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A T A  D A  S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  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  1 3   D E   

J A N E I R O   D E   2 0 1 2 :  
 

Aos doze dias do mês de janeiro do ano dois mil e onze, no Auditório do 
Edifício Cultural do Município de Peniche, estando presentes os senhores Rogério 
Manuel Dias Cação (CDU), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Carlos Alberto 
Lourenço de Almeida (CDU), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo 
Secretários da Mesa, os senhores Henrique Bertino Batista Antunes (CDU), António 
Manuel Prioste Salvador (PSD), Raul Fernando Conceição Santos (CDU), Floriano 
Serrano Sabino (CDU), António Filipe Monteiro Vitória (CDU), Silvino Doirado 
Conceição João (PS), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Ajuda, 
Atouguia da Baleia, Conceição, São Pedro, Serra d'El-Rei e Ferrel, e os senhores Carlos 
Manuel Alves Santana (PSD), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Vítor Miguel Silva 
Delgado Marques, Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa (CDU), Cristina 
Maria Luís Leitão (PSD), José António Bombas Amador (CDU), João Manuel Jesus 
Gomes (PS), Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), José António Leitão da Silva 
(PSD), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Natália Susana Colaço Rocha 
(PS), Ademar Vala Marques (PSD), Anna Clara Leal Rodrigues (PSD), Arminda Glória 
Félix Martins Brás (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Vítor Manuel Farricha 
Mamede (PS) e Joaquim Raul Gregório Farto (PS) reuniu-se, ordinariamente, a 
Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.º - Período da ordem do dia:  
Ponto único – Discussão da proposta de reforma autárquica – 

reordenamento das freguesias. 
2.º - Período de intervenção do público. 
A sessão foi aberta, pelo senhor Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 

trinta minutos. 
Os senhores Vítor Manuel Farricha Mamede (PS) e Joaquim Raul Gregório 

Farto (PS) encontravam-se a substituir os senhores Anabela Correia Dias (PS) e Tiago 
Jorge Carvalho Gonçalves (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 Ângelo Miguel Ferreira 
Marques (PS), Ana Catarina Manjolinha Mamede (PS) e Humberto Manuel Costa 
Ferreira (PS), por serem os membros que se seguiam na respetiva listas, também 
comunicaram a sua ausência. 

Não compareceu à reunião o senhor José Joaquim Franco Antunes (CDU), 
tendo a Mesa informado que havia considerado a falta justificada, nos termos da alínea 
j) do n.º 1 do artigo 46.º-A da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. 

Assistiram à reunião o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto 
Bombas Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana 
Abrantes (CDU), Jorge Serafim Silva Abrantes (CDU), Luís Lourenço Jorge Ganhão 
(PSD), Francisco Manuel Pinto da França Salvador (PSD) e Carlos Jorge Gonçalves 
Amaral Domingos (PS). 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA  
 

DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE REFORMA AUTÁRQUIC A –  REORDENAMENTO DAS 

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

seis presidente de junta de freguesia do concelho de Peniche: 
 

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Leu a moção aprovada, por unanimidade, pela Assembleia de Freguesia de 

Ajuda e subscrita, também por unanimidade, pela Junta de Freguesia de Ajuda, cujo 
texto a seguir se reproduz: 

«Moção:  
Pela existência da Freguesia de Ajuda 
Pela manutenção das Freguesias do Concelho de Peniche.  
Este ano comemoram-se 38 anos desde a Revolução do 25 de Abril. 
O poder local democrático foi uma das grandes conquistas alcançadas. 
Durante todos estes anos autarcas por este país fora exerceram as suas funções em prol 

da melhoria das condições de vida das populações que os foram elegendo em sucessivas eleições.  
São evidentes os resultados conseguidos, no particular da nossa freguesia, a intervenção 

dos sucessivos executivos foi evoluindo ao ponto de hoje muitos considerarem que somos uma 
pequena câmara com a vantagem de estarmos mais próximos das populações.  

O caminho percorrido e a evolução conseguida pressupunham que esta caminhada iria 
continuar a evoluir até atingirmos um nível satisfatório para uma melhor qualidade de vida em 
todos os recantos da freguesia.  

É reconhecido o muito que se fez nos últimos anos e ao mesmo tempo o muito que 
continua por fazer.  

