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ATA  N.º  5/2015 
 

A T A  D A  P R I M E I R A  R E U N I Ã O  D A   
S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D E  J U N H O  D A  

A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  
R E A L I Z A D A  N O  D I A  2 6  D E  J U N H O  D E  2 0 1 5 :  

 
Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano dois mil e quinze, no edifício-sede 

da Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, sito na Avenida da Serrana, 
na vila e freguesia da Serra d'El-Rei, 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, dos senhores António Manuel Prioste Salvador (PSD), Henrique 
Bertino Batista Antunes (CDU), António Filipe Monteiro Victória (CDU) e Pedro 
Henrique Lourenço Barata (PS), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de 
Atouguia da Baleia, Peniche e Serra d'El-Rei e Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, 
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), Mariana da 
Conceição Santos Rocha (CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), Arminda da 
Glória Félix Martins Braz (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), Licínio Pereira 
(CDU), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Jorge Manuel Azevedo Pinto 
Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão (PSD), Marcelino Lourenço 
Pereira (PSD), Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS) e Humberto Martins Perdigão (PS) 
reuniu-se, ordinariamente, a Assembleia Municipal de Peniche, 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 das atividades desenvolvidas no âmbito da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste; 
 3) Apreciação da atividade desenvolvida pela Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Peniche; 
 4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para renovação 
das autorizações, concedidas em 26 de fevereiro de 2015, para abertura de procedimentos 
concursais para ocupar vários postos de trabalho; 
 5) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
autorização da abertura de procedimento concursal para a contratação de técnicos 
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superiores no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular, para o ano letivo 
2015/2016; 
 6) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
autorização da abertura de procedimento concursal para a constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para o preenchimento de vários 
postos de trabalho previstos no mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento para 2015; 
 7) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 
reapreciação da majoração aplicada no âmbito da fixação da taxa do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2015, ao Condomínio da Rua da Praia, n.os 34 e 32, em 
São Bernardino; 
 8) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a prestação 
de contas consolidadas relativas ao ano de 2014. 
 5.º - Aprovação da minuta da ata. 

A sessão foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 
quarenta minutos, encontrando-se na sala vinte e quatro dos vinte e cinco membros que 
compõem a Assembleia Municipal de Peniche. 

O senhor Álvaro André Paiva Amador (CDU) compareceu no decurso da 
reunião, quando decorria a apreciação de outros assuntos de interesse para o Município, 
e passou de imediato a participar nos trabalhos. 

O senhor Pedro Henrique Lourenço Barata encontrava-se a substituir o senhor 
presidente da Junta da Freguesia de Ferrel, 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), Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), 
Jorge Manuel Azevedo Pinto Guerreiro (CDU), Laura Maria Gomes Silvério Ganhão 
(PSD), Marcelino Lourenço Pereira (PSD), Ana Filipa Ferreira Nicolau (PS) e Humberto 
Martins Perdigão (PS) encontravam-se a substituir os senhores Ana Cristina Maia da 
Costa (CDU), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Carlos Nicandro Bastos 
Jesus (CDU), Célia Sousa Martins (PSD), José António Leitão da Silva (PSD), Vítor 
Manuel Farricha Mamede (PS) e Natália Susana Colaço Rocha (PS), que comunicaram a 
sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. Os 
senhores Inês Fitas Cação (CDU), Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) e Nuno Miguel 
Vitória Carriço (PS), por serem os membros que se seguiam nas respetivas listas, também 
comunicaram a sua ausência. 

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira Sousa 
Correia Santos (CDU), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 
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), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), Cristina Maria Luís Leitão (PSD) e Filipe 
Maia de Matos Ferreira Sales (PSD). 

 
A senhora Presidente da Mesa saudou a população da vila da Serra d'El-Rei, 

recordou o facto de se estar próximo do décimo segundo aniversário da elevação da 
povoação a vila, acontecimento que saúda, agradeceu ao senhor Presidente da Junta de 
Freguesia da Serra d'El-Rei o acolhimento e à coletividade Serrana - Associação 
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Desportiva, Cultural e Recreativa a disponibilização das suas instalações para a 
realização da sessão da Assembleia Municipal de Peniche. 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra d'El-Rei, António Victória, 
deu as boas vindas aos restantes membros da Assembleia Municipal de Peniche e aos 
membros da Câmara Municipal e saudou a iniciativa de se realizar uma sessão da 
Assembleia Municipal de Peniche na vila da Serra d'El-Rei. 

 
APROVAÇÃO  DE  ATAS  DE  SESSÕES  ANTERIORES: 

 
Foi presente a ata n.º 3/2015, da reunião realizada no dia 28 de abril de 2015, 

tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente distribuído 
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. 

 
Posta à discussão, não se registou qualquer intervenção. 
 
Submetida a votação, foi a ata n.º 3/2015 aprovada, por unanimidade, com 

dezanove (19) votos a favor. 
 
Apenas participaram na aprovação da ata os membros da Assembleia Municipal 

que estiveram presentes na respetiva reunião, 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. 

 
A senhora Presidente da Mesa propôs, e foi aceite pela Assembleia Municipal, 

que se passasse de imediato à apreciação do ponto dois da ordem dia, por se encontrarem 
presentes na sala os representantes da Comunidade Intermunicipal do Oeste. 

 
PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 

 
2) APRECIAÇÃO DAS ATIVID ADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE  
 
Encontrando-se na sala o Primeiro-Secretário Executivo do Secretariado 

Executivo Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, com competência 
delegada pelo Conselho Intermunicipal, nos termos do n.º 2 do artigo 90.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal passou à apreciação do 
segundo ponto da ordem do dia, tendo usado da palavra os senhores: 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu a presença do senhor André Luís Valadão Coelho Rocha de Macedo, 

Primeiro-Secretário Executivo do Secretariado Executivo Intermunicipal da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste. 

Disse que a Assembleia Municipal de Peniche é o primeiro órgão deliberativo 
municipal do Oeste a usar da prerrogativa prevista na alínea a) do n.º 4 do artigo 25.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de convocar a Comunidade Intermunicipal 
do Oeste para responder perante os seus membros pelas atividades desenvolvidas. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 26.06.2015 * Livro 25 * Fl. 124 

 
Primeiro-Secretário Executivo do Secretariado Executivo Intermunicipal da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste, André Macedo: 
Disse que: 
- Iria apresentar, de forma sintética, os projetos estratégicos e mais dinâmicos da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste; 
- Em 2020, o Oeste deve afirmar-se como uma região global que potencia os seus 

recursos humanos, agrícolas e marinhos, através do equilíbrio entre processos criativos, 
inovadores e sustentáveis e que, cumulativamente, garante a qualidade de vida e o 
aumento da cadeia de valor das dinâmicas empresariais; 

- A Comunidade Intermunicipal do Oeste deu início ao processo de construção 
do quadro de referência regional para o período 2014/2020, a nível nacional denominado 
Portugal 2020 e a nível regional denominado Oeste 2020, respondendo ao desafio lançado 
pela Comissão Europeia para que as novas estratégias territoriais de desenvolvimento 
comecem a ser definidas regional e localmente; 

- Foram promovidos diversos momentos de reflexão e debate com a participação 
de entidades regionais e suprarregionais, em que se apelou à participação das 
comunidades locais, com o objetivo de definir o quadro de desenvolvimento e respetivos 
investimentos integrados a contemplar no horizonte 2014/2020, na região Oeste; 

- Após a aprovação da Estratégia 2020 Oeste Portugal, foi apresentada candidatura 
para a aprovação do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, estando a decorrer o 
processo de negociação com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro; 

- Neste momento, o Conselho Intermunicipal está a negociar com a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro o pacote financeiro para os projetos 
da região Oeste no âmbito do Portugal 2020; 

- O projeto Estratégia de Marketing Regional e Internacionalização, uma abordagem 
estratégica da marca Oeste Portugal, visa apoiar a Comunidade Intermunicipal do Oeste 
no reforço da Rede Regional de Parcerias de Apoio ao Desenvolvimento Económico da Região do 
Oeste, trabalho que irá permitir a promoção da região e dos seus diversos agentes 
públicos e privados, com vista à afirmação da região Oeste, no contexto nacional e 
internacional, como um território favorável a negócios; 

- O projeto ROE – Rede Regional de Promoção do Empreendedorismo do Oeste tem 
como objetivo implementar ações, sustentadas em rede de parcerias na região Oeste, com 
vista à promoção e implementação de ações no âmbito do empreendedorismo de base 
local e promover a criação de um ecossistema empreendedor, apoiado na estruturação e 
coordenação de uma rede regional que contribua para favorecer a criação de sinergias e 
de condições de eficácia e eficiência no domínio do apoio ao empreendedorismo; 

- O projeto ROE – Rede Regional de Promoção do Empreendedorismo do Oeste tem 
duas componentes: A ação 1, elaboração do Plano de Ação para a Promoção do 
Empreendedorismo na Região do Oeste 2011-2015, que se encontra concluída, e a ação 2, 
implementação e dinamização do Plano de Ação para a Promoção do Empreendedorismo na 
Região do Oeste 2011-2015, que se encontra em curso; 

- O projeto ROE – Rede Regional de Promoção do Empreendedorismo do Oeste tem um 
valor aprovado de 331 122,68 euros, financiado a 85%, teve início em maio 2011 e 
terminará em junho 2015; 
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- O Plano de Ação para a Promoção do Empreendedorismo na Região do Oeste tem os 
seguintes projetos: A1. Criação da Rede Oeste Empreendedor, A2. Plano de Comunicação 
e Divulgação da ROE, A.2.1 Manual de Apoio ao Empreendedor, A.2.2 Website Rede 
Oeste Empreendedor, A3. Programa de Promoção do Empreendedorismo nas Escolas, 
A4. Cadeia de Valor de Apoio ao Empreendedor, A.4.1 Programa de Sensibilização e 
Informação, A.4.2 Ateliês de Ideias, A.4.3 Concurso de Ideias Oeste CIM, A.4.4 Ações 
Coletivas de Maturação de Ideias, A.4.5 Programa de Capacitação Coletiva Especializada, 
A.4.6 Programa de Assistência Especializada à Medida, A5. Vigilância Estratégica e A6. 
Promoção da Especialização Inteligente; 

- À candidatura ao Sistema de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA) está 
associado o Modelo de Gestão para o Oeste Voltado para o Munícipe (um modelo integrador 
para a sustentabilidade), que relaciona a gestão municipal com o atendimento dos 
munícipes, graças ao Balcão Único Multicanal, articulados também com a expansão de uma 
arquitetura de sistemas e de gestão documental e de arquivo, possíveis graças a 
tecnologias Web e de Intranet e Extranet e com projetos de Desenvolvimento do Potencial 
Humano da Organização; 

- O SAMA é liderado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste envolvendo 
todos os municípios da região Oeste (Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, 
Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de 
Monte Agraço e Torres Vedras), estimando-se que venha a servir um total de 734 837 
utilizadores, entre munícipes e turistas que visitam a região; 

- O SAMA teve início em janeiro de 2011 e termina em setembro de 2015, com um 
valor aprovado de 4 429 289,30 euros, financiado a 85%; 

- A Central de Compras do Oeste destina-se a centralizar a contratação de 
empreitadas de obras públicas, de locação e de aquisição de bens móveis e de aquisição 
de serviços, em benefício das entidades adjudicantes abrangidas; 

- A Central de Compras do Oeste iniciou a sua atividade em 2011 e liderou a 
segunda vaga de centrais de compras;  

- A Central de Compras do Oeste tem como objetivo modernizar a região e 
desenvolver uma iniciativa colaborativa e tem como entidades aderentes doze 
municípios, quatro serviços municipalizados, oito freguesias e três instituições 
particulares de solidariedade social; 

- A Central de Compras do Oeste tem estabelecidos, atualmente, os seguintes 
acordos-quadro: comunicações móveis, fornecimento de gás, refeições escolares, energia, 
seguros, combustíveis rodoviários, saúde, higiene e segurança no trabalho e inertes, 
encontrando-se em conceção serviços de segurança e vigilância; 

- O projeto designado OesteLED IP (eficiência energética da rede de iluminação 
pública na região Oeste) tem como principal objetivo a redução efetiva de 
aproximadamente 70% do consumo de energia elétrica associado à exploração das 
instalações de iluminação pública da área abrangida pelos municípios associados da 
Comunidade Intermunicipal do Oeste; 

- Sendo a rede de iluminação pública na região Oeste caracterizada por perto de 
118 000 luminárias e com um crescimento anual entre os 2% e 3%, estabeleceu-se como 
prioridade, no âmbito desta medida piloto, a substituição de 59 137 lâmpadas de 
tecnologia convencional de descarga (vapor de mercúrio e vapor de sódio) por luminárias 
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de tecnologia a LED mantendo ou melhorando os níveis e parâmetros adequados de 
luminosidade em conformidade com as normas estabelecidas no âmbito do Documento de 
Referência para a Eficiência Energética na Iluminação Pública (DREEIP); 

- O investimento total do projeto OesteLED IP é de 13 846 285,24 euros, tendo o 
projeto sido apresentado ao Programa Operacional de Valorização do Território, no âmbito 
do QREN – Quadro de Referência Estratégica Nacional; 

- O envolvimento da Comunidade Intermunicipal do Oeste no processo de 
aquisição de equipamentos de proteção individual (EIP) para os bombeiros começou com 
o convite da Estrutura de Missão para a Gestão de Fundos Comunitários para as comunidades 
intermunicipais para que dessem resposta ao convite para apresentação de candidaturas 
do Programa Operacional de Valorização do Território – Fundo de Coesão, de 1 de março de 
2013; 

- O período para a receção das candidaturas previsto era entre o dia 1 de março 
de 2013 e 30 de abril de 2013, tendo como condição de admissibilidade/aceitabilidade e 
de elegibilidade a apresentação de parecer favorável da Autoridade Nacional de Proteção 
Civil e a demonstração de um grau de maturidade aceitável; 

- A premissa definida pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, em 2013, foi a 
de equipar 50% do quadro ativo e do quadro de comando dos corpos de bombeiros 
constantes no Registo Nacional dos Bombeiros Portugueses às 12h do dia 11 de março de 
2013; 

- Os equipamentos a adquirir são: 341 capacetes, 386 cogulas, 790 fatos (casaco e 
calça), 514 luvas e 368 botas; 

- O projeto EIP teve início em julho de 2013 e termina em junho de 2015, com um 
valor aprovado de 249 206,50 euros, financiado a 85% pelo Programa Operacional de 
Valorização do Território; 

- O projeto europeu REPUTE (Renewable Public Transport Enterprise) tem como 
objetivo promover a inovação e o compromisso no uso eficiente da energia em 
transportes públicos, através do fornecimento de informação, estimulação de 
investimento e mudança de comportamentos e recomendações de alterações políticas; 

- A Comunidade Intermunicipal do Oeste tem a responsabilidade do pacote de 
trabalho que corresponde ao desenvolvimento dos projetos-piloto, sendo responsável 
por promover um desses projeto-piloto (pacote 4), o que deu origem ao Moove Oeste 
Portugal, desenvolvido com o apoio técnico da Agência Regional de Energia e Ambiente 
do Oeste – OesteSustentável; 

- O projeto Moove Oeste Portugal, que consiste em colocar à disposição do cidadão 
um veículo 100% elétrico (VE), abastecido através de um sistema solar-fotovoltaico, teve 
início em janeiro de 2015 e irá durar até junho de 2015, com o valor de 285 000,00 euros, 
financiado a 65%; 

- O galardão Quality Coast 2013/2014 é um prémio que decorre de uma 
candidatura elaborada pela Comunidade Intermunicipal do Oeste e seus municípios e foi 
apresentado ao Programa Europeu Quality Coast, que é coordenado pela Coastal & Marine 
Union – EUCC; 

- Este galardão Quality Coast 2013/2014 é importante para a região Oeste, pois 
promove a sua divulgação junto de operadores turísticos com ação e influência em 
mercados turísticos de relevância, nomeadamente nórdicos, e potencia um maior 
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desenvolvimento da economia local e captação de novos investimentos compatíveis com 
critérios de desenvolvimento sustentável, permitindo, igualmente, um ganho de mais 
prestígio e visibilidade internacional, já que a região Oeste foi considerada como um 
destino que faz parte dos 20 melhores destinos turísticos sustentáveis; 

- A região Oeste é a primeira região do continente, a par com a região autónoma 
dos Açores, a ter a certificação de destino Quality Coast; 

- A Comunidade Intermunicipal do Oeste e todos os municípios da região Oeste 
estão a elaborar a candidatura ao galardão Quality Coast 2013/2014 para os anos 
2015/2016. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Salientou a importância da realização de sessões da Assembleia Municipal de 

Peniche fora da cidade de Peniche, por representarem uma descentralização do poder 
político e aproximarem os eleitos das populações. 

Agradeceu a presença do senhor André Macedo e a informação por ele prestada. 
Em nome do Partido Socialista, colocou as seguintes questões ao senhor André 

Macedo: 
- Qual a taxa de aplicação do OesteLED IP no concelho de Peniche? 
- O Centro Escolar de Atouguia da Baleia está incluído nas negociações da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste com a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro no âmbito do Portugal 2020? 

 
Ademar Marques (PSD): 
Salientou a importância da realização de sessões da Assembleia Municipal fora 

da cidade de Peniche, por levarem os assuntos debatidos pela Assembleia Municipal a 
outros locais do concelho. 

Agradeceu a presença do senhor André Macedo e a informação por ele prestada. 
Perguntou ao senhor André Macedo se todos os projetos por ele referidos têm a 

participação de todos os municípios da Comunidade Intermunicipal do Oeste. 
 
