. 

Não tem dúvidas de que, sendo esta uma matéria nacional, é também uma 
matéria de interesse local, pelo que Peniche deveria estar representado. Não tem dúvidas 
de que o senhor Presidente da Câmara representa bem o Município, mas pensa que o 
grupo ganharia se tivesse a tal pluralidade de representação que já foi referida nesta 
sessão da Assembleia Municipal. 

A Assembleia Municipal pode apresentar, formalmente, um protesto, junto do 
senhor Ministro, por não haver uma representação mais alargada no Grupo Consultivo. 

Reafirma a sua total confiança na representação do senhor Presidente da Câmara, 
que julga que nem o senhor Ademar Marques nem a senhora Presidente da Mesa 
colocaram em causa, mas concorda que, de facto, o Governo da República não teve em 
conta a importância que teria a participação de outras forças políticas neste debate. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
Rejeita, em absoluto, qualquer tipo de responsabilidade, acusação ou 

interpretação que possa ser feita relativamente a falta de transparência da sua parte. O 
que fez, imediatamente após ter recebido o documento, foi reencaminha-lo para os 
membros da Câmara Municipal. 

O que fizeram foi um contributo para a representação e, cada um, pode fazer o 
que entender sobre a posição do Governo. 

Não acredita que se houver uma posição que, do ponto de vista de Peniche, 
expressa pelo senhor Presidente da Câmara, não seja concordante ao Grupo Consultivo, 
haja algum ministro ou primeiro-ministro que a vá aceitar. 

Foi sempre muito contundente, quando sentiu a necessidade de contundência. 
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Uma vez que o relatório está concluído, com a indicação de valores, Peniche 
pode, a partir de agora, ser contundente, coletivamente, para que se dê cumprimento à 
lei do Orçamento de Estado. 

Não considera que, por no Fundo de Salvaguarda do Património estarem apenas 
quatrocentos mil euros, isso seja impeditivo de que o Governo, em razão dos 
compromissos assumidos pela Assembleia da República, encontre os meios financeiros 
no que tem a ver com a componente estrutural, que é a componente do edificado. 

Está disponível para, antes das reuniões do Grupo Consultivo, ter reuniões de 
preparação com os membros da Câmara Municipal e com a participação de membros da 
Assembleia Municipal. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
Foram apresentadas duas propostas. O senhor Rogério Cação propôs que a 

Assembleia Municipal apresente um voto de protesto por não haver uma representação 
mais alargada no Grupo Consultivo da Fortaleza de Peniche e o senhor Presidente da 
Câmara propôs a inclusão de membros da Assembleia Municipal em reuniões 
preparatórias das reuniões do Grupo Consultivo. 

Relativamente ao voto de protesto, julga que os factos estão consumados, pelo 
que não lhe parece que o voto de protesto produza efeitos. Contudo, fica o registo da 
forma de trabalhar deste senhor Ministro da Cultura. 

Quanto à proposta do senhor Presidente da Câmara, deixa à consideração dos 
membros da Assembleia Municipal, mas, obviamente, acha a proposta interessante. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que, não obstante o senhor Presidente da Câmara também representar o 

grupo da Coligação Democrática Unitária, o grupo tem todo o gosto em colaborar com 
ele. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
Não tem a certeza de ter percebido o que está em causa, porque a Assembleia 

Municipal já se pronunciou sobre o processo da Fortaleza de Peniche e as opiniões de 
cada um dos partidos são conhecidas. 

O contributo adicional que os partidos poderiam dar no Grupo Consultivo foi 
vedado. 

Da parte do grupo do Partido Social Democrata, o senhor Presidente da Câmara 
não ficará a saber mais do que aquilo que já ouviu. 

Até ter algum esclarecimento sobre o que se pretende com essa nova forma de 
trabalho, não dá resposta relativamente ao Partido Social Democrata, porque, até há um 
mês, achavam que havia dois representantes do Partido Social Democrata no Grupo 
Consultivo, para depois constatar que não há. 