Nos últimos anos, o ritmo de realizações abrandou devido aos cortes financeiros e às 
sucessivas e progressivas dificuldades levantadas.  

Mesmo assim na nossa freguesia, os meios disponíveis, tem-nos prometido continuar a 
concretizar pequenos projetos de ordenamento, melhoria de diversas infraestruturas e 
embelezamento de áreas nunca antes cuidadas.  

Aquilo que há poucos anos se faria em pouco tempo, levará obviamente mais algum 
tempo a concretizar consoante a escassez cada vez maior de meios.  

Agora, em resultado da má gestão de sucessivos governos, dos erros sobre as opções 
tomadas, da falta de sensibilidade sobre a necessidade do país e da população, abateu-se sobe o 
povo português um regime de austeridade que com o argumento da redução do tão famigerado 
défice, vai agravando a vida daqueles que têm menos rendimentos e dos que trabalham em piores 
condições.  

Neste ambiente depressivo, tivemos todos nós conhecimento de uma suposta reforma a 
que chamaram “Documento Verde da Reforma da Administração Local”, inicialmente 
apresentada como tendo principais objetivos a redução do número de municípios e do sistema de 
representatividade dos seus executivos, cedo se transformou como tendo como principal objetivo a 
redução de números de freguesias. Agravado com a perspetivação do método cego que tem como 
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principal objetivo apresentar números que supostamente satisfazem as exigências da troika. 
 Ou seja, desde a apresentação do plano, a redução do número de freguesias passou para 

primeiro plano e primeiríssimo objetivo.  
A Assembleia de Freguesia de Ajuda, entende que deste modo se está a pretender pôr em 

causa importantes conquistas alcançadas pelas populações a seguir ao 25 de Abril e a pôr-se em 
causa a natural ambição das populações por melhores condições de vida nas suas comunidades.  

Esta proposta de pretensa reforma demonstra uma grande falta de respeito pelas 
instituições democraticamente eleitas pelas populações e deixa transparecer uma grande falta de 
conhecimento da realidade, por quem a elabora e politicamente as quer fazer impor de forma 
administrativa.  

É justo e importante dizer e realçar que os problemas das contas públicas do país não 
foram originadas pelos autarcas das freguesias que em grande parte são reconhecidos por uma 
gestão cuidada dos dinheiros públicos colocados à sua disposição. Se todos o pudessem afirmar do 
mesmo modo de certeza que o país não estaria confrontado com grandes dificuldades e neste 
momento com grande parte da população preocupada com o futuro, ansiosa com o que se poderá 
passar e descrente em relação a todos os governantes.  

A alteração apontada e pretendida pelo documento “verde” que perspetiva a junção das 
três freguesias urbanas do concelho de Peniche, não corresponde às necessidades das nossas 
populações, não é feliz na forma como o preconiza, não é oportuno face às circunstâncias do país e 
não é justa nem com as realidades conhecidas nem com o empenho dos inúmeros autarcas das 
freguesias.  

Em lugar de se legislar pretendendo apresentar serviço devia ter-se a hombridade de se 
tomarem medidas para uma melhor gestão dos dinheiros públicos com medidas que partissem do 
cimo dos poderes públicos até à base. Contra o despesismo, a má gestão e os luxos que o país nem 
tem condições de comportar.  

A alteração pretendida, por tudo o que se conhece e tem vindo a lume na comunicação 
social em nada melhora o serviço público prestado pelas freguesias às populações nem tão pouco 
em nada influi para a melhoria da situação económica e financeira do Estado e do País.  

E, a Assembleia de Freguesia de Ajuda de Peniche, reunida em 7 de janeiro de 2012: 
- Reconhecendo a importância das funções desempenhadas pelas freguesias, quer sejam 

consideradas urbanas ou rurais, em prol das suas populações e dos poderes que lhes estão 
confiados através das leis e da legitimidade dos votos dos eleitores. 

- Reconhecendo e enaltecendo a forma como a generalidade das freguesias dispõem dos 
dinheiros públicos que são colocados à sua disposição. 

- Registando a forma como grande parte dos autarcas das freguesias desempenham 
empenhadamente as suas funções na procura das melhores condições de vida das suas 
populações. 