Rogério Cação (CDU): 
Disse que subscreve o que foi dito sobre a descentralização das sessões da 

Assembleia Municipal, lembrando que é uma iniciativa que já se realizou em outros 
mandatos autárquicos. Referiu que é importante descentralizar a ação política, porque é 
uma forma do exercício da democracia participativa. Formulou votos de que haja 
condições para que se dê continuidade a este tipo de ações. 

Em nome do Grupo da Coligação Democrática Unitária, saudou a senhora 
Presidente da Mesa pela iniciativa de convocar o Conselho Intermunicipal da 
Comunidade Intermunicipal do Oeste para estar presente numa sessão da Assembleia 
Municipal. 

Agradeceu a presença do senhor André Macedo e a informação por ele prestada. 
 
Primeiro-Secretário Executivo do Secretariado Executivo Intermunicipal da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste, André Macedo: 
Agradeceu as palavras dos três membros da Assembleia Municipal que 

intervieram. 
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Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha (PS), disse que a construção do 
Centro Escolar de Atouguia da Baleia é um dos investimentos no âmbito dos 
Investimentos Territoriais Integrados (ITI) do Oeste e que o Município de Peniche terá 
direito a 4200 luminárias no âmbito do programa OesteLED IP, um investimento de 
1 400 000 euros, sendo que a distribuição pelos municípios foi feita na proporção do 
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), que também tem a ver com a dimensão do território. 

Respondendo ao senhor Ademar Marques (PSD), disse que o Município de 
Peniche participa em todos os projetos por si mencionados, destacando-se essa 
participação na Central de Compras e na marca Oeste Portugal. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu a presença do senhor André Macedo e a informação por ele prestada. 
Agradeceu as palavras do senhor Rogério Cação (CDU). 
Agradeceu ao senhor Presidente da Câmara a colaboração que deu, na qualidade 

de Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal, para que fosse possível esta participação 
da Comunidade Intermunicipal do Oeste na sessão da Assembleia Municipal de Peniche. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Relativamente ao projeto Oeste Led, disse que: 
- O projeto foi esta semana aprovado, tendo a Comunidade Intermunicipal do 

Oeste de ponderar se a sua execução terá condições para se concretizar, uma vez que o 
QREN terminará a 31 de dezembro; 

- A solução que foi agora aprovada foi a solução que, desde sempre, a 
Comunidade Intermunicipal do Oeste queria, mas, só agora, depois de muito trabalho e 
justificações, é que se conseguiu a sua aprovação; 

- O atraso na aprovação do projeto em nada se deve aos serviços da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste ou ao Conselho Intermunicipal; 

- A Comunidade Intermunicipal do Oeste tudo fará para concretizar o projeto, 
mas não pode correr riscos irreversíveis, considerando a implacabilidade da União 
Europeia; 

- A Comunidade Intermunicipal do Oeste está em negociações para que o projeto 
também seja incluído no quadro de apoio comunitário Portugal 2020. 

 
PERÍODO  DE  ANTES  DA  ORDEM  DO  DIA 

 
EXPEDIENTE :  
 

A senhora Presidente da Mesa deu conhecimento de que o expediente recebido 
desde a última sessão ordinária 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. 
 

MOÇÕES ,  VOTOS DE LOUVOR ,  CONGRATULAÇÃO ,  SAUDAÇÃO ,  PROTESTO OU 

PESAR :  
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A Assembleia Municipal passou à apreciação do ponto em apreço, tendo-se 

verificado as seguintes intervenções: 
 
Américo Gonçalves (PS): 
Apresentou o seguinte voto: 
«Um louvor ao Grupo Desportivo de Peniche, por ser Campeão Nacional da Divisão de 

Honra do Distrito de Leiria e pela subida ao Campeonato Nacional de Séniores.» 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Apresentou, em nome do grupo do Partido Socialista, os seguintes votos: 
«Um voto de louvor ao Grupo Desportivo de Peniche, Campeão Distrital de Leiria em 

Iniciados, pelo trabalho e capacidade de desenvolver o desporto no concelho de Peniche.»  
«Um voto de congratulação pelo aniversário dos Bombeiros Voluntários de Peniche, pela 

sua capacidade de resposta e qualidade de serviço prestado a toda a população do concelho de 
Peniche.» 

 
Anabela Dias (PS): 
Apresentou, em nome do grupo do Partido Socialista, o seguinte voto de louvor: 
«O Grupo Desportivo Atouguiense tem desenvolvido, ao longo dos anos, um trabalho 

notável ao nível da formação dos jovens atletas. 
Como consequência desse trabalho, do esforço e empenho conjunto de todos os envolvidos, 

dirigentes, treinadores e atletas, a equipa de Juvenis sagrou-se Campeã Distrital da Primeira 
Divisão da Associação de Futebol de Leiria, passando a competir, na próxima época, na Divisão de 
Honra de Leiria. 

Neste contexto, a bancada do Partido Socialista vem reconhecer e louvar o mérito e o 
trabalho desses atletas que contribuem para o desenvolvimento desportivo do concelho de Peniche.» 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Felicitou o senhor Presidente da Junta de Freguesia da Serra d'El-Rei pelo décimo 

segundo aniversário da elevação da povoação da Serra d'El-Rei a vila. 
Apresentou os seguintes votos: 
«Um voto de congratulação pelo quarto aniversário da elevação a vila da freguesia de 

Ferrel, a mais jovem vila deste concelho.» 
«Um voto de louvor ao Guilherme Fonseca, surfista de Peniche, que venceu o Power 2005 

by Moche e vai competir, no Havai, no próximo inverno.» 
«Um voto de louvor ao atleta de triatlo Paulo Renato Santos, que venceu a medalha de 

prata na prova de triatlo, em Caminha, acompanhado de dois atletas do Peniche Amigos Clube, 
numa prova realizada a 30 de maio.»  

 
Paulo Balau (PSD): 
Apresentou os seguintes votos: 
«Um louvor a nosso conterrâneo, de São Bernardino, que foi treinador da equipa de ténis 

de mesa que ganhou a Medalha de Ouro Europeia, em Bacu, no Azerbaijão.» 
«Ao GDP por ter sido Campeão Distrital e ter ganho a Taça Distrital e consequente 

subida ao Campeonato Nacional de Séniores.» 
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«À equipa de iniciados do GDP que subiu de escalão, foi Campeã Distrital da Primeira 
Divisão Distrital, subiu à Honra e fez com que todas as equipas do GDP estejam atualmente a 
disputar a Honra, a divisão mais alta do distrito.» 

«Um voto de louvor ao GDA, pela subida dos juvenis, que foram Campeões Distritais da 
Primeira Divisão Distrital de Leiria e consequente subida à Honra.» 

«Ao PAC Amigos Clube, em futsal, no escalão de iniciados, por serem Campeões 
Distritais e terem ganho a Taça Distrital de Leiria.» 

 
Ana Nicolau (PS): 
Apresentou, em nome do grupo do Partido Socialista, o seguinte voto de louvor: 
«Um voto de louvor a Francisco Santos, por ter vencido a Medalha de Ouro.» 
«Um voto de congratulação a Peniche, por ter sido eleita a segunda melhor praia da 

Europa pela Lonely Planet.» 
 
José Amador (CDU): 
Apresentou o seguinte voto de saudação: 
«A Marcha Pelo Nosso Hospital constituiu mais uma jornada de luta que marcou a 

inequívoca vontade da gente de Peniche na luta pelo seu Hospital, apesar de todos desejarmos que 
a afluência tivesse sido maior, o que não aconteceu por força da coincidência de eventos. 

Demos, mais uma vez, uma nota muito clara da justa indignação que nos assiste, pela 
falta de respeito com que temos sido tratados pelos responsáveis políticos da saúde e pelo 
incumprimento de promessas que garantiam a continuidade do serviço de urgência básica e 
instalação de outras valências hospitalares. 

A luta é mais que justa e podem contar com a CDU para a defesa intransigente do direito 
à saúde que assiste à população do nosso concelho.» 

 
Rogério Cação (CDU): 
Saudou a coincidência dos louvores apresentados, por significar que as forças 

políticas estão atentas ao que se passa e subscrevem os sucessos do seu concelho. 
Disse que a Coligação Democrática Unitária subscreve os votos apresentados, 

nomeadamente pela elevação da povoação de Ferrel à categoria de vila, ao treinador de 
ténis de mesa Francisco Santos, ao Grupo Desportivo de Peniche, ao Grupo Desportivo 
Atouguiense e aos Bombeiros Voluntários de Peniche. 

Apresentou os seguintes votos: 
«Saudação à elevação da Serra d'El-Rei à categoria de vila: 
No próximo dia 1 de julho, comemora-se mais um aniversário, o décimo segundo, sobre a 

data em que a Serra d'El-Rei foi, muito justamente, elevada à categoria de vila, como corolário de 
um processo de desenvolvimento do território da freguesia que, quer do ponto de vista das condições 
urbanísticas quer dos serviços prestados à população, sofreu um claríssimo incremento nos últimos 
anos. 

A CDU envolve nesta saudação todos os autarcas que, ao longo dos anos, deram o seu 
melhor em prol da Serra d'El-Rei e, bem assim, todos os serranos e serranas, gente trabalhadora e 
de fibra, que se sente, certamente, orgulhosa por este reconhecimento, relativamente ao território a 
que pertence.» 

«Congratulação por Peniche ter sido eleita a segunda melhor praia da Europa: 
É sempre com muita satisfação que vemos o nosso território distinguido além-fronteiras, 
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pela excelência da oferta que tem para os que nos visitam. 
Desta vez, a distinção veio do maior e mais reconhecido guia da viagens do mundo, o 

Lonely Planet, e, segundo o qual, as nossas areias só encontram rival numa praia que fica algures 
no Montenegro. 

Mas, é bom que se tenha em conta os fundamentos da decisão, que se prendem com a 
qualidade das águas e das areias, a que não é alheio o investimento que tem sido feito na limpeza 
das praias e que, anualmente, entre o pagamento de serviços externos e o envolvimento de recursos 
próprios da autarquia, ascende a perto de cem mil euros. 

Queremos, por isso, expressar os nossos parabéns, não só à autarquia, pela atenção que 
lhe tem merecido as praias, como a todos os munícipes, já que este tipo de reconhecimento, pelo 
impacto que tem a nível internacional e pela divulgação positiva que faz do nosso território, como 
oferta turística, constitui-se, inquestionavelmente, como uma mais-valia para o nosso concelho.» 

«Voto de louvor a Luís Chagas: 
O jovem Luís Chagas conquistou, no passado mês de maio, o Campeonato Escolar de Vela, 

na classe lazer. 
A CDU congratula-se com mais este feito, ainda por cima pelo significado que tem, tendo 

em conta que se trata de uma atividade náutica, onde o nosso território tem naturais 
responsabilidades e potencialidades. 

O voto de louvor ao jovem velejador é extensivo aos professores que orientaram a 
participação neste campeonato escolar.» 

«Voto de louvor ao Sporting Clube de Vila Maria, que venceu o Campeonato de Futebol 
Amador de Peniche: 

O Campeonato de Futebol Amador de Peniche não merece as parangonas dos jornais nem 
as objetivas das câmaras de televisão, mas é um evento que mobiliza centenas de pessoas da nossa 
terra, entre jovens e nemos jovens, que todas as semanas se reúnem no Campo da Fonte Boa, 
entretanto melhorado com a colaboração da autarquia, para acompanharem de perto um 
campeonato que é bastante competitivo. 

Propomos, por isso, um voto de louvor ao Sporting Clube de Vila Maria, vencedor da 
edição de este ano, mas gostaríamos de envolver neste louvor todos quantos tornam possível este 
evento desportivo, dirigentes, árbitros, passando pelos atletas e pelos espetadores, que dão vida aos 
jogos de futebol que têm lugar no Campo da Fonte Boa.» 

«Voto de louvor a Ana Marques, que venceu o concurso Fish Gourmet, promovido pela 
empresa Docapesca, S.A.: 

Ana Marques é aluna da licenciatura em restauração e catering da Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar e ganhou o concurso nacional Fish Gourmet, no evento Peixe em 
Lisboa, promovido pela Docapesca, apresentando um fishbúrguer de cavala da sua autoria. 

Este resultado é importante pelo sucesso da própria jovem, mas também porque espelha o 
trabalho de excelência que tem vindo a ser desenvolvido pela ESTM, nomeadamente nesta 
licenciatura em restauração e catering, pelo que propomos que o voto de louvor seja repartido entre 
a aluna e a escola superior que a acolhe.» 

«Um voto de congratulação pelo sucesso que é a Corrida das Fogueiras, que terá lugar 
amanhã: 

É, unanimemente, considerada a melhor corrida noturna que se realiza em Portugal. 
Este ano, mais de seis mil atletas vão vivenciar esta prova, prevendo-se que possa ter uma 

assistência estimada entre vinte e cinco a trinta mil pessoas. 
Sintomático é o facto de, duas semanas antes da prova, estar atingida a capacidade 

máxima de participação, mas condições de segurança que estão pré definidas. 
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A Coligação Democrática Unitária congratula-se por mais este sucesso desportivo, 
felicitando o executivo municipal e os colaboradores do Município, não tendo dúvidas de que a 
presente edição da Corrida das Fogueiras será, mais uma vez, um rotundo sucesso.» 

«Um louvor ao Tomás Farinha, que foi Campeão Nacional de Surf em Desporto Escolar.» 
«Uma nota de louvor pelo excelente trabalho que tem sido desenvolvido pelo PAC – 

Peniche Amigos Clube e pela secção de basquetebol do Clube Stella Maris, que trabalham com 
jovens.» 

«Um voto de louvor pelo trabalho que tem sido desenvolvido pela equipa de rua Porto 
Mais Seguro, que trabalha na área da toxicodependência e no apoio a situações de encaminhamento 
a pessoas toxicodependentes, pelo contributo que tem dado na redução de riscos e minimização de 
danos, contribuindo, de forma muito evidente, para a segurança e para a saúde da nossa terra.» 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que o grupo do Partido Socialista subscreve todos os votos de louvor e 

congratulação apresentados pelo Partido Comunista e pelo Partido Social Democrata. 
 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Felicitou a povoação da Serra d'El-Rei por, no próximo dia 1 de julho, celebrar 

mais um aniversário da sua elevação à categoria de vila. 
Apresentou o seguinte voto: 
«Um voto de louvor ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia que recebeu das 

mãos do senhor Primeiro-Ministro, no dia 8 de junho, o prémio Ciência na Escola. 
De entre oitocentos projetos apresentados, o Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia recebeu o primeiro prémio.» 
Disse que se congratula com os votos de louvor apresentados pelos restantes 

membros da Assembleia Municipal. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
- Este ponto de apresentação de votos de louvor é um momento muito feliz, 

especialmente hoje, pela abrangência de temas, desde o desporto, às escolas, aos 
bombeiros, às coletividades, etc. 

- É muito importante que se traga à Assembleia Municipal esta prova de 
vitalidade do concelho. 

- É uma vivência interessante e percebe-se que a comunidade dá de si, dá aos 
outros e sabe progredir quando se tem alguns meios. 

- Fica feliz com estes votos e interpreta que todos são subscritos por toda a 
Assembleia Municipal. 

 
APRECIAÇÃO DE O UTROS ASSUNTOS  DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA  

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

os senhores, adiante identificados: 
 
Presidente da Junta de Freguesia da Serra d'El-Rei, António Victória (CDU): 
Agradeceu os votos de felicitação endereçados à Freguesia da Serra d'El-Rei pelo 
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aniversário da elevação da povoação da Serra d'El-Rei à categoria de vila. 
Convidou todos os presentes para estarem presentes na festa de celebração do 

referido aniversário, que se realizará no dia 1de julho, no Adro da Igreja de São sebastião. 
Leu um documento, que se transcreve como foi lido: 
«Estimados amigos, colegas autarcas:  
Uma vila sempre em movimento é a melhor forma de falar do presente da Serra d'El-Rei. 
Um presente marcado por mais investimentos no comércio, restauração local e ajudando 

a economia local. 
A primeira fase da reabilitação do imóvel destinado às novas instalações da Junta de 

Freguesia da Serra d'El-Rei aproxima-se do seu final. 
Entretanto, já foram iniciadas pela Câmara Municipal de Peniche as obras do arranjo 

exterior e do futuro museu. 
No âmbito da reabilitação do património local, foram concluídas pela Junta de Freguesia 

as obras dos Lavadouros de Vale Cavalos, com o apoio da Câmara Municipal de Peniche. 
A Junta de Freguesia promoveu, recentemente, a recuperação do polidesportivo da Serra 

d'El-Rei. 
A EB da Serra d'El-Rei foi alvo de obras de grande importância por parte da Câmara 

Municipal com o apoio da Junta de Freguesia e de todos os funcionários, desta forma estamos a 
contribuir para a educação com qualidade. 

Em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Peniche, foi possível reforçar o 
número de ecopontos distribuídos pela nossa vila. 

Mantemos um número significativo de realizações desportivas e culturais organizadas ou 
apoiadas pela nossa Junta de Freguesia. 

Ao nível do património histórico, a destacar a abertura do Paço da Serra d'El-Rei à 
comunidade, uma iniciativa que saudamos e apoiamos. 

De salientar, ainda, a inauguração, recentemente, da nova valência da Associação do 
Centro de Dia Lar, o lar de idosos, uma resposta social que faltava à nossa freguesia, com um apoio, 
na ordem dos 250 mil euros, da Câmara Municipal. 