As posições do Partido Social Democrata são conhecidas, pelo que não está a 
perceber qual é o objetivo desse grupo. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
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Disse que: 
Na véspera da reunião do Grupo Consultivo, telefonou para o senhor Rogério 

Cação e informou que o grupo do Partido Socialista não tinha ninguém que pudesse estar 
presente, porque nunca acreditou muito nisto. 

Não consegue entender como é que o seu partido e o seu governo tomam posição, 
neste tipo de situações, e estar mais gente para reinar e para dividir, pelo que, 
pessoalmente, não está interessado em estar presente. 

Entende que as forças políticas estão representadas no Grupo Consultivo. 
Entende que a forma que o Governo utilizou não é a mais correta. Como disse o 

senhor Presidente da Câmara, a democracia é para cumprir, pelo que a maioria, que está 
do outo lado, é que decide. 

Concorda com o senhor Ademar Marques. Não acredita que se faça alguma coisa, 
porque não há dinheiro, e já existem dois orçamentos, um de três milhões, do Estado, e 
outro de cinco milhões de euros, do Município. Prevê que se coloque um telhado de zinco, 
para evitar a chuva, e se espere o futuro. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, face às intervenções anteriores, parece não haver um consenso 

imediato, pelo que, mais tarde, em reunião de líderes, poderá ver-se qual a posição final 
da Assembleia Municipal. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Em resposta ao senhor Américo Gonçalves, disse que: 
A grande união de Peniche deve ser em torno do que já está consagrado em forma 

de lei, e não teve nenhum voto contra na Assembleia da República. 
Acredita que, até final de abril, se conseguirá encontrar uma participação e um 

contributo de Peniche, através da representação democrática. 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Disse que sabe onde o senhor Presidente da Câmara quer chegar, mas foram 

feitas tantas caminhadas para o hospital e é visível o estado da saúde no concelho de 
Peniche e na região. Acrescentou que o senhor Presidente da Câmara tem ido às mesmas 
reuniões que ele vai e sabe que o estado da saúde é uma vergonha em Caldas da Rainha, 
é uma vergonha em Torres Vedras e é uma vergonha em Peniche e, em relação à Fortaleza 
de Peniche, vai ser outra vergonha. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que: 
O senhor Presidente da Câmara já o ouviu referir-se à necessidade de haver 

fundos públicos para a recuperação da Fortaleza de Peniche e da muralha, o que é 
inequívoco. Mesmo que houvesse uma concessão parcial, teria de haver sempre fundos 
públicos. 

Da parte do Partido Social Democrata, obviamente, haverá sempre um apoio 
para a disponibilização de fundos públicos, mas o que ele disse foi que o que está no 
Orçamento de Estado não é a intervenção, é a elaboração de um relatório.  

O senhor Presidente da Câmara ouviu, tal como ele ouviu, na reunião do Grupo 
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Consultivo, que o sinal político forte era a constituição do Grupo Consultivo, não era a 
recuperação da Fortaleza de Peniche. Parece-lhe um sinal político bastante insuficiente. 

 
Presidente da Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que o Orçamento de Estado refere que “durante o ano de 2017, o Governo 

elabora e concretiza um plano de intervenção urgente na Fortaleza de Peniche”. 
Acrescentou que entende que concretizar é executar. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 4/2017: 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 uma hora e vinte minutos do dia vinte e quatro de fevereiro, a senhora 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão ordinária de 
junho de dois mil e dezasseis, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém 
um resumo do que de essencial nela se passou, nos termos do número um do artigo 
quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 
de doze de setembro, que eu,                                                                  , Diretora do 
Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com a senhora Presidente da 
Mesa assino. 

 
A Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

 
 

_____________________________________ 
 

A Diretora de Departamento, 
 
 

_____________________________________ 
 