Por último, dar-vos conta de que estamos a poucos dias das comemorações do décimo 
segundo aniversário da elevação a vila, se quiserem, podem aparecer que são bem-vindos. 

Conscientes de que no poder local existe sempre mais trabalho por realizar, agradeço o 
apoio da população e do trabalho desenvolvido pelos trabalhadores da Junta de Freguesia, Câmara 
Municipal e dos SMAS.» 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Colocou as seguintes questões: 
- São cobrados juros quando existem atrasos no pagamento das mensalidades 

pela frequência do Estúdio Municipal de Dança? 
- Quais os projetos que o Município tem preparados para candidatar ao Portugal 

2020? 
- Que tipo de luminárias serão colocadas na zona histórica da cidade de Peniche? 
- O material utilizado em algumas luminárias, recentemente colocadas na zona 

urbana, é o mais adequado ao clima de Peniche? 
- O que será feito para eliminar as ervas daninhas que crescem nos passeios 

públicos? 
- Qual o ponto de situação do processo da proteção legal da Fonte do Rosário, em 
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Peniche? 
Referiu a importância de os trabalhadores do Município que exercem funções na 

rua, nomeadamente na limpeza urbana, usarem um colete refletor, para estarem 
devidamente sinalizados, atendendo à segurança dos próprios. 

Disse que têm verificado que continuam a ser depositados sacos de lixo em 
alguns locais da zona histórica da cidade de Peniche e que existe lixo no parque de 
estacionamento da praia do Baleal. 

Referiu que se verificaram várias situações de insegurança no Baleal e que a 
Guarda Nacional Republicana não está no local e sugeriu que se alerte esta força de 
segurança para as situações de violência que se têm verificado.  

 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que: 
- Ao dar-lhe a palavra, a senhora Presidente da Mesa tratou-o por deputado, mas 

ele é secretário da Junta de Freguesia e não é deputado municipal; 
- Não sabe o que pensa fazer a Câmara Municipal relativamente a uma possível 

renegociação dos contratos de execução e interadministrativos de delegação de 
competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia do concelho; 

- A referida renegociação deveria ser feita na presença de toda a Câmara 
Municipal; 

- Ultimamente, raramente, os ofícios da Junta de Freguesia de Ferrel vão para o 
Município por correio postal, vão por correio eletrónico e são entregues em mão nos 
serviços administrativos do Município; 

- No dia 20 de março, entregou o ofício n.º 60 e, no dia 1 de abril, entregou o ofício 
n.º 65, ambos em mão, que se referem à alínea a) do artigo 7.º do contrato celebrado entre 
a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, para comparticipação de 50% das despesas 
de manutenção de viaturas, até ao limite de cinco mil euros; 

- A Junta de Freguesia ainda não obteve resposta da Câmara Municipal, mas, na 
oficina, a despesa já está paga; 

- Convinha que esta situação fosse vista; 
- Entregou à Mesa da Assembleia Municipal a questão que a Junta de Freguesia 

entende como uma dívida do Município para com a Freguesia de Ferrel, mas que a 
presidência da Câmara Municipal não entende que o Município seja devedor, e gostaria 
de saber se a Mesa da Assembleia Municipal fez alguma pesquisa ou se tomou alguma 
decisão; 

- Em outra sessão da Assembleia Municipal, o senhor Vice-Presidente da Câmara 
Municipal disse que a Junta de Freguesia ainda não tinha entregado os relatórios, tendo 
ele dito que os entregaria, em mão, o que aconteceu; 

- Mas não é verdade, a Junta de Freguesia tinha entregado os relatórios, a tempo 
e horas, mas eles não foram aceites pela presidência da Câmara Municipal, por não 
estarem em conformidade com o que a presidência da Câmara Municipal entendia que 
deveria estar; 

- Não é contra este entendimento da presidência da Câmara Municipal, porque, 
como era a primeira vez que se estava a elaborar os relatórios, é lógico que não se faça 
bem à primeira, mas foram entregues a tempo e horas; 

- O pontão de acesso à ilha do Baleal continua torto, na praia que, seguramente, 
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é a melhor do mundo, e a iluminação continua com a falta de um poste, gostaria de saber 
o ponto de situação desses processos; 

- Na zona central, junto aos estabelecimentos comerciais, durante o fim-de-
semana, aparecem caixotes a abarrotar de lixo e os animais destroem ou espalham o lixo, 
o que o turismo não gosta de ver; 

- Por último, gostaria da falar sobre o filme que tem dois nomes: A obra dos SMAS 
2015 ou A tempestade em Ferrel; 

- Diz 2015 porque, em 2013, a obra não era só dos SMAS (Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento), como era em tempo de eleições, também era 
uma obra da Câmara Municipal, neste momento é só dos SMAS, o que acha bem; 

- Agradece a obra realizada, que era reivindicada há muitos anos e que eliminou 
os esgotos a céu aberto; 

- Volta a agradecer, como já fez na sessão da Assembleia Municipal em que se 
votou o orçamento dos SMAS, que teve o seu voto a favor; 

- Agradeceu nessa altura e volta a agradecer essa obra; 
- Queria enaltecer a atenção e o trabalho do senhor engenheiro João Raminhos, 

que deixou sempre a Junta de Freguesia informada e tentou resolver sempre os assuntos 
que apareciam, nomeadamente as queixas, informando a Junta de Freguesia a tempo e 
horas; 

- Queria louvar os trabalhadores da Junta de Freguesia de Ferrel, que, aos 
feriados, sábados e domingos, mais do que uma vez por dia, regaram o pavimento para 
diminuir o pó; 

- Quer, também, louvar o trabalho dos Bombeiros Voluntários de Peniche, que 
fizeram uma lavagem exaustiva da zona, enaltecendo o papel do Comandante, que tem 
sido excelente no que toca à relação com a Junta de Freguesia e aos assuntos que vão 
acontecendo; 

- Quer dar os parabéns ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, 
porque, depois de várias chamadas, foi sozinho a Ferrel e, porta-a-porta, repetiu em todas 
as paragens a explicação do estado da obra e do que iria tentar fazer; 

- Agradece e dá os parabéns ao senhor Presidente da Câmara por esta atitude; 
- As obras têm de ser feitas, mas deve registar-se que esta teve uma execução 

muito fraca, é novo e viu poucas obras, mas foram mais de dois meses de buracos e de 
pó intenso, com os comerciantes a terem prejuízos incalculáveis; 

- Na zona das obras existem treze estabelecimentos de comércio que foram 
afetados pelas obras. Os clientes viam o pó a cair em cima das suas refeições; 

- As pessoas idosas não conseguiam circular, por dificuldades de mobilidade; 
- Os legumes e frutas frescas não duravam uma hora, a roupa das lojas de 

vestuário, em alguns casos, ficou definitivamente degradada, sem poder ser vendida; 
- Houve sucessivos cortes de água, sem aviso prévio, o que danificou alguns 

equipamentos dos estabelecimentos; 
- Os supermercados tinham de limpar todos os produtos que iam vendendo; 
- Os habitantes e comerciantes tiveram problemas respiratórios, um dos casos 

grave; 
- Os trabalhadores da Associação de Solidariedade Social de Ferrel relataram que 

havia casas de utentes seus onde o pó se acumulava; 
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- Foi uma obra descoordenada, onde houve várias intervenções no mesmo sítio; 
- Houve pessoas que ficaram com as viaturas fechadas na garagem, por mais de 

uma semana, porque intervieram nas ruas e não avisaram os habitantes; 
- Já abordou o assunto na reunião pública da Câmara Municipal, onde foi dada 

toda a informação, porque os comerciantes entregaram à Junta de Freguesia um 
abaixo-assinado destinado à Câmara Municipal; 

- Ontem à tarde, telefonaram-lhe e fizeram-lhe a seguinte ameaça: “Vocês venham 
regar isto, vocês paguem o que for preciso. – como se a Junta fosse um banco e como se 
ninguém devesse nada à Junta – Se não começam a alcatroar eu vou à Junta e descarrego aí um 
extintor para ver se vocês conseguem trabalhar, se não, eu descarrego um extintor no carro do 
Silvino, para ver se ele consegue andar de carro.” 

- Não deu justificação nenhuma e aconselhou a pessoa a ir à Assembleia de 
Freguesia, que foi ontem, mas a pessoa não apareceu; 

- A capacidade de execução destes trabalhos deveria de ter sido vista antes de o 
orçamento ter sido aceite, porque está mais do que provado que o barato sai caro; 

- Tem de haver um plano B, tem de haver uma alternativa para uma obra desta 
envergadura, têm de conseguir agir depois de se passar o que se passou em Ferrel; 

- Estão muito tristes com o que se passou e solidários com as pessoas que viveram 
aquilo diariamente; 

- Gostaria de propor medidas concretas: que se arranje uma comissão na 
Assembleia Municipal para avaliar o que aconteceu às pessoas; 

- As obras têm de se fazer e tem de haver pó, mas estar o pó no ar durante dois 
meses, sem se fazer nada, é diferente; 

- Por respeito ao senhor Presidente da Câmara, pela atitude que este teve, que é 
de louvar, a Junta de Freguesia disse às pessoas para se acalmarem, atendendo a que o 
senhor Presidente da Câmara tinha dito que, na segunda-feira, haveria alcatrão, mas o 
alcatrão não apareceu nesse dia, contudo um atraso de um dia ou dois acontece; 

- As pessoas quiseram fazer manifestações, trancar as estradas todas, chamar as 
televisões, mas a Junta de Freguesia tentou sempre propor alguma calma às pessoas, mas, 
na próxima, seja como autarca ou como habitante, não faz uma marcha de indignação, já 
que somos do surf, faz uma onda humana de indignação, porque isto não se pode repetir. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse ao senhor Pedro Barata, Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, que a 

Assembleia Municipal de Peniche é constituída por vinte e um membros eleitos 
diretamente e pelos quatro presidentes das juntas de freguesia do concelho e, a todos, o 
Regimento chama de deputados municipais, pelo que solicita que o senhor Pedro Barata 
não leve a mal se ela o tratar por deputado. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que sabe que a senhora Presidente da Mesa não fez por mal, mas queria era 

certificar que não é deputado, mas secretário de junta de freguesia. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que, na Assembleia Municipal de Peniche, o senhor Pedro Barata está como 

deputado municipal. 
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Américo Gonçalves (PS): 
Disse que: 
- A seguir ao 25 de abril de 1974, as aldeias pequenas e grandes passaram a vilas 

e cidades; 
- Gostava muito de estar na Serra d'El-Rei, como na cidade de Peniche, quando 

esta passou a cidade, e estar numa terra com saneamento básico, eletricidade, água, 
passeios, etc. 

- Os passeios que existem na Serra d'El-Rei são os que existiam há 43 anos, 
retirando as novas urbanizações, como também acontece na cidade de Peniche; 

- Infelizmente, a seguir ao 25 de abril de 1974, foram feitas promoções ou 
autopromoções nestas situações; 

- Gostaria de dar os parabéns e agradecer ao senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Peniche pelo trabalho que está a ser feito à entrada da cidade de Peniche, 
junto à praia da Gamboa, em Peniche de Cima, que está a ficar bonito e irá resolver o 
problema da arrumação de carros; 

- Lamenta que o chamado espelho de água, que está perto do lugar da referida 
obra da Freguesia de Peniche, não comece a ter um aspeto belo; 

- Também gostaria de saber o ponto de situação das obras de reparação e 
iluminação do pontão de acesso à ilha do Baleal; 

- Espera que, seis meses após a sua reclamação, o cartão de identificação de 
membro da Assembleia Municipal lhe seja entregue em setembro; 

- Em setembro, fará nove meses que solicitou à presidência da Câmara Municipal 
o referido cartão de identificação; 

- Após a conclusão do terceiro piso, em águas furtadas, de uma moradia situada 
na Avenida Mariano Calado, junto ao Filtro, em Peniche, pergunta ao senhor Presidente 
da Câmara se o dono do prédio vai aumentar o valor matricial do mesmo, beneficiando 
o Município do aumento do Imposto Municipal sobre Imóveis, porque a obra que a 
Câmara Municipal autorizou mais não é do que encapotar um terceiro piso numa 
moradia; 

- Há seis moradores do Bairro dos Pescadores que já lhe apresentaram a questão 
e ele aconselhou-os a apresentarem projetos; 

- As moradias do Bairro dos Pescadores são de rés-do-chão e telhado, estão 
colocadas dentro de um buraco, e ficariam muito mais agradáveis se apresentarem um 
projeto para lhe colocar mais um piso em cima, aumentava-se o Imposto Municipal sobre 
Imóveis e as pessoas ficavam com melhores condições; 

- Tem verificado que, no concelho, há hostels a abrir e outros a fechar, em prédios 
e em andares, pelo que está na hora de, à semelhança de outros municípios, de se começar 
a fiscalizar e fazer um regulamento para este tipo de situações; 

- É demasiado grave quando, em algumas situações, nomeadamente na cidade 
de Peniche, no Baleal e em Ferrel, não existem condições, porque arrenda-se de tudo, até 
garagens com chuveiros na rua; 

- Quando a fiscalização atua apenas vê o edifício principal, porque o resto está 
camuflado; 

- Gostaria que a presidência da Câmara Municipal tomasse atenção a esta 
situação. 
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Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Respondendo ao senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata, 

sobre a obra realizada nas infraestruturas de saneamento da vila de Ferrel, disse que: 
- Em circunstância alguma, com a forma como os trabalhos decorreram, o 

trabalho de investimento que o Município de Peniche fez, ao longo destes anos, em 
matéria de saneamento, será desvalorizado; 

- A obra, embora sendo promovida pelos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento, é do Município de Peniche; 

- Em circunstância alguma a presidência da Câmara Municipal fez diferença 
entre uma primeira fase e uma segunda fase; 

- Ele próprio tem acompanhado a obra, dia-a-dia e mais do que uma vez por dia, 
e nunca foi ameaçado; 

- A obra foi muito bem programada e coordenada; 
- O senhor Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata, quando 

esteve na reunião da Câmara Municipal, foi informado de que, de acordo com os serviços, 
a intervenção iria começar na quinta-feira seguinte, mas não começou nesse dia porque 
o empreiteiro teve problemas; 

- O atraso não teve a ver com descoordenação, teve a ver com um problema 
financeiro da empresa; 

- Ele próprio trabalhou para que se arranjasse um quarto subempreiteiro, dando-
lhe garantias de pagamento; 

- O trabalho de lavagem de fachadas de casas foi uma das medidas tomadas na 
sequência de reuniões que foi fazendo com os comerciantes, com o acompanhamento da 
Junta de Freguesia;  

- A Junta de Freguesia de Ferrel esteve sempre presente quando foi por si 
chamada à obra; 

- Os Bombeiros Voluntários de Peniche colaboraram no reforço das lavagens das 
fachadas e na intensificação do reforço das regas; 

- A obra deveria terminar no dia 19, mas em princípio irá terminar na próxima 
semana; 

- O que se disse que iria começar segunda ou terça-feira começou na quarta-feira, 
por não se ter conseguido a máquina de fresar; 

- Agradeceu o reconhecimento feito pelo acompanhamento à obra; 
- Não são necessárias ondas de indignação porque, quando os problemas são 

conhecidos, a presidência da Câmara Municipal está sempre presente; 
- No acompanhamento à obra, reforçou as relações pessoais que tinha com os 

comerciantes e moradores da zona; 
- Apresenta um pedido de desculpa a todos os que foram prejudicados pela 

situação; 
- Reconhece que houve prejuízos, por uma razão que foi alheia à Câmara 

Municipal e aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, mas foi dada uma 
justificação. 

Agradeceu as referências que foram feitas pelo senhor Presidente da Junta de 
Freguesia da Serra d'El-Rei à Câmara Municipal, pelo envolvimento que a Câmara 
Municipal tem tido na relação com as freguesias do concelho, nomeadamente a da Serra 
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d'El-Rei. 
Disse que é muito interessante verificar os resultados que os atletas do concelho 

de Peniche têm tido em muitas atividades, consequência também do acompanhamento 
que o Município tem feito ao longo dos anos, nomeadamente com campos de relva 
sintética, como em Atouguia da Baleia, e com a concessão de apoios a diversos aos clubes. 
Acrescentou que o mais evidente, relativamente à atenção dada ao desporto, é o facto de, 
em sede do Conselho Municipal de Juventude, se estar a trabalhar no regulamento para 
atribuição de prémios de mérito desportivo, com a atribuição de uma bolsa de até mil 
euros, e na gala da juventude. 

Respondendo ao senhor Henrique Estrelinha, disse que: 
- Os juros cobrados, quando existe atraso no pagamento das mensalidades pela 

frequência do Estúdio Municipal de Dança, resultam da aplicação das Normas de 
Funcionamento do Estúdio Municipal de Dança, que foram aprovadas pela Câmara 
Municipal; 

- Se os membros da Assembleia Municipal considerarem que os regulamentos ou 
normativos municipais necessitam de alterações, devem apresentar propostas nesse 
sentido; 

- A aplicação de sanções, pelo atraso nos pagamentos devidos ao Município, é 
habitual e não existe qualquer atitude discriminatória relativamente ao Estúdio 
Municipal de Dança; 

- Existe um atraso significativo relativamente a dois domínios de intervenção dos 
municípios no Portugal 2020, nomeadamente nos Investimentos Territoriais Integrados (ITI), 
mas já foi feita a apresentação da candidatura, onde se inclui o Centro Escolar de 
Atouguia da Baleia, e está em fase de negociação; 

- Na fase de negociação, de entre outros projetos, o que está consagrado, através 
da Direção-Regional de Cultura, é a reabilitação do Forte de Nossa Senhora da 
Consolação; 

- Estão contemplados, e pensa que já seguros, seiscentos mil euros para a 
reabilitação do Forte de Nossa Senhora da Consolação; 

- O Município está a tentar perceber quais é que são as ações elegíveis, para que 
o projeto seja elaborado de acordo com a sua elegibilidade; 

- A partir do momento em que o valor fique contemplado no ITI, 
automaticamente terá de ser contratualizado com o Estado Português, através da 
Direção-Geral do Tesouro e Finanças, na qualidade de proprietário do imóvel; 

- Não estando prevista como prioridade elegível para o ITI, o resultado do 
trabalho de diversas reuniões assentou na possibilidade de reabilitação do edifício do 
Centro de Saúde de Peniche, nomeadamente ao nível das acessibilidades; 

- Existem projetos que não vão caber neste ITI, no quadro da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste, e vão ser transportados para candidaturas diretas ao Programa 
Operacional do Centro, através da apresentação de um Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano (PEDU) sustentável, que foi publicado na passada sexta-feira; 

- O PEDU está associado à delimitação de uma área de reabilitação urbana, em 
que os limites deverão ficar estabelecidos e a candidatura ser apresentada até 10 de 
setembro de 2015; 

- Dentro da candidatura serão integrados diversos projetos, nomeadamente a 
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conclusão das obras no edifício da antiga central elétrica de Peniche, que está destinado 
à instalação da Biblioteca Municipal; a reabilitação do Mercado Municipal; a segunda fase 
da recuperação do fosso da muralha de Peniche, com a colaboração da Docapesca – 
Portos e Lotas, S.A., que sucedeu ao extinto IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes 
Marítimos na gestão da zona portuária de Peniche; e o prolongamento do esporão do 
molhe Oeste do porto de Peniche, que já tem o projeto de execução concluído; 

- Na delimitação desta área de reabilitação urbana, em função da estimativa que 
for feita de elegibilidade, avançar-se-á com os projetos, de acordo com os valores que 
estiverem previstos; 

- Foi feito um esforço significativo para que fosse apresentada uma candidatura 
ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), de cerca 
de seis milhões de euros, para a reabilitação da Estação de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) de Peniche, associada a novas funções e a novas soluções relativamente 
ao tratamento das águas residuais; 

- O Município de Peniche está a trabalhar com a Agência Portuguesa do 
Ambiente, no âmbito do POSEUR, para a relocalização da Estrada Marginal Norte, em 
Peniche, nomeadamente na zona conhecida como Frei Rodrigo; 

- Não existe um saco sem fundo para a elaboração de projetos para o Portugal 
2020, sobretudo quando existe a possibilidade de não serem elegíveis; 

- Relativamente a eventuais situações de insegurança no Baleal, o Posto 
Territorial de Peniche da Guarda Nacional Republicana tem uma nova Comandante, e a 
presidência da Câmara Municipal já lhe colocou algumas matérias, nomeadamente as 
associadas ao trânsito e ao estacionamento na ilha do Baleal; 

- Regista a observação do senhor Henrique Estrelinha, mas é uma matéria que 
deverá ser colocada em sede do Conselho Municipal de Segurança, não obstante poder 
ser debatida também pela Assembleia Municipal; 

- Vai solicitar à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro que, 
através do Setor de Cultura, seja elaborada uma informação para responder à questão 
colocada sobre a Fonte do Rosário. 

Relativamente ao pontão de acesso à ilha do Baleal, referido pelo senhor Pedro 
Barata e pelo senhor Américo Gonçalves, disse que: 

- O Município de Peniche foi convidado a substituir-se à Agência Portuguesa do 
Ambiente na execução de obras de proteção costeira, estando executada a componente 
dunar, a empreitada para os enrocamentos está adjudicada e a reparação do pontão de 
acesso à ilha do Baleal está em fase de adjudicação; 

- O Município já solicitou à Agência Portuguesa do Ambiente que o prazo para 
conclusão das obras fosse até 15 de outubro; 

- Algumas das razões dos atrasos, não todas, deveram-se às dificuldades e aos 
prazos de alguns órgãos da administração pública. 

Respondendo ao senhor Américo Gonçalves, disse que: 
- A povoação da Serra d'El-Rei merece ser vila, por todo o seu património 

histórico, havendo outras vilas que não têm essa condição, e, por isso, Serra d'El-Rei está 
muito bem na “pele” de vila; 

- Regista o agrado e satisfação da intervenção que foi realizada à entrada da 
cidade de Peniche, junto à praia da Gamboa; 
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- Partilha com a Junta de Freguesia de Peniche esta satisfação e regista o 
envolvimento que a Junta de Freguesia de Peniche tem tido; 

- A referida intervenção só foi possível porque foram feitas intervenções no 
sistema de drenagem de águas pluviais; 

- O modelo de cartão de identificação de membro da Assembleia Municipal está 
definido e será entregue aos serviços administrativos, pelo que os membros da 
Assembleia Municipal que desejam ter cartão de identificação devem entregar uma 
fotografia para se emitir o cartão; 

- Não pode responder a questões em abstrato, pelo que toda a informação sobre 
as condições de tramitação e aprovação do processo de obras referente à moradia situada 
na Avenida Mariano Calado, junto ao Filtro, em Peniche, está disponível para consulta e, 
em função das dúvidas objetivas que possam surgir após a consulta do processo, poderá 
prestar esclarecimentos objetivos; 

- Quanto à proliferação de alojamentos, só agora é que ficou estabilizada a 
interpretação relativamente às medidas de política que através de regulamentos foram 
desencadeadas pelo Governo da República em matéria de alojamento local; 

- O Município de Peniche irá realizar ações públicas sobre as questões do 
alojamento local e proceder à fiscalização sucessiva; 

- Os estabelecimentos de alojamento local, desde que os seus exploradores 
entreguem o formulário da mera comunicação prévia e uma declaração de compromisso, 
entre outros documentos, nos serviços do Município ou por via eletrónica, 
automaticamente podem entrar em funcionamento, ou seja, o estabelecimento não abre 
após o Município verificar se tem condições de funcionamento, mas pode abrir 
imediatamente após a entrega da mera comunicação prévia, sem necessidade de esperar 
por qualquer decisão dos órgãos do Município; 

- A responsabilidade da fiscalização é partilhada com outras entidades, 
particularmente o Turismo de Portugal, I.P. e a Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica (ASAE); 

- Espera que a ASAE tenha ouvido o senhor Américo Gonçalves e execute o que 
são as suas competências; 

- Deve haver concorrência leal, até porque existem investimentos muito 
interessantes; 

- Congratula-se com o investimento, de cerca de dez milhões de euros, que o 
Grupo Marteleira fez na reconstrução de uma unidade hoteleira, sita em Peniche. 

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

Câmara, relativamente à intervenção do senhor Pedro Barata, Secretário da Junta de 
Freguesia de Ferrel, sobre os contratos de execução e interadministrativos de delegação 
de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia do concelho, disse que: 

- O senhor Pedro Barata disse que tinha entregado tudo e que, mais uma vez, os 
malfeitores estão no Município; 

- A Junta de Freguesia de Ferrel ainda não entregou o segundo relatório, 
entregou o primeiro, no dia 9 de março de 2015, ou seja, se a presidência da Câmara 
Municipal cumprisse com rigor o que a Assembleia Municipal aprovou, desde novembro 
de 2014 que o Município não efetuava qualquer transferência para a Freguesia de Ferrel, 
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por a Junta de Freguesia de Ferrel não estar a cumprir o protocolo; 
- Apesar da Junta de Freguesia de Ferrel não ter entregado o segundo protocolo, 

ele próprio deu indicações para que fossem solicitadas mais informações sobre os 
relatórios que já foram entregues, para melhor algumas questões pontuais; 

- O relatório que ainda não foi entregue é muito importante para que se possa 
fazer a avaliação dos contratos celebrados; 

- Também a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia se atrasou na entrega do 
relatório; 

- Relativamente à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, já foi apreciado pela 
Câmara Municipal um aditamento a um dos contratos celebrados, relativo aos espaços 
verdes, estando a aguardar-se que a Junta de Freguesia se pronuncie para que a Câmara 
Municipal tome uma decisão; 

- Está também prevista a celebração de acordos de execução com as Juntas de 
Freguesia de Peniche e Atouguia da Baleia para a realização de obras. 

Relativamente à intervenção do senhor Henrique Estrelinha, sobre iluminação 
pública, disse que existe muita corrosão na cidade de Peniche, provocada pela sua 
localização marítima, o que obriga à substituição de algum mobiliário urbano, 
nomeadamente luminárias, não havendo uma substituição programada. Acrescentou 
que há já alguns anos que se estão a utilizar luminárias de metal, em diversos concelhos, 
e este tipo de luminárias está previsto no protocolo celebrado com a EDP. 

Relativamente à intervenção do senhor Henrique Estrelinha, sobre a 
indumentária dos trabalhadores do Município, disse que existem situações que não se 
conseguem controlar, nomeadamente com os trabalhadores vinculados com um Contrato 
Emprego-Inserção (CEI). 

Irá solicitar ao senhor Diretor do Departamento de Energia e Ambiente que faça 
chegar ao senhor Henrique Estrelinha, através da senhora Presidente da Mesa da 
Assembleia Municipal, uma cópia do relatório de aplicação sobre as ervas daninhas. 

Julgava que o senhor Henrique Estrelinha iria valorizar as campanhas de 
sensibilização efetuadas recentemente pelo Pelouro de Higiene e Limpeza, 
concretamente sobre os dejetos de animais e a recolha de resíduos no centro da cidade de 
Peniche. 

Relativamente à intervenção do senhor Pedro Barata, Secretário da Junta de 
Freguesia de Ferrel, sobre a recolha de resíduos sólidos urbanos na freguesia de Ferrel, 
disse que, aos fins-de-semana existe um reforço na recolha de lixos, concretamente às 
sextas-feiras, às 22 horas, aos sábados, às 8 horas e às 22 horas, e aos domingos, às 22 
horas. Acrescentou que o trabalhador do Município responsável por este serviço é o 
senhor Humberto Machado, Encarregado Geral do Setor de Higiene e Limpeza. 

Relativamente aos ofícios referidos pelo senhor Pedro Barata, Secretário da Junta 
de Freguesia de Ferrel, disse que as verbas previstas nos contratos celebrados, destinadas 
à manutenção de viaturas, serão recebidas pela Freguesia de Ferrel. 

Relativamente à intervenção do senhor Américo Gonçalves, sobre a elevação de 
povoações à categoria de vilas ou cidades, disse que: 

- É o rosto da elevação da povoação da Serra d'El-Rei à categoria de vila e tem 
muito orgulho disso, sobretudo tem orgulho numa população que, desde a primeira hora, 
sentiu o que é ser uma vila, porque tem direito a isso; 
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- Existem mais passeios na Serra d'El-Rei do que os que foram construídos nos 
novos loteamentos; 

- Existem passeios na Rua do Aterro, na Rua do Poço Novo, Avenida da 
Liberdade, Rua Primeiro de Dezembro, Avenida da República, etc. 

- As obras que foram efetuadas na EN 114, com os contributos da empresa 
Estradas de Portugal, do Município de Peniche e da Freguesia da Serra d'El-Rei, 
prolongaram-se por dois anos, mas em feliz hora, porque dotou a artéria de passeios; 

- A Serra d'El-Rei tem qualidade de vida e tem muito orgulho em ser vila porque 
tem um jardim-de-infância, um centro de dia para idosos, um lar para idosos, uma secção 
de bombeiros voluntários, uma estação para o tratamento de águas residuais, mais de 
98% da população está servida com saneamento básico, um paço real medieval, a capela 
de Nossa Senhora do Amparo, etc. 

- Além do que referiu, a Serra d'El-Rei tem também a Serrana – Associação 
Desportiva, Cultural e Recreativa, da qual fazem parte diversas secções, como uma banda 
filarmónica centenária, um rancho folclórico, etc. 

- Em breve a Freguesia da Serra d'El-Rei terá uma nova sede, adequada ao seu 
estatuto. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que toda a Assembleia Municipal fica feliz com as novidades referidas pelo 

senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal e pelo desenvolvimento da freguesia da 
Serra d'El-Rei. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Considerando o adiantado da hora, sugeriu, em nome do grupo do Partido 

Socialista, que a Assembleia Municipal passasse ao período de intervenção do público. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Informou que a Mesa, caso não haja oposição da Assembleia Municipal, pretende 

continuar o período de apreciação de outros assuntos de interesse para a autarquia, 
seguindo-se o período de intervenção do público, pelo que solicitou que as intervenções 
dos membros da Assembleia Municipal sejam mais concisas, assim como as respostas. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Informou que a sua intervenção será só sobre a freguesia da Serra d'El-Rei; 
Relativamente à coletividade denominada Serrana – Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa, disse que: 
- A casa onde se encontram, a sede da Serrana – Associação Desportiva, Cultural 

e Recreativa, uma coletividade que tem diversas valências, como uma banda filarmónica 
centenária, um rancho folclórico e uma secção de ginástica, é uma casa grande e com 
muitos anos e, como tal, também tem grandes problemas. 

- Estão presentes na sala elementos da Direção desta coletividade que, em boa 
hora, no início deste ano, abraçaram este projeto e, com o seu dinamismo, têm vindo a 
resolver algumas das questões que estavam pendentes; 

- Existem duas questões que fazem parte do espaço da Serrana que ele não queria 
deixar de colocar ao senhor Presidente da Câmara Municipal, uma sobre o parque infantil 
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e outra sobre o polidesportivo descoberto; 
- O parque infantil está equipado, desde há longos anos, com equipamentos que 

foram instalados pela Freguesia da Serra d'El-Rei e estão sobre a gestão da respetiva Junta 
de Freguesia, embora não haja qualquer protocolo entre a coletividade e a autarquia sobre 
este assunto; 

- No Orçamento do Município de Peniche para o ano de 2015, aprovado pela 
Assembleia Municipal, está uma verba de dez mil euros destinada ao parque infantil da 
Serra d'El-Rei, que pressupõe que se refira ao parque infantil de que tem estado a falar, 
porque é o único que conhece na vila, estando ainda contemplado o mesmo valor para o 
ano de 2016; 

- Contudo, na Assembleia Geral da Serrana, realizada no final de 2014, os sócios 
foram surpreendidos com as declarações do senhor Presidente da Junta de Freguesia da 
Serra d'El-Rei, que informou que as obras no parque infantil não se podiam realizar, 
porque não eram legalmente possíveis, e que seria construído um novo parque infantil 
no logradouro do edifício que está a ser construído para ser a sede da Freguesia da Serra 
d'El-Rei; 

- Entretanto, ouviu dizer que já não vai ser construído esse novo parque infantil, 
notícia que, caso seja possível, agradecia que fosse confirmada; 

- Gostaria de saber se, no parque infantil instalado nos terrenos que pertencem à 
Serrana, vão ser aplicados os montantes previstos no Orçamento Municipal e se será 
celebrado algum protocolo de utilização do espaço; 

- Desejava que no arranjo do parque infantil fosse incluído o arranjo do 
polidesportivo descoberto; 

- Embora o polidesportivo existente em Vale Cavalos tenha sido reabilitado há 
pouco tempo, se o que se encontra instalado nos terrenos da Serrana também for 
reabilitado, é mais um espaço que os jovens podem utilizar para a prática do desporto. 

Relativamente ao Fórum Multiusos da Serra d'El-Rei, disse que: 
- Está a ser reconstruído um edifício na vila da Serra d'El-Rei que servirá de sede 

da Freguesia da Serra d'El-Rei; 
- É um edifício que todos querem que seja marcante, bonito e digno da povoação 

(não tendo grande importância se é vila ou aldeia, desde que a qualidade de vida seja 
boa), tendo sido mantida a fachada original; 

- É com alguma mágoa que, numa obra que é do Município, e que deveria ser de 
referência, constata que não se teve o cuidado de se alargar o passeio público, que só tem 
meio metro de largura e é um perigo para a passagem de peões; 

- Não compreende o argumento de que a estética da fachada do edifício não 
poderia ter sido mantida caso tivessem alterado a implantação do edifício, porque 
bastava que tirassem uma fotografia à fachada e a reproduzissem num novo edifício, 
construído mais atrás, onde poderiam ser aplicados os materiais que fosse possível 
recuperar do antigo edifício; 

- A segurança das pessoas deve estar sempre em primeiro lugar, pelo que se 
tivessem construído um novo edifício, mais atrás, o passeio poderia ser alargado e 
criar-se-iam outras acessibilidades; 

- Outra coisa que o surpreende e ainda não conseguiu descortinar, é a não criação 
de lugares de estacionamento para automóveis junto a este novo equipamento da 
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Freguesia; 
- Existe uma grande carência de lugares de estacionamento no centro da vila, 

como em outros locais do concelho; 
- Existem muitos constrangimentos ao estacionamento na vila da Serra d'El-Rei; 
- Estes dois assuntos, o passeio público e os estacionamentos, entroncam na 

questão do planeamento urbanístico; 
- O Plano de Urbanização da Serra d'El-Rei já não será elaborado, porque a 

legislação foi alterada, mas existem coisas que se podem planear, como a construção de 
passeios e de ciclovias, numa época em que o cicloturismo está a ter um grande 
incremento e existem, cada vez mais, pessoas a fazer caminhadas. 

Relativamente à estrema entre os concelhos de Peniche e de Óbidos, 
nomeadamente nos limites das freguesias da Serra d'El-Rei e do Olho Marinho, disse que: 

- Não é agradável que as pessoas que moram junto a uma estrada que faz parte 
do concelho de Óbidos digam que são habitantes da Serra d'El-Rei, no concelho de 
Óbidos; 

- Porque não existe nome para o núcleo de casas que se encontra junto à EN 114, 
na continuação da vila da Serra d'El-Rei, os seus moradores são habitantes da Serra 
d'El-Rei, mas no concelho de Óbidos, pagam o fornecimento de água e o saneamento ao 
Município de Peniche, mas fazem parte do concelho de Óbidos; 

- Existe a capela de Nossa Senhora do Amparo, que está sob administração da 
Paróquia de São Sebastião da Serra d'El-Rei, mas está encravada no concelho de Óbidos; 

- Gostaria de saber se existe intenção da Câmara Municipal de Peniche em 
conversar com a Câmara Municipal de Óbidos sobre este problema. 

Relativamente à Escola Básica do Primeiro Ciclo da Serra d'El-Rei, disse que: 
- Foram feitas obras na EB1 da Serra d'El-Rei, o que é de saudar e todas as crianças 

agradecem as obras que foram feitas, mas, segundo a lógica existente para outros locais, 
o facto de terem sido feitas aquelas obras, significa que o Núcleo Escolar da Serra d'El-Rei, 
programado e existente na Carta Educativa do concelho de Peniche, deixou de fazer 
sentido; 

- Gostaria de saber se o Núcleo Escolar da Serra d'El-Rei, que foi noticiado na 
primeira página do Notícias da Serra, editado pela Junta de Freguesia da Serra d'El-Rei, 
como um edifício lindíssimo e um novo local para as crianças, não vai mais existir. 

Relativamente à limpeza urbana, disse que: 
- Existe uma zona da Serra d'El-Rei, quase no limite do concelho de Óbidos, que 

se chama de Mãe-d’Água; 
- Nessa zona existem uns tanques antigos e um edifício, também antigo, que tem 

sido tratado pela Junta de Freguesia da Serra d'El-Rei; 
- Ao lado desse edifício, existe um contentor, de grandes dimensões, para a 

deposição de lixos, o que faz com que o espaço fique sujo e feio; 
- Considera que existem outros locais onde esse grande contentor pode ser 

colocado; 
- Na Mãe-d’Água, deveriam ser coladas árvores e mesas para que as pessoas 

possam desfrutar do local, nomeadamente da paisagem que é lindíssima, uma vez que 
se avista o mar, Peniche, as Berlengas e o Baleal. 

Perguntou se o Plano de Arborização para o concelho de Peniche, cuja elaboração 
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foi aprovada pela Câmara Municipal, em 23 de março de 2015, contempla a freguesia da 
Serra d'El-Rei. 

Relativamente à malha urbana da vila da Serra d'El-Rei, disse que: 
- Existe na zona mais antiga da vila da Serra d'El-Rei muitos edifícios 

degradados, que, apesar de não serem propriedade das autarquias, deixa o desejo de que 
se crie algum estímulo para que os donos desses edifícios possam recuperá-los e torná-
los agradáveis para a vista e deixarem de ser um foco de insalubridade; 

- Um desses imóveis é propriedade da Freguesia da Serra d'El-Rei e foi adquirido, 
há cerca de quinze anos, para a construção do Museu da Serra d'El-Rei; 

- Essa construção não foi feita, os terrenos estão ao abandono e os edifícios muito 
degradados; 

- Gostaria de saber o que pensa a Junta de Freguesia fazer com aquele imóvel. 
Perguntou qual o ponto de situação de um loteamento que foi promovido pela 

Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, nos terrenos do antigo campo de 
futebol da Serra d'El-Rei, e que, entretanto, foi transferido para o Município. 

 
Marcelino Pereira (PSD): 
Disse que, na sequência de uma intervenção que fez numa outra sessão da 

Assembleia Municipal, gostaria de saber se ainda está prevista alguma intervenção nos 
terrenos, sitos em Casais do Baleal, arrendados pelo Município para servirem de 
estacionamento. Referiu que o entulho existente no local aumentou e que continua a falta 
de zelo pelo local. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Sobre a intervenção do senhor Américo Gonçalves, disse que: 
- Discorda, em absoluto, do que disse o senhor Américo Gonçalves sobre a 

elevação da Serra d'El-Rei à categoria de vila, porque não lhe parece justo; 
- Tem a certeza de que o senhor Américo Gonçalves não teve essa intenção, mas 

é profundamente injusto, para o trabalho que foi feito e para o que foi conseguido, dizer 
que a Serra d'El-Rei está como estava há 43 anos, não é exagero, é profunda distração; 

- Concorda com o senhor Paulo Rodrigues, pois também considera que os títulos 
que se atribuem aos territórios não têm, necessariamente, muito a ver com o que é a 
qualidade de vida, mas existe um simbolismo e um reconhecimento associado a esta 
elevação; 

- Os critérios para a elevação da categoria das povoações estão plasmados na lei 
e foram cumpridos, pelo que é uma questão de direitos, de justiça e de merecimento; 

- Não gostou da intervenção do senhor Américo Gonçalves, porque é desmerecer 
todo o trabalho que foi feito. 

Na qualidade de representante da Assembleia Municipal de Peniche, informou 
que foi marcada a reunião do Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Oeste, para 
o dia 3 de julho de 2015. 

Perguntou ao senhor Presidente da Câmara que investimentos estão previstos no 
Portugal 2020, na área da saúde, para o concelho de Peniche. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Lembrou que o assunto abordado pelo senhor Américo Gonçalves, sobre o 
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alojamento local, já foi debatido pela Assembleia Municipal, nomeadamente há cinco 
anos, onde foi referida a necessidade de as entidades públicas, designadamente o 
Município e a ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, garantirem a 
segurança de quem visita Peniche, e essa deve ser a preocupação da Assembleia 
Municipal, de que não aconteça nada a quem visita o concelho. 

Perguntou quando é que a Câmara Municipal apresenta à Assembleia Municipal 
o projeto de um novo regulamento para o exercício da atividade de comércio a retalho 
não sedentário por vendedores ambulantes. Referiu que é importante que existam regras 
definidas para o exercício desta atividade no concelho de Peniche. 

Relativamente ao Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de 
Campismo Ocasional e Caravanismo no Concelho de Peniche, disse que: 

- Na sessão ordinária de abril de 2015, o senhor Vice-Presidente da Câmara 
Municipal reconheceu que havia alguma sinalização por colocar; 

- Em seu entender, toda a sinalização subsequente deste Regulamento está por 
colocar, uma vez que foi apenas colocada em um ou dois sítios; 

- Falta informação para distribuir aos autocaravanistas; 
- Será fácil fazer um folheto, em dois ou três idiomas, para explicar as regras que 

vigoram em Peniche; 
- Deixa a sugestão da elaboração do folheto, para que as próprias autoridades o 

possam distribuir aos autocaravanistas, informando-os de que estão a infringir uma 
regra, porque eles não têm outra forma de o saber. 

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

(PSD): 
Informou que algumas pessoas se queixam dos maus cheios que aparecem nas 

praias do Molhe Leste e do Médão/Supertubos, alegadamente provenientes da fábrica 
de farinha de peixe. 

Sugeriu que se estabeleça uma parceria entre a empresa Infraestruturas de 
Portugal, S.A., o Município Peniche e a Freguesia de Atouguia da Baleia, para a realização 
de uma intervenção na rotunda do IP6, sita em Porto de Lobos, freguesia de Atouguia da 
Baleia, para dignificar o espaço. 

Perguntou quando é que a Câmara Municipal começa a obra de reabilitação do 
Cruzeiro Manuelino do lugar da Coimbrã, que está prevista no Orçamento Municipal. 

Disse, ainda, que: 
- No dia 14 de julho de 2015, na albufeira da barragem de São Domingos, 

localizada na freguesia de Atouguia da Baleia, realizou-se a Taça Nacional de Remo; 
- A Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia não foi informada da realização 

desta prova, tendo apenas recebido do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara 
Municipal, na sexta-feira anterior, às 16 horas e 47 minutos, um cartaz para divulgação 
do evento; 

- Considera que uma sexta-feira, ao fim da tarde, não é o momento mais oportuno 
para se solicitar a divulgação de um evento; 

- Lamenta que o referido cartaz tenha uma fotografia da Fortaleza de Peniche, 
quando poderia ter uma bonita foto da albufeira onde a prova se iria realizava; 

- Lamenta que a presidência da Câmara Municipal não tenha remetido um 
convite à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia para assistir a uma prova que se 
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realizou no território que está sob a sua administração. 
 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Disse que: 
- A Junta de Freguesia de Ferrel agradece ao senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal por ter enviado trabalhadores do Município para retirarem as ervas da ilha do 
Baleal; 

- O senhor Vereador Ângelo Marques, que faz parte do Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, também 
acompanhou, no local, desde as primeiras queixas dos moradores, a obra de saneamento 
realizada em Ferrel; 

- Foi ele próprio que entregou, em mão, o segundo relatório referente à avaliação 
da execução dos contratos de delegação de competências da Câmara Municipal na Junta 
de Freguesia de Ferrel; 

- Se o lixo é recolhido, em Ferrel, à noite, dificilmente na manhã seguinte os 
contentores já estarão cheios, sobretudo se no mesmo local estão dois contentores. 

 
Américo Gonçalves (PS): 
Esclareceu que, na sua intervenção anterior, não disse que a Serra d'El-Rei não 

merece ser vila, o que disse foi que nos habituámos, após o 25 de abril de 1974, a promover 
a vilas e cidades as aldeias e as aldeias grandes. Acrescentou que o que diz em relação à 
Serra d'El-Rei diz em relação à cidade de Peniche, porque Peniche estava muito bem 
como vila, porque é uma cidade onde também faltam muitos passeios. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que, na sua intervenção anterior, não fez nenhum julgamento 

relativamente à cobrança de juros quando existem atrasos no pagamento das 
mensalidades pela frequência do Estúdio Municipal de Dança, apenas perguntou se essa 
situação é um facto. 

Perguntou qual é a finalidade que se pretende dar ao Forte de Nossa Senhora da 
Consolação após a sua recuperação. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Disse ao senhor Henrique Estrelinha que as normas do Estúdio Municipal de 

Dança, que preveem a cobrança de juros, foram aprovadas pela Câmara Municipal. 
Relativa à questão do senhor Henrique Estrelinha sobre o Forte de Nossa Senhora 

da Consolação, disse que: 
- No quadro do Portugal 2020, no que tem a ver com os Investimentos Territoriais 

Integrados (ITI), depois de esclarecida a prioridade de investimento, que é património 
natural e património histórico, chegou-se à conclusão que os projetos que poderiam ser 
elegíveis eram os do património histórico, desde que fossem monumentos nacionais, e 
património natural, mas só para rotas, conteúdos informativos, sinalética etc. 

- A pretensão para o Forte de Nossa Senhora da Consolação e o da reabilitação e 
poderá ter várias utilizações, um programa diverso, orientado para as questões de 
acolhimento, num espaço de turismo, atividades associadas à talassoterapia, uma 
cafetaria, etc. 
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- A candidatura só pôde ser apresentada após a estabilização das arribas do lado 
poente do Forte, o que já está regularizado;  

- A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) nunca apresentou um 
programa, tendo sido colocado no ITI pelo Município; 

- Sendo um monumento nacional, a DGPC não se opõe a que se faça a 
reabilitação; 

- A utilização do espaço terá de ser negociada com a Direção-Geral do Tesouro e 
Finanças, porque se trata de uma propriedade do Estado Português. 

Relativamente à intervenção do senhor Paulo Rodrigues, disse que: 
- Tem uma opinião manifestamente contrária à do senhor Paulo Rodrigues, 

relativamente à reabilitação de edifícios; 
- Em circunstância alguma acolheria a sugestão de demolição do edifício, porque 

a reabilitação de um edifício deve ser a mais genuína possível e qualquer alteração à 
fachada implicaria uma construção nova; 

- O Município deve dar o exemplo na recuperação de edifícios; 
- O que é necessário é que se crie alternativas para o trânsito; 
- A EN 114 é administrada pela empresa Infraestruturas de Portugal, S.A.; 
- É necessário estudar os constrangimentos à mobilidade existentes nos centros 

das vilas do concelho, para se encontrarem soluções; 
- No atual mandato, a Câmara Municipal de Óbidos tem outro presidente, e no 

necessário e fundamental tem havido cooperação entre os municípios de Óbidos e de 
Peniche; 

- No mandato passado, com o então presidente de câmara, foram abordadas 
algumas intervenções que passavam, inclusivamente, por força dos investimentos que 
estavam projetados, por haver uma derivação que poderia ser a oportunidade para a 
redefinição dos limites dos concelhos; 

- Esta é uma matéria que nunca mais se voltou a falar, mas que poderá ser 
reequacionada; 

- Havia a intenção de colar a redefinição dos limites dos concelhos a uma 
intervenção que era significativa; 

- É uma questão a retomar, com a colaboração do senhor Presidente da Junta de 
Freguesia; 

- O Plano de Arborização para o concelho de Peniche não é restrito a nenhum 
território, é para todo o concelho. 

Relativamente à intervenção do senhor Marcelino Pereira, disse que: 
- Já visitou os terrenos, sitos em Casais do Baleal, arrendados pelo Município para 

servirem de parque de estacionamento; 
- Não faz sentido que se pague uma renda para ter um parque de estacionamento 

e o terreno esteja a ser utilizado abusivamente para outra finalidade; 
- Vai ver com o senhor Vice-Presidente qual a melhor intervenção a fazer no local 

para normalizar os terrenos. 
Na sequência da informação do senhor Rogério Cação, de que foi marcada a 

reunião do Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Oeste, disse que: 
- Esteve hoje reunido com o senhor Presidente da Administração Regional de 

Saúde de Lisboa a Vale do Tejo (ARSLVT), para garantir as obras de reabilitação do 
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edifício do Centro de Saúde de Peniche no ITI; 
- Quanto à questão do Hospital, a única coisa que está prevista, indicada pela 

ARSLVT, não através da Comunidade Intermunicipal do Oeste, mas do Programa 
Operacional do Centro (POC), é a substituição da cobertura, por ter amianto, o que é 
manifestamente desajustado do que é necessário; 

- O representante da Assembleia Municipal no Conselho Consultivo do Centro 
Hospitalar do Oeste terá uma tarefa interessante, no sentido de colocar a questão numa 
outra dimensão, porque ainda não existe o plano de reorganização dos cuidados 
hospitalares no quadro do Centro Hospitalar do Oeste; 

- O Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Oeste é o espaço institucional 
onde a questão do plano de reorganização deve ser colocada; 

- Convidou o senhor Presidente da ARSLVT a vir a Peniche, antes de se tomar 
qualquer decisão, e ele disponibilizou-se para vir a Peniche, para perceber, porque ele 
não tem a noção, as dinâmicas locais do que é o desenvolvimento, o fluxo, etc. 

Relativamente à intervenção do senhor Ademar Marques, sobre alojamento local, 
disse que, na sequência de uma ação de sensibilização promovida pela Direção-Geral das 
Atividades Económicas, os municípios suscitaram diversas dúvidas sobre o seu papel no 
processo. Acrescentou que, após os esclarecimentos dessas dúvidas, será constituída uma 
equipa de vistorias que atuará um ou dois dias por semana. 

Ainda na sequência da intervenção do senhor Ademar Marques, disse que irá dar 
indicações ao Gabinete de Comunicação e de Relações Públicas que prepare informação 
para distribuir aos autocaravanistas sobre o Regulamento Municipal para Licenciamento 
das Atividades de Campismo Ocasional e Caravanismo no Concelho de Peniche. 

Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia, António Salvador, disse que: 

- No dia da visita do senhor Ministro do Ambiente aos estaleiros navais, havia 
mau cheiro na zona e aproveitou para alertar o senhor Ministro da necessidade de se 
resolver aquele assunto, tendo o senhor Ministro encarregado a senhora Vice-Presidente 
da Agência Portuguesa do Ambiente de o informar sobre a situação, uma vez que não 
existe enquadramento legal para a questão dos cheiros; 

- Tem o contacto da senhora Vice-Presidente da Agência Portuguesa do 
Ambiente e vai tentar saber o que já foi feito sobre a questão dos maus cheios nas praias 
do Molhe Leste e do Médão/Supertubos, alegadamente provenientes da fábrica de 
farinha de peixe; 

- Concorda com a intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia sobre 
a rotunda do IP6, sita em Porto de Lobos; 

- Congratula-se com o facto de a Federação Portuguesa de Remo, que está muito 
envolvida com Peniche através do remo de mar, tenha querido realizar na albufeira da 
barragem de São Domingos a Taça Nacional de Remo; 

- A proposta de cartaz foi enviada pela Federação Portuguesa de Remo à 
presidência da Câmara Municipal na sexta-feira anterior à prova, pelo que não houve 
tempo útil para a melhorar e enviar mais atempadamente. 

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

Câmara, relativamente à intervenção do senhor Paulo Rodrigues, disse que: 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 26.06.2015 * Livro 25 * Fl. 151 

- Subscreve o que disse o senhor Presidente da Câmara sobre a obra de 
construção do Fórum Multiusos da Serra d'El-Rei; 

- Houve, recentemente, uma alteração ao projeto do Fórum, que responde a uma 
parte da questão colocada pelo senhor Paulo Rodrigues; 

- A alteração incide sobre a localização do edifício destinado ao Centro 
Interpretativo da Serra d'El-Rei, que, no projeto inicial, estava prevista a nascente do 
edifício-sede da Freguesia e, com o novo projeto, passará para a zona norte; 

- Com esta alteração, o espaço a nascente do futuro edifício-sede da Freguesia 
ficará para usufruto da população; 

- Está a ser estudado um projeto para se colocar no local uma referência à história 
e à economia local; 

- Com esta alteração ao projeto, ficou resolvida uma parte dos problemas dos 
acessos ao Fórum; 

- O parque infantil que está instalado em terreno da Serrana serviu, durante 
muitos anos, as valências da Associação para o Jardim-de-Infância da Serra d'El-Rei; 

- Entretanto, após a mudança de instalações das valências da Associação para o 
Jardim-de-Infância da Serra d'El-Rei, a Junta de Freguesia da Serra d'El-Rei comprou um 
novo equipamento, mas é necessário encontrar uma nova solução; 

- A presidência da Câmara Municipal está a estudar com a Junta de Freguesia 
essa nova solução, uma vez que o parque infantil não poderá ficar instalado no Fórum, 
como estava previsto no seu projeto inicial; 

- Concorda que se tem de encontrar as melhores soluções para resolver o 
problema da falta de estacionamento para automóveis na zona envolvente ao Fórum e à 
sede da Serrana; 

- Quando foi efetuado o arranjo urbanístico do Largo Padre José da Costa Leal, 
as zonas de estacionamento ficaram delimitadas e organizadas, mas houve vários 
problemas, nomeadamente na implantação de sentidos únicos de circulação em algumas 
artérias, e teve de se corresponder aos desejos da população; 

- As populações têm dificuldade em aceitar a aplicação de sentidos únicos em 
algumas artérias, mas essa solução poderia ajudar a resolver o problema do 
estacionamento em algumas zonas; 

- Na zona do Fórum Multiusos da Serra d'El-Rei as marcação de lugares de 
estacionamento poderão ajudar a encontrar soluções para o problema; 

- Um dos compromissos que a presidência da Câmara Municipal assumiu com a 
Serrana, foi o asfaltamento de um espaço para criar lugares de estacionamento, o que já 
foi concretizado; 

- Tem de se encontrar uma solução para o polidesportivo da Serrana que vá ao 
encontro das aspirações da população e da coletividade; 

- Já foi iniciado o trabalho para a implantação de mais ciclovias, com base no 
Estudo de Ciclovias do Município. 

Relativamente à intervenção do senhor Ademar Marques, disse que o projeto de 
um novo regulamento para o exercício da atividade de comércio a retalho não sedentário 
por vendedores ambulantes está a ser preparado pelos serviços do Município. 

Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Câmara, sobre os terrenos, 
sitos em Casais do Baleal, arrendados pelo Município para servirem de parque de 
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estacionamento, irá dar-se seguimento a uma intervenção de limpeza. 
Disse ao senhor Pedro Barata que, se o documento foi entregue, ele não o 

conhece, mas vai solicitar esclarecimentos aos serviços do Município. 
 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que o senhor Presidente da Câmara não respondeu às suas questões sobre 

o Núcleo Escolar da Serra d'El-Rei, sobre o imóvel inicialmente destinado à construção 
do Museu da Serra d'El-Rei e sobre o loteamento do antigo campo de futebol da Serra 
d'El-Rei. 

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

Câmara, disse que: 
- Todos conhecem as dificuldades financeiras do país, a Coligação Democrática 

Unitária, na campanha eleitoral, assumiu que a intervenção que faria na EB1 da Serra 
d'El-Rei era a que já foi efetuada, ou seja, não seria feito um edifício novo, mas ir-se-ia 
aproveitar o edifício existente e dotá-lo de todas as condições previstas para o Núcleo 
Escolar da Serra d'El-Rei, nomeadamente salas de aula em número suficiente e 
devidamente equipadas, designadamente ao nível informático, sala multiusos, refeitório, 
sanitários, parque infantil, polidesportivo sintético e biblioteca, necessitando esta última 
de uma melhoria; 

- O imóvel inicialmente destinado à construção do Museu da Serra d'El-Rei tem 
um edifício degradado, mas não existe dinheiro para tudo, o Fórum Multiusos da Serra 
d'El-Rei irá custar muito dinheiro e a reabilitação da escola básica da Serra d'El-Rei custou 
mais 150 mil euros; 

- Existem problemas com o loteamento do antigo campo de futebol da Serra 
d'El-Rei e não existe uma solução fácil, mas terá de ser equacionada entre a Câmara 
Municipal, a Junta de Freguesia e a Direção da Serrana. 

 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, António Salvador (PSD): 
Disse que o senhor Presidente da Câmara não respondeu à sua questão sobre o 

Cruzeiro Manuelino do lugar da Coimbrã. 
 
Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador (CDU): 
Por indicação da senhora Presidente da Mesa e a pedido do senhor Presidente da 

Câmara, respondendo ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
disse que este já colocou a questão do Cruzeiro Manuelino do lugar da Coimbrã na última 
sessão da Assembleia Municipal e na reunião de elaboração do mapa de obras, por duas 
ou três vezes, tendo a presidência da Câmara Municipal já assumido o compromisso de 
iniciar a obra no último trimestre deste ano. 

 
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 
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esclarecimentos que foram solicitados e as respostas dadas: 
 

Luís Rendeiro, em representação da associação Patrimonium - Centro de Estudos e 
Defesa do Património da Região de Peniche: 

 
Leu o documento que a seguir se transcreve: 
«Excelentíssima Presidente da Assembleia Municipal de Peniche; 
Excelentíssimo Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche; 
Senhoras e Senhores Deputados Municipais; 
Senhoras e Senhores Vereadores; 
Senhoras e Senhores Presidentes de Junta; 
A todas as Forças Políticas, Sociais e Institucionais aqui representadas; 
Minhas Senhoras e Meus Senhores: 
Antes de mais, desejo a todos uma boa noite. 
Deixo aqui o meu agradecimento por este direito de expressão, bem como agradeço o tempo 

a vós tomado com estes breves minutos. 
O meu nome é Luís Rendeiro e estou aqui em representação da associação Patrimonium 

– Centro de Estudos e Defesa do Património da Região de Peniche, a qual represento como 
presidente da atual Direção, cujas funções assumi em junho de 2014. 

Sou licenciado em Arqueologia, pela Faculdade de Letras de Lisboa, e mestre em 
Arqueologia e Pré-história, pela mesma Universidade, e frequento atualmente a pós-graduação em 
Arqueologia, Gestão e Educação Patrimonial. 

Assumindo atualmente a presidência da Direção da associação Patrimonium, 
conjuntamente com o atual vice-presidente, Adriano Constantino, aqui presente, licenciado em 
Arqueologia. 

Somos ambos colaboradores diretos do Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras de 
Lisboa e vimos, por este meio, apresentar a Associação que representamos. Fazem parte desta 
Direção profissionais nas mais diversas áreas do saber, tais como História, Arquitetura, Geologia, 
Geografia, Biologia Marinha e outras mais. 

Sendo uma vontade materializada por um punhado de pessoas que, em 1997, se juntaram 
para tornar real esta vontade, a associação Patrimonium nasce da vontade de pessoas como o 
Professor Mariano Calado, Dinah Ferreira, Professora Ana Batalha, Professor José Loios, 
Professora Maria Leopoldina Manteigas, Professora Clara Filipe, Professor José Maria dos Anjos, 
Professora Anabela Matos, Dr.ª Suzete Laranjeira, Professor Paulo Pernão e Professor José Rosa 
Vasco. 

Projetou a sua ação, na defesa e divulgação do vasto património existente no concelho de 
Peniche, onde promoveu algumas atividades dentro desta temática, até ao ano de 2007, onde, 
durante algum período de tempo, se manteve sob a modesta atividade puramente administrativa, 
sem uma efetiva ação no plano do associativo. 

Em junho de 2014, através da ação da Direção agora em exercício de mandato, foram 
estabelecidos os contactos necessários para a devolução desta Associação à atividade social e 
associativa do concelho de Peniche. Onde, desde o dia da tomada de posse deste executivo, o esforço 
foi sempre o de tornar público e consciente, dentro da realidade do associativismo deste concelho, o 
regresso desta Associação a essa realidade. 

Desde de cedo, realizamos visitas às Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel e 
Serra d’El-Rei, demonstrando as nossas capacidades técnico-profissionais para o exercício pleno da 
divulgação, preservação e investigação do vasto património das suas localidades, oferecendo estes 
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serviços às respetivas Juntas de Freguesias que desejassem colaborar neste âmbito. Tal como é 
exemplo o trabalho desenvolvido ao longo do ano com a Junta de Freguesia de Ferrel, na recolha 
dos seus vestígios históricos ou mesmo do apoio da Junta de Freguesia da Serra d’El-Rei à primeira 
feirinha/mostra medieval, realizada no Paço Real da Serra d’El-Rei. 

Dentro da cidade de Peniche, esta Direção fez questão de se reunir com o responsável 
máximo que detêm a vereação da Cultura, o excelentíssimo senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Peniche, Dr. António José Correia Santos, em conjunto com o atual responsável pelo 
Museu Municipal de Peniche, o Dr. Rui Venâncio, onde as mesmas capacidades técnico-
profissionais, bem como a vontade de realizar trabalhos em conjunto com o executivo municipal, 
foram expressamente referidas por esta Direção. 

A razão da presença perante esta Assembleia Municipal, os excelentíssimos Vereadores e 
restantes senhores aqui presentes, é o findar deste ciclo expositivo de um ano de direção, e uma 
exposição da parte da mesma perante o órgão máximo da representação democrática a nível 
concelhio. Assim, e usando daquilo que tomei como dado adquirido, por ser um “filho de abril”, e 
não conhecendo nenhuma outra forma mais expressiva possível de exercer um ato livre e 
democrático, falo nesta Assembleia como presidente de uma associação sem fins lucrativos que, 
dentro do âmbito das quase uma centena de tantas outras associações locais atualmente existentes, 
busca na sua maneira mais coerente, imparcial e clara possíveis, satisfazer os objetivos para os 
quais qual foi criada, que, neste caso, será, acima de tudo, a proteção, divulgação e investigação do 
património existente na região de Peniche. 

Apresento, desta forma, o trabalho levado a cabo por esta Associação, durante o ano de 
regresso às lides do associativismo local, após sete longos anos de ausência do mesmo. 

Iniciamos, assim, ainda no trimestre do verão de 2014, um conjunto de apresentações e 
dias didáticos, sob o tema da Arqueologia e Património Local, onde se elaborou o Dia Aberto da 
Arqueologia, para alunos da Escola Básica 2.3 de Atouguia da Baleia, e formação de pessoal docente 
do CFAE Centro-Oeste, no AEAB - Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, sob o epitáfio 
de “O Património Cultural e Natural (local e regional), como Recurso Didático Interdisciplinar”. 

A associação Patrimonium, levando a cabo a sua investigação sobre o património presente 
no concelho, efetuou ainda o workshop Turismo Militar - Apresentação do Roteiro “Peniche a 
Defesa do Reino (primeira parte) ”, a convite do Departamento de Animação Turística da Escola 
Superior de Turismo e Tecnologias do Mar (ESTM). Conjuntamente com os seus investigadores, 
a Patrimonium efetuou, ainda, alguns estudos sobre a história contemporânea local, estando 
presente, no passado dia 8 de abril de 2015, no IV Congresso Internacional de História do 
Movimento Operário e Movimentos Sociais em Portugal, com o tema “A Revolta dos Mestres de 
1935”, investigação que se encontra atualmente em curso por esta Associação. E realizou, mais 
recentemente, quatro textos representativos de quatro investigações abertas em paralelo, sobre o 
panorama do setor das pescas, ao longo de todo o século XX, em Peniche, a ser publicado no 
próximo número da Paideia, a sair brevemente. 

Realizou também um conjunto de apresentações sobre algumas temáticas sobre 
arqueologia, história e património local, sendo exemplo disso os convites efetuados a investigadores 
que, durante o seu percurso profissional, tiveram em mãos património do nosso concelho, tais como 
o Dr. Jorge Russo e a sua apresentação sobre o afundamento do SS DAGO, ou a Dr.ª Sónia Simões 
e a sua apresentação sobre as intervenções no Convento de Bom Jesus. 

Dentro das necessidades turístico-culturais, a Patrimonium tem levado a cabo, com os 
associados desta instituição, a hipótese de divulgar, através de roteiros pedestres, o vasto 
património de Peniche e o seu concelho a todos aqueles (nacionais e internacionais) que queiram 
usufruir deste serviço. Tornando-se, assim, esta instituição associativa numa base de 
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aproveitamento da oferta tecnocientífica existente na mesma (ou em todos aqueles que venham a 
pertencer ao grupo de associados) em prol do património, usando o turismo como veículo promotor 
do mesmo. 

A par desta vertente de formação, a associação Patrimonium, tendo como presidente e 
vice-presidente dois arqueólogos de formação e profissão, cujo trabalho científico e de campo é 
tutelado pelo órgão estatal (DGPC), e que fazendo-se valer pela ética que deveria reger todos os 
profissionais da área, e que na realidade da arqueologia portuguesa é remetida para o cumprimento 
dos vários decretos-leis que a regulamentam. Esta capacidade técnica e científica de colaborar 
diretamente com a Direção Geral do Património Cultural moldou a ação desta Associação na 
prevenção e salvaguarda do património presente no concelho de Peniche, ação essa reconhecida pela 
própria tutela. 

Nesse âmbito, todas as ações de informação prestada (quer por autoiniciativa da 
Patrimonium ou a pedido da própria tutela) são tidas por estes profissionais da arqueologia como 
obrigatoriedade profissional e honradez ética, ficando o trabalho dos mesmos moldados e 
condicionados pelas diretrizes da própria tutela. 

A mais é de referir que, neste âmbito das prestações de informação trocadas entre a DGPC 
e a associação Patrimonium, sobre a falta de acompanhamento arqueológico em algumas obras no 
concelho de Peniche, não ultrapassam o volume de quatro obras sobre as quais foram requeridas 
essas informações adicionais. 

Assim, sentimos a necessidade de desmistificar, perante vossas excelências, que nunca foi, 
é, ou será intuito da Patrimonium proceder a uma fiscalização desenfreada pelo território concelhio 
em busca de obras cujos acompanhamentos arqueológicos deveriam ocorrer. Até porque tal deveria 
ser da competência das entidades locais, no âmbito dos departamentos urbanístico, arqueologia e 
da cultura, que, antecedendo quaisquer licenciamentos de obra, deveriam prever a necessidade ou 
não de acompanhamento arqueológico nas mesmas. Ficando apenas a associação Patrimonium no 
âmbito de observador solidário da própria DGPC, atenta a situações cujo sensibilidade e grau 
elevado de destruição sejam mais evidentes, a comunicar à tutela as realidades presenciadas neste 
concelho e região adjacente. 

Neste sentido, e tendo em conta o que foi referido anteriormente, eu, em nome da 
Patrimonium, assumo perante vós que nunca tivemos conhecimento do atraso de qualquer 
procedimento de licenciamento, ou de realização de obras, nem mesmo nenhum embargo de obras 
públicas ou privadas resultante da ação de interajuda entre esta Associação e a DGPC. Até porque 
à Patrimonium não lhe cabe jurisdição legalmente reconhecida para a ação de fiscalização, nem o 
poder de embargar ou atrasar quaisquer obras, ficando esse ato apenas e unicamente para o agente 
legalmente capacitado para tal (DGPC). 

Querendo com isto informar, quer o executivo municipal aqui presente e os deputados 
desta Assembleia Municipal, que é parte da ação da Patrimonium colaborar para uma melhor 
eficácia nas questões da prevenção e salvaguarda do património local. Estando dispostos a trabalhar 
com todos aqueles que queiram, conjuntamente com a Patrimonium, delinear e antever a 
minimização de possíveis destruições do nosso património. 

A falta de uma política de projeção futura de salvaguarda e conveniente divulgação do 
património, a pressão urbanística, bem como o desenvolvimento crescente da malha populacional 
ou mesmo as alterações costeiras que o nosso concelho vai continuar a sofrer nas próximas décadas, 
fazem antever que ao continuar sem um estudo, levantamento e, principalmente, uma organização 
gráfica e textual consistente sobre a realidade atual do nosso património arqueológico e histórico, 
o mesmo passe apenas a uma memória desconhecida no panorama científico. 

Tendo como pano de fundo o crescimento meritoso de destino turístico por excelência 
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desta nossa região, onde a par do destino de veraneio, do mar, do sol e dos desportos náuticos, 
Peniche poderá muito bem atingir patamares elevados no que diz respeito aos destinos de Turismo 
Cultural e de Proximidade da região Oeste.  

Para tal, dever-se-ia efetuar um levantamento concreto e preciso, sobre todo o património 
arqueológico (edificado e não edificado), tornando-o posteriormente como instrumento base para 
uma projeção futura na realização do PDM, ou das oportunidades turístico-económicas que 
poderão advir de um conhecimento e reorganização de uma realidade patrimonial até agora na 
maior parte desconhecida. 

Nesse sentido, e porque o nosso caminho durante este ano de atividade foi sempre pautado 
pela proteção do património e pela identificação urgente de alguns vestígios arqueológicos com que 
nos fomos deparando ocasionalmente e atempadamente reportado às autoridades competentes, após 
o parecer dos nossos consultores científicos, bem como os pedidos adicionais à própria tutela pela 
parte da Patrimonium, esta Associação propôs-se realizar um Projeto Plurianual de Intervenção 
Arqueológica e que, após rígido escrutínio da autoridade máxima e legalmente capacitada para 
deferir sobre tal assunto, foi aprovado pela DGPC. 

Ficando como Coordenador Cientifico (neste caso a minha própria pessoa) e do 
Arqueólogo Adriano Constantino, a elaboração da Carta Arqueológica de Peniche, denominada no 
projeto por CAP, tendo ainda como consultores científicos externos alguns professores da 
Faculdade de Letras de Lisboa.  

A Patrimonium lançou-se assim neste projeto, que para além de achar pertinente para o 
panorama arqueológico local, acha deveras primordial na sustentação de uma futura planificação 
urbanística e consecutiva planificação turístico-económica, que certamente deverá constar num 
PDM. 

Será um projeto cuja realização está sujeita à logística e capacidade da Patrimonium, pois 
a mesma até ao momento atua nesta atividade sem quaisquer apoios do Município, nem de 
instituições pública ou privadas locais. Exceto para a área territorial da Junta de Freguesia de 
Ferrel, a qual se mantém com um protocolo de cooperação conjunta. Pelo que a mudança de 
panorama, certamente tornaria mais célere a finalização deste projeto. 

Mas não obstante do panorama atual, é convicção da Patrimonium que um projeto tão 
pertinente e vital para o património local não poderia ficar no esquecimento de um presente PDM 
a ser elaborado. Como tal, e sem quaisquer pretensões, a Patrimonium projetou na sua Memória 
Descritiva a entrega dos dados obtidos no projeto aos serviços da Câmara Municipal de Peniche, 
no final de toda a sua compilação. Assumindo tal decisão com a ética e profissionalismo já 
reconhecida pela tutela, pelos parceiros estratégicos e pelos colegas de profissão. 

Assim, Excelentíssima Presidente da Assembleia Municipal de Peniche, Excelentíssimos 
Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche, Senhoras e Senhores Deputados 
Municipais, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, a todas 
as Forças Políticas, Sociais e Institucionais aqui representadas, Minhas Senhoras e Meus 
Senhores, expus perante vós, no modo mais eloquente e claro que pude e dentro das minhas 
faculdades profissionais, o que é a associação Patrimonium, qual o seu objeto de ação e quais as 
suas linhas futuras de ação. Expus também aqui perante vós o projeto que a Patrimonium levará 
a cabo nos próximos quatro anos para a valorização, preservação e conhecimento e posterior 
investigação do património arqueológico e histórico local, a qual denominamos como CAP (Carta 
Arqueológica de Peniche) e que deveria constar no PDM a ser realizado. 

Por último, apenas posso agradecer o tempo concedido por esta Assembleia para atender 
à minha exposição acerca dos assuntos supra referidos, ficando a partir de agora disponível para 
qualquer questão que acharem pertinentes dirigir à minha pessoa. 
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Cordiais agradecimentos a esta Assembleia, e boa noite.» 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Solicitou ao senhor Luís Rendeiro que faça chegar à Mesa o texto que leu para 

que este seja distribuído pelos membros da Assembleia Municipal. 
 
Rogério Cação (CDU): 
Relativamente à intervenção do munícipe Luís Rendeiro, disse que: 
- Saúda a Patrimonium e a lufada de ar fresco que os novos órgãos sociais 

trouxeram a uma associação que estava em letargia; 
- Independentemente da boa vontade com que foi criada, a verdade é que, até 

2014, a sua atividade estava num limbo qualquer, que não se sabe muito bem onde; 
- Ainda bem que os novos órgãos sociais apareceram e lhe estão a dar vida, com 

projetos e entusiasmo; 
- Em nome da Coligação Democrática Unitária saúda esse entusiasmo; 
- Como foi muita informação e dita em tão pouco tempo, também gostaria de ter 

acesso ao documento que foi lido; 
- Pensa que ninguém tem dúvidas sobre a importância do património, mas às 

vezes o património fica secundarizado por outras necessidades que são mais imediatas, 
mais visíveis ou mais sentidas; 

- Pensa que ninguém tem dúvidas de que o património é extremamente 
importante, quer do ponto de vista cultural, identitário das comunidades, económico ou 
antropológico; 

- Advoga a ideia de que a defesa do património tem uma componente que 
pertence às entidades públicas, mas terá tudo a ganhar quanto mais for a intervenção 
civil e cívica, onde o movimento associativo tem um papel extremamente importante; 

- Julga que, independentemente das dificuldades que possam estar a sentir, a 
Patrimonium está a dar sentido a esta importância que o movimento associativo pode ter 
na defesa do património; 

- Saúda a intensa atividade que os atuais órgãos sociais da Patrimonium tem 
conseguido desenvolver, não obstante as dificuldades, e espera que a associação continue 
a afirmar-se naquilo que é a sua missão e a sua visão na defesa do património, sobretudo 
na defesa da colocação do património ao serviço das pessoas; 

- Existe muito a tendência em museografar o património e não avançar mais, mas 
o mais importante de tudo é que o património seja posto ao serviço e para a fruição das 
pessoas e que seja utilizado como motivação para trazer mais gente que possa ficar a 
conhecer melhor a história, as culturas e a realidade das pessoas que passaram por este 
território; 

- Felicita os órgãos sociais da Patrimonium, pelo trabalho que já fizeram e pelo 
trabalho que continuam a fazer, e podem contar com a colaboração dos eleitos da 
Coligação Democrática Unitária, enquanto agentes políticos, no que lhes for possível 
fazer. 

 
Secretário da Junta de Freguesia de Ferrel, Pedro Barata (PS): 
Relativamente à intervenção do munícipe Luís Rendeiro, disse que: 
- Dá os parabéns e saúda a intervenção do senhor Luís Rendeiro; 
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- A Junta de Freguesia de Ferrel, há cerca de um ano, celebrou um protocolo com 
a Patrimonium e têm vindo a desenvolver alguns trabalhos em conjunto; 

- É sempre de saudar quem vem a uma sessão da Assembleia Municipal colocar 
questões, porque é o local certo para se colocarem as questões; 

- Já conhecia algumas das questões colocadas, mas não todas. 
Fez as seguintes perguntas: 
- A Patrimonium já propôs fazer voluntariado com a Câmara Municipal? 
- Nos trabalhos académicos que elaboraram colocaram informações sobre 

Peniche e sobre o património local? 
- Sendo a Patrimonium a responsável pela Carta Arqueológica de Peniche, de 

futuro todas as obras terão de ter um parecer técnico desta associação? 
- O que pensa a Patrimonium do revestimento que o Município fez na fachada da 

Fortaleza de Peniche? 
- A Patrimonium tem algumas dúvidas sobre a obra que foi realizada na Ponte 

Velha, em Peniche? 
- Qual a opinião da Patrimonium sobre o Museu Municipal de Peniche? 
Sugeriu à senhora Presidente da Mesa que a Assembleia Municipal faça uma 

visita de diagnóstico ao Museu Municipal de Peniche. 
 
Henrique Estrelinha (PS): 
Agradeceu a presença da Patrimonium nesta sessão da Assembleia Municipal e a 

explicação que o senhor Luís Rendeiro deu sobre a situação atual da associação e as 
atividades que tem desenvolvido. 

Fez as seguintes perguntas: 
- A Patrimonium tem alguma sede? 
- A Patrimonium celebrou algum protocolo com o Município de Peniche? 
- A Patrimonium deu conhecimento à Câmara Municipal de que pretendia iniciar 

o projeto da Carta Arqueológica? 
 
Ademar Marques (PSD): 
Saudou a participação do público, depois de algumas horas a assistir à discussão 

sobre o concelho, e o estoicismo dos muitos munícipes que ainda estavam a assistir à 
sessão. 

Saudou o regresso da atividade da Patrimonium, porque faz falta uma associação 
dinâmica nesta matéria. 

Relativamente à intervenção do munícipe Luís Rendeiro, disse que: 
- Interessa-se pelas questões do património do concelho e gosta de ver que existe 

gente, com conhecimentos, disponível para estudar, divulgar e defender esse património; 
- Se, por vezes, o património parece ficar esquecido perante a escassez de 

recursos, e é verdade que há escassez de recursos e existem outras prioridades que 
parecem sobrepor-se ao património, também é verdade que o facto de haver gente 
disponível para, numa associação, trabalhar estas matérias pode facilitar as soluções; 

- Saúda a forma construtiva como a apresentação foi feita; 
- Agradece, em nome da bancada do Partido Social Democrata, o facto de a 

Patrimonium ter vindo expor a sua atividade; 
- Saúda as visitas ao património que a Patrimonium tem organizado, porque lhe 
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parece que têm sido muito participadas; 
- Parece-lhe fundamental a disponibilidade manifestada para colaboração com as 

entidades públicas, porque é assim que o associativismo pode ser útil aos interesses do 
concelho; 

- Manifesta toda a disponibilidade do Partido Social Democrata para colaborar 
com a Patrimonium. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu as intervenções, que espelham a importância que todos dão ao tema. 
Disse que poderia ser interessante a realização de uma sessão temática da 

Assembleia Municipal sobre este assunto. 
 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Relativamente à intervenção do munícipe Luís Rendeiro, disse que: 
- Quem não se sente não é filho de boa gente; 
- A associação Patrimonium criou uma relação com o Presidente de Câmara 

Municipal de Peniche, o Coordenador do Setor de Cultura e o extinto Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, a partir de afirmações e juízos de valor que foram 
feitos na comunicação social e através de correio eletrónico, que não criam condições para 
que possa haver uma parceria de trabalho e de relacionamento normal; 

- Recebeu um e-mail, teve uma reunião e foram avaliados na praça pública por 
elementos desta Direção da Patrimonium e, obviamente, existem muitas coisas onde 
querem gastar energias; 

- Existe gente muito competente no Município, nesta matéria, e, por isso, não 
considerou que deveria desenvolver e aprofundar esta relação; 

- Tal como já tinha anunciado, dará conta destas razões em sede de Câmara 
Municipal e em sede de Assembleia Municipal; 

- Irá enviar à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e à Patrimonium as 
reações que os técnicos do Município tiveram perante as afirmações de um dos elementos 
da Direção da Patrimonium; 

- Quanto à Carta Arqueológica, até agora, o Município de Peniche não teve 
qualquer contacto da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) sobre esta matéria e 
a presidência da Câmara Municipal não tem qualquer conhecimento desta relação, o que 
o admira, no que tem a ver com a DGPC; 

- O Município de Peniche está a fazer a revisão do Plano Diretor Municipal 
(PDM) e estão a ser elaborados os relatórios e as caracterizações para serem partilhados 
e colocadas em participação pública; 

- O Município de Peniche tem equipas muito competentes neste domínio e, em 
caso de necessidade de reforço com recurso a serviços externos, serão efetuados 
concursos para a contratação desses serviços; 

- Na primeira reunião que a presidência da Câmara Municipal teve com a 
Patrimonium, manifestou a questão da relação e disponibilizou a chave do edifício onde 
estão instaladas diversas associações para que a Patrimonium pudesse utilizar a sala de 
reuniões; 

- Como a sala que era ocupada pela Patrimonium não estava a ser utilizada, por 
interrupção da atividade da Patrimonium, após muitas notificações inconsequentes, a 
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Câmara Municipal, antes da entrada em funções destes novos órgãos sociais, deliberou 
entregar a referida sala a outra coletividade; 

- O quadro relacional tem de ser de respeito e não acusatório, lançando a 
suspeição, como um artigo publicado no jornal A Voz do Mar, que põe em causa todo o 
Município, desde eleitos a trabalhadores; 

- Está disponível para prestar qualquer informação sobre o processo. 
 
Ademar Marques (PSD): 
Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Câmara sobre a 

intervenção do munícipe Luís Rendeiro, disse que: 
- Não conhece o artigo referido pelo senhor Presidente da Câmara; 
- Confessa alguma surpresa com a intervenção do senhor Presidente da Câmara, 

porque não coincide com o que a Patrimonium apresentou; 
- Desconhece qual é a relação existente a que o senhor Presidente da Câmara, com 

o conhecimento que tem da matéria, fez referência; 
- O que o senhor Presidente da Câmara referiu é que existe um artigo do jornal A 

Voz do Mar, assinado por um membro da atual direção da Patrimonium, o que não lhe 
parece que vincule a associação ou a sua direção; 

- Depois do que foi dito pelos três grupos políticos representados na Assembleia 
Municipal, de saudação ao regresso da atividade da Patrimonium, apela a que o senhor 
Presidente da Câmara, tal como já fez progressos na relação com a ARS, faça também 
progressos na relação com uma associação que tem vontade de ajudar e de melhorar a 
situação do património do concelho; 

- Julga que é do interesse de todos os partidos que a Patrimonium possa ter uma 
atividade profícua e de defesa dos interesses do concelho; 

- Uma vez que a Câmara Municipal está a elaborar uma carta do associativismo, 
para promover os ganhos de eficiência com as associações, também deve ser associada à 
Patrimonium a melhoria das condições de salvaguarda do património de Peniche. 

 
Rogério Cação (CDU): 
Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Câmara sobre a 

intervenção do munícipe Luís Rendeiro, disse que: 
- Partilha da reação do senhor Ademar Marques, porque também desconhece os 

problemas relacionais que existem e aceita que, perante situações que possam ter posto 
em causa os técnicos do Município e a Câmara Municipal, haja esta manifesta falta de 
recetividade na cooperação; 

- Para um trabalho de parceria é fundamental que haja uma relação de confiança 
entre as pessoas; 

- É uma situação que carece de esclarecimento; 
- Continua a afirmar que, para si, é fundamental o papel do movimento 

associativo na defesa do património e, desse ponto de vista, partilha exclusivamente da 
intervenção da Patrimonium, que, sem dúvida, vai no sentido que deve seguir uma 
intervenção de uma associação de defesa do património; 

- Vai tomar conhecimento das outras questões e mantém, no essencial, o que acha 
que é a importância do associativismo, neste e em outros domínios, porque é um defensor 
intransigente da via associativa enquanto motor e fator de desenvolvimento das 
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comunidades. 
 
Jorge Guerreiro (CDU): 
Saudou a Patrimonium e deu conhecimento de que a Patrimonium foi eleita, com 

mais cinco associações, para organizarem em parceria, com o apoio do Município, a 
mostra do associativismo, onde tem tido um papel ativo e importante, e tem participado 
em todos os fóruns do associativismo promovidos pelo Município. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que não conhece as situações relatadas pelo senhor Presidente da Câmara, 

mas, tendo em conta a vontade deste grupo em estudar e trabalhar em prol do património 
histórico e cultural do concelho, deveria ser encontrada uma via de diálogo e ser 
celebrado um protocolo entre a Patrimonium e o Município para permitir o 
desenvolvimento de trabalhos que são importantes para todos. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Relativamente às intervenções do munícipe Luís Rendeiro e do senhor Presidente 

da Câmara, disse que: 
- O património é um tema importantíssimo, sendo reconhecido, por todos, que 

faz diferença no desenvolvimento dos territórios, nomeadamente no desenvolvimento 
do nosso concelho, poder discutir-se e apreciar o património; 

- É reconhecido que o associativismo tem um papel fundamental e importante na 
sociedade, como está demonstrado no concelho de Peniche; 

- A informação que a Patrimonium trouxe hoje à Assembleia Municipal é muito 
importante, serão recolhidas outras informações e a Assembleia Municipal estará aberta 
para discutir este tema, seja individualmente pelos seus membros, seja de forma colegial; 

- O único compromisso que a Assembleia Municipal pode assumir é o de arranjar 
vias de diálogo e de esclarecimento, não sendo nunca prejudicial ao bom entendimento 
entre as pessoas e entidades. 

Agradeceu a intervenção da Patrimonium e disse que a Assembleia Municipal 
estará atenta aos desenvolvimentos do processo. 

 
Renato Rodrigues, em representação da Associação de Operadores Marítimo Turística 
do Oeste Penichense: 

 
Felicitou a Câmara Municipal por ter organizado mais uma edição do Triatlo 

Cidade de Peniche e por estar a organizar mais uma edição da Corrida das Fogueiras e 
agradeceu a forma como foi planificado o estacionamento na Ribeira Velha durante estes 
eventos. 

Disse que: 
- No dia 4 de maio de 2015, na reunião da Câmara Municipal, solicitou o reforço 

de papeleiras na Ribeira Velha, junto à marina de Peniche; 
- No dia 18 de maio de 2015, também em reunião da Câmara Municipal, voltou a 

falar no mesmo assunto; 
- No dia 26 de maio de 2015, em reunião com o senhor Presidente da Câmara, 

voltou a falar no mesmo assunto; 
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- No ano de 2014, a Associação de Operadores Marítimo Turística do Oeste 
Penichense (AOMTOP) solicitou o reforço de papeleiras e o seu pedido foi atendido, mas, 
no ano de 2015, até hoje, continua a existir apenas uma papeleira na zona dos quiosques 
de venda de bilhetes da Ribeira Velha; 

- Na referida reunião de 4 de maio de 2015, apresentou à Câmara Municipal a 
pretensão de um associado da AOMTOP em fazer rotas temáticas e outros percursos de 
descoberta do património, em Peniche, com um triciclo motorizado, conhecido como 
tuk-tuk, que se encontra licenciado para o exercício da atividade; 

- No dia 8 de maio de 2015, o proprietário do veículo entregou nos serviços 
administrativos do Município um documento, que intitularam de reconhecimento de 
licença, onde solicitavam a reserva de um lugar de estacionamento na Rampa da Ribeira, 
em Peniche; 

- No dia 18 de maio de 2015, na reunião da Câmara Municipal, pergunta qual o 
ponto de situação do processo de reserva de lugar de estacionamento, tendo sido 
informado que ainda não tinha sido tomada uma decisão sobre o assunto; 

- Na referida reunião de 26 de maio de 2015, com o senhor Presidente da Câmara, 
a AOMTOP foi informada de que o assunto iria ser apreciado na reunião da Câmara 
Municipal que se realizaria no dia 27 de maio de 2015; 

- Julga que o prazo de resposta da Câmara Municipal às solicitações que lhe são 
feitas é de 20 dias, contudo, já passaram 34 dias e o proprietário do veículo ainda não 
obteve uma resposta; 

- Gostaria de saber se a Câmara Municipal já tomou alguma decisão sobre o 
assunto; 

- Ontem, realizou-se uma reunião, na sede da Reserva Natural das Berlengas, 
para a qual foram convocados todos os operadores marítimo-turísticos que exercem 
atividade no arquipélago das Berlengas; 

- Nessa reunião, foi referido que terá de ser estabelecida uma carga humana 
máxima de 600 pessoas, por dia, para a ilha da Berlenga; 

- Não o choca um limite de 600 pessoas por dia na ilha da Berlenga, mas choca-o 
a forma como a Reserva Natural das Berlengas quer fazer o controlo de acessos à ilha; 

- A Reserva Natural das Berlengas quer controlar a carga humana na ilha da 
Berlenga com um registo on-line, sendo o registo efetuado no dia anterior ao da visita; 

- Foram colocadas diversas questões à Reserva Natural das Berlengas, como, por 
exemplo: Quais as consequências quando fosse efetuado um registo e depois a visita não 
fosse efetuada? Para o alegado visitante não haveria consequências, mas haveria para os 
operadores turísticos, o que não pode acontecer; 

- A AOMTOP entende que o referido registo coloca em causa a subsistência da 
atividade dos seus sócios; 

- Se a pretensão da Reserva Natural das Berlengas for implantada, irá originar a 
falência das empresas marítimo-turísticas que operam em Peniche; 

- Existem 17 empresas e 24 barcos, 5 dedicados às visitas às grutas da ilha da 
Berlenga e 19 dedicados a passeios turísticos; 

- A AOMTOP propõe que os barcos de passeios e o da carreira regular não 
deixem pessoas na ilha da Berlenga, levam os visitantes à ilha e, na viagem de regresso 
imediata, trazem-nos para Peniche; 
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- O Forte de São João Batista tem uma capacidade de 50 pessoas, a área de 
campismo tem uma capacidade de 50 pessoas, as casas particulares albergam 100 
pessoas, os abrigos albergam 22 pessoas, o Pavilhão Mar e Sol tem uma capacidade de 16 
pessoas e o Cabo Avelar Pessoa transporta 370 pessoas para a ilha, o que totaliza 619 
pessoas, ultrapassando o limite proposto pela Reserva Natural das Berlengas, existindo 
ainda as outras atividades marítimas e turísticas associadas à marina; 

- Julga que o Município deve ter um papel importantíssimo na definição da carga 
humana na ilha da Berlenga, porque faz parte do concelho de Peniche; 

- A Reserva Natural das Berlengas pretende cobrar um euro por cada pessoa que 
desembarca na ilha da Berlenga, mas é importante saber a quem se destina essa verba e 
quem é que paga as despesas, porque não faz sentido uns terem as despesas e outros os 
proveitos; 

- Não o choca que se cobre um euro, mas gostava de saber onde vai ser utilizado 
o dinheiro arrecadado; 

- Parece-lhe que se estão a inverter as prioridades na gestão da ilha da Berlenga, 
porque se criam regras e taxas, mas não estão a ser criadas condições para as pessoas que 
visitam a ilha, nomeadamente balneários dignos; 

- A Reserva Natural das Berlengas quer limitar o número de pessoas na ilha, mas 
a AOMTOP quer defender os seus associados e as suas empresas, por isso pede à Câmara 
Municipal que tenha uma forte intervenção no assunto da carga humana e na maneira 
como vai ser feito o controlo; 

- Em setembro, irá realizar-se uma nova reunião na sede da Reserva Natural das 
Berlengas e julga importante que haja um representante da Câmara Municipal nestas 
reuniões, uma vez que não esteve na reunião de ontem; 

- Também o Cabo Avelar Pessoa, a embarcação que faz a carreira Peniche/Berlenga 
e vice-versa, não foi convocado para a reunião de ontem; 

- As 1600 pessoas, por dia, a que aludem os relatórios da Reserva Natural das 
Berlengas, referem-se às entradas diárias na ilha, mas quem entra às 9 horas sai da ilha 
às 14 horas, sendo o pico de afluência entre as 11 e as 14 horas, não estando nunca 1600 
pessoas, em simultâneo, na ilha; 

- O que a AOMTOP defende, relembra, é que os barcos levem as pessoas à ilha, 
esperem que a visita se realize, e tragam-nas para Peniche; 

- Podem estar mil pessoas por dia na ilha da Berlenga, mas apenas 500 de cada 
vez; 

- A AOMTOP pede que a Câmara Municipal tenha uma forte intervenção na 
discussão da definição da carga humana na ilha da Berlenga. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Relativamente à intervenção do munícipe Renato Rodrigues, disse que: 
- A questão da carga humana na ilha da Berlenga é um assunto importante, não 

sendo possível, a esta hora, fazer uma longa discussão do tema, mas tem de ser muito 
bem ponderado; 

- Parece-lhe um assunto de difícil solução, sobretudo na forma de concretizar o 
controlo do número de pessoas definido; 

- Relativamente à colocação de papeleiras na Ribeira Velha, em Peniche, já referiu 
em outras sessões da Assembleia Municipal, nomeadamente numa intervenção sobre a 
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envolvente da capela de Santo Estêvão, na ilha do Baleal, que existem soluções para 
pequenos problemas que são fáceis e baratas, pelo que julga que, havendo uma 
necessidade identificada, seria bom que fosse satisfeita; 

- Julga que a questão das papeleiras foi levantada na última reunião da Câmara 
Municipal e foi dito que as papeleiras já estavam colocadas, pelo que parece que existe 
alguma falha de informação; 

- Compreende que o Município tenha muitas coisas para fazer na época de verão, 
mas apelava à presidência da Câmara Municipal que não esqueça estas pequenas coisas. 

 
Rogério Cação (CDU) 
Relativamente à intervenção do munícipe Renato Rodrigues, disse que: 
- Compreende o problema referido pelo senhor Renato Rodrigues, mas é um 

acérrimo defensor do controlo da carga humana sobre a ilha da Berlenga, porque têm 
sido feitos exageros; 

- Concorda que a forma de controlo da carga humana na ilha da Berlenga não 
pode ser feita “às cegas”; 

- Não se pode ignorar que existem pessoas que vivem da atividade da ilha da 
Berlenga, pelo que tem de haver um debate aprofundado e têm de se estudar as diversas 
hipóteses, não se pode pensar numa única hipótese que não se sabe se vai funcionar e 
pode pôr em causa muita coisa, pelo que está de acordo e legitima as preocupações que 
foram colocadas; 

- Acha muito estranho que o Município não tenha sido chamado a participar na 
reunião que teve ontem lugar na sede da Reserva Natural das Berlengas, porque o 
Município é chamado a participar quando é necessário fazer investimentos na ilha; 

- Também não o choca o pagamento de um euro, porque hoje em dia já se paga 
para entrar na maioria dos sítios protegidos, e é mais do que um euro, mas choca-o não 
saber para onde vai esse dinheiro; 

- O dinheiro cobrado deve ser investido na melhoria das condições das estruturas 
de apoio a quem visita os locais; 

- No caso dos acessos à ilha da Berlenga, não pode ser o Município a pagar as 
despesas e haver outra entidade a receber as receitas; 

- A questão da ilha da Berlenga é de caráter ecológico, que tem a ver com todos, 
particularmente os que vivem e os que gostam da ilha, pelo que tem de ter uma solução 
que tenha em conta as diversas partes envolvidas; 

- Não se pronuncia relativamente ao assunto do veículo turístico, porque não o 
conhece, mas o verdadeiro problema surgirá quando aparecerem mais veículos 
semelhantes. 

 
Henrique Estrelinha (PS): 
Disse que compreende o problema apresentado munícipe Renato Rodrigues, mas 

existe falta de recursos humanos no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 
que tutela a Reserva Natural das Berlengas, o que prejudica o controlo da gestão do 
espaço. 

Disse, ainda, que considera que o veículo turístico é algo inovador para a cidade 
e o promotor já deveria ter recebido uma resposta da Câmara Municipal. 
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Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Relativamente à intervenção do munícipe Renato Rodrigues sobre a Reserva 

Natural das Berlengas, disse que: 
- Quando foi constituída a Reserva Natural das Berlengas, o Governo da 

República definiu, como capacidade de carga humana, para a ilha da Berlenga, o máximo 
de 350 pessoas por dia; 

- Simultaneamente, o Governo da República autorizou o Cabo Avelar Pessoa a 
fazer o transporte de passageiros; 

- O Cabo Avelar Pessoa faz duas viagem por dia, de 180 pessoas cada uma, o que 
perfaz 360 pessoas por dia; 

- Posteriormente, têm vindo a ser dadas outras autorizações e, à medida que a 
Berlenga começou a ganhar alguma notoriedade, foram aparecendo mais embarcações 
turísticas, não tendo havido alteração ao número inicialmente definido para a carga 
humana na ilha, não havendo qualquer fiscalização; 

- O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, quando era apenas 
competência sua, foi atribuindo licenças para os passeios, que pressupunham que os 
operadores esperavam na ilha que os turistas fizessem a visita e que, depois, os traziam 
de volta a Peniche; 

- Contudo, como o senhor Renato Rodrigues sabe, isso não acontece, porque os 
operadores deixam os visitantes na ilha e vêm a Peniche buscar outros visitantes, 
continuando a ser atribuídas mais licenças pela entidade que tem a tutela; 

- Posteriormente, veio a liberalização e o Turismo de Portugal, I.P. passou a 
emitir licenças para a atividade marítimo-turística; 

- Entretanto, apareceu o Plano de Ordenamento da Reserva Natural das 
Berlengas (PORNB), que foi um dos assuntos que mais delicadamente foi tratado; 

- Aquando da apreciação pública do PORNR foram realizadas mais sessões 
públicas do que as que estavam inicialmente previstas, tendo sido colocada a questão da 
carga humana na ilha; 

- A presidência da Câmara Municipal tem defendido que a questão da carga 
humana deve ter o mesmo nível de participação pública como teve todo o PORNR; 

- Todos concordam que a capacidade de carga humana na ilha da Berlenga deve 
ser condicionada; 

- Todos sabem que, a partir de determinada altura, o Governo da República, 
liderado pelo Partido Socialista, retirou as câmaras municipais da gestão das áreas 
protegidas e remeteu-as para os conselhos estratégicos, que são meramente consultivos; 

- Nenhuma decisão poderá ser tomada sem que o Conselho Estratégico se 
pronuncie; 

- Para a definição da capacidade de carga tem de haver trabalho científico a 
montante para justificar; 

- A Câmara Municipal integra uma parceria, que é liderada pela SPEA - 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, em que um dos objetivos é a definição da 
carga humana; 

- O que se poderá vir a justificar, até porque a AOMTOP poderá vir a participar 
no Conselho Estratégico, é que, face ao que está a ser trabalhado e estudado, haja algumas 
medidas de contenção, porque a capacidade de carga está comprometida, para que haja 
um suporte para a sua definição; 
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- A Câmara Municipal tem estado a analisar este problema; 
- Irá enviar à senhora Presidente da Mesa uma cópia do documento que está a 

ser apreciado pela Câmara Municipal; 
- Já participou numa reunião, em Lisboa, e o Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas já fez uma apresentação do assunto à Câmara Municipal; 
- A Câmara Municipal já foi envolvida no assunto e já tem um documento para 

se poder pronunciar; 
- Uma das coisas que se pretende é que o Município também participe no 

processo, com a afetação de recursos humanos, num quadro em que o Município não tem 
recursos humanos para atuar na sua esfera de competências e depois de ter sido retirado 
desta intervenção; 

- Tem de haver atitudes mais responsáveis, porque existe muitas atitudes que 
não considera responsáveis, relativamente a muitos dos atores da Berlenga; 

- Se o arquipélago das Berlengas é considerado uma das joias da coroa do 
concelho de Peniche tem de ser preservado de forma corajosa; 

- Um dos caminhos para a preservação do arquipélago das Berlengas pode ser a 
cobrança de uma taxa de acesso, desde que se saiba como são repartidas as despesas e as 
receitas. 

Relativamente à intervenção do munícipe Renato Rodrigues sobre o reforço de 
papeleiras na Ribeira Velha, junto à marina de Peniche, disse que: 

- As empresas turísticas que utilizam a Ribeira Velha, junto à marina de Peniche, 
pagam uma taxa de ocupação de espaço à empresa Docapesca – Portos e Lotas, S.A., que 
é, atualmente, a responsável pela gestão da área portuária de Peniche; 

- Existe uma série de espaços que estão sob a administração da Docapesca que são 
mantidos pelo Município, nomeadamente na questão da limpeza, havendo proveitos que 
são arrecadados pela Docapesca e não são aplicados nos próprios espaços; 

- O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal prestará mais esclarecimentos 
sobre o assunto. 

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

Câmara, relativamente à intervenção do munícipe Renato Rodrigues, sobre o reforço de 
papeleiras na Ribeira Velha, junto à marina de Peniche, disse que: 

- O Departamento de Energia e Ambiente (DEA) do Município de Peniche tem 
reuniões de coordenação, quinzenalmente, tendo o assunto já sido presente a duas dessas 
reuniões, nos dias 12 e 26 de maio de 2015; 

- No dia 12 de maio, o Encarregado Geral do Setor de Higiene e Limpeza, 
trabalhador do DEA, informou que o assunto ainda não estava tratado e, no dia 26 de 
maio, o mesmo trabalhador do Município informou que o assunto já estava tratado e que 
o número de papeleiras instaladas era o mesmo do ano anterior; 

- Na última reunião da Câmara Municipal, o senhor Vereador Filipe Sales, 
colocou a questão e ele respondeu o que está a responder hoje; 

- Amanhã irá à Ribeira Velha, com o Encarregado Geral do Setor de Higiene e 
Limpeza, e falará com o senhor Renato Rodrigues sobre o assunto. 

 
Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
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Relativamente à intervenção do munícipe Renato Rodrigues sobre o triciclo 
motorizado, conhecido como tuk-tuk, disse que: 

- Felicita o promotor pela sua atitude empreendedora; 
- O promotor já tem uma licença que lhe foi concedida pelo Turismo de Portugal, 

I.P.; 
- O assunto já foi abordado pela Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 

8 de junho de 2015, junto do Presidente do Conselho de Administração da Docapesca, que 
esteve presente nessa reunião, tendo ficado acordado que, dada a natureza do 
equipamento, este será acolhido no espaço portuário; 

- Entretanto, no dia 27 de maio de 2015, a Câmara Municipal já tinha deliberado 
deferir uma solução provisória, enquanto não estivesse definido, com a colaboração da 
Docapesca, o local definitivo para o estacionamento do veículo. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que a questão da ilha da Berlenga, referida pelo munícipe Renato 

Rodrigues, é verdadeiramente importante e agradeceu ao senhor Presidente da Câmara 
a disponibilidade que este manifestou em fazer chegar à Assembleia Municipal mais 
informação sobre o assunto. 

 
Luís Florindo, em representação da Serrana – Associação Desportiva, Cultural e 
Recreativa, da Serra d'El-Rei: 

 
Disse que  
- Agradece a presença da Assembleia Municipal de Peniche nas instalações da 

Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa; 
- Era uma honra para a Serrana receber a Assembleia Municipal de Peniche; 
- Agradeceu ao senhor Paulo Rodrigues por ter invocado os assuntos referentes 

à Serrana, concretamente o parque infantil e o loteamento do antigo campo de futebol; 
- Agradeceu e enalteceu o esforço da senhora Vereadora Clara Abrantes e do 

senhor Rogério Cação na criação do Portal do Associativismo; 
- Agradeceu o apoio que a Câmara Municipal tem dado à Serrana; 
- Agradeceu, com ênfase, o apoio que a Junta de Freguesia da Serra d'El-Rei, 

particularmente o seu presidente, tem dado à Serrana. 
 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu ao senhor Luís Florindo, Presidente da Direção da Serrana – 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, e a todos os membros dos órgãos sociais 
da coletividade o acolhimento que foi feito à Assembleia Municipal de Peniche. 

Desejou felicidades a todos os membros dos órgãos sociais da Serrana na 
persecução das suas funções associativas. 

 
Ademar Marques (PSD: 
Disse querer fazer eco do sentimento de gratidão manifestado pela senhora 

Presidente da Mesa para com a Serrana. 
Agradeceu aos trabalhadores do Município o trabalho que tiveram para preparar 

esta sessão da Assembleia Municipal. 
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Presidente da Câmara, António José Correia (CDU): 
Agradeceu aos senhores presidente das Juntas de Freguesia da Serra d'El-Rei e 

de Peniche o apoio logístico que concederam ao Município para a realização desta sessão 
da Assembleia Municipal. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Agradeceu a todos os que colaboraram para a realização desta sessão da 

Assembleia Municipal. 
 

MARCAÇÃO DE NOVA REUNIÃO :  
 
Deliberação n.º 38/2015: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

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

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 39/2015: 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 duas horas e trinta minutos do dia vinte e sete de junho, a senhora 

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