- Registando-se a evolução positiva e construtiva das funções desempenhadas pelos 
executivos autárquicos das freguesias, muitas vezes com poucos recursos e muitas dificuldades. 

- Registando-se o reconhecimento de proximidade por parte das populações para com a 
generalidade dos autarcas das freguesias. 

- Sabendo-se que as alterações perspetivadas vão com toda a certeza prejudicar o 
trabalho que a Freguesia de Ajuda tem vindo a desenvolver na procura de melhores condições de 
vida para a população que aqui reside. 

- Sabendo-se que a extinção das freguesias e neste particular da Freguesia de Ajuda de 
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Peniche, em nada contribuirá para a redução da despesa pública. 
- Sabendo-se que a junção, extinção ou qualquer outra alteração a verificar-se 

representará sempre um pior serviço prestado à população da freguesia pelo menos no que diz 
respeito ao trabalho desenvolvido pela nossa equipa de trabalhos de rua ao longo dos últimos nove 
anos e sabendo que neste momento nenhuma outra entidade estará em condições para substituir 
esta freguesia no exercício das funções que tem desempenhado. 

- Registando-se também que as alterações a verificarem-se representam um retrocesso e 
um empobrecimento na vida democrática local. 

Assim: 
Os eleitos de todas as forças políticas representadas na Assembleia de Freguesia de 

Ajuda de Peniche, manifestaram a sua total discordância com as intenções de extinguir a 
Freguesia de Ajuda de Peniche.  

Peniche, 7 de janeiro de 2012.» [sic] 
 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda informou que o 

documento foi enviado à Câmara Municipal de Peniche, à Assembleia Municipal de 
Peniche, à Assembleia da República, ao Governo da República, à Presidência da 
República e à Associação Nacional de Freguesias, e sublinhou o facto de ter sido 
aprovado por unanimidade.  

 

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

(PSD): 
Fez a seguinte intervenção: 
«A Freguesia de Atouguia da Baleia, em termos de Assembleia de Freguesia, 

não fez qualquer moção a este respeito, dado que a Freguesia de Atouguia da Baleia 
reúne os critérios que estão no Livro Verde. Portanto, não havia necessidade de se estar 
a pronunciar. Mas, de qualquer das maneiras, da parte da Junta de Freguesia e eu, da 
minha parte, tive sempre a preocupação, porque respeito muito os presidentes de junta 
de freguesia e as freguesias deste país, acho que é o órgão autárquico mais próximo do 
eleitorado e, um ponto que eles têm de apoio, normalmente, é o presidente de junta de 
freguesia.  

«Mas, apareceu esta reforma administrativa, embora se concorde ou não com 
ela, se calhar alguma coisa terá de ser feita. Eu, pessoalmente, também não concordo, 
pelo menos nos moldes em que ela está a ser feita, acho que devia ser feita noutros 
moldes. Devíamos estar aqui a discutir competências, se calhar também para as 
próprias freguesias, e, antes de agregar freguesias, explicar às freguesias quais eram as 
vantagens que elas tinham ou não em serem agregadas e se tinham mais competências, 
mais dinheiros, se havia benefício para as freguesias nessa agregação. Se calhar, até 
podia, nalguns casos até podia haver.  

«Eu, como presidente de junta de uma freguesia rural que está livre dos 
critérios exigidos pelo Livro Verde, respeito os presidentes de junta das freguesias 
urbanas. Mas, eu penso que esta reforma, em termos das freguesias rurais, é mais 
preocupante. É mais preocupante porque estamos a falar de freguesias, se calhar, nós 
aqui não sentimos tanto na pele, mas freguesias mais no interior do país, freguesias sem 
dimensão, umas freguesias onde lhes foram retiradas os postos dos CTT, os postos dos 
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telefones da PT, onde foram os centros de saúde, as escolas do 1.º ciclo. E, neste 
momento, nessas freguesias, se calhar, só lá resta como ponto de apoio o senhor 
presidente de junta, que muitas vezes tem que fazer de tudo e mais alguma coisa, de 
doutor, de enfermeiro, de padre, de advogado, de psicólogo, de tudo. Porque, muitas 
vezes, para qualquer problema, sendo o único ponto de apoio que têm, as pessoas é a 
ele que recorrem.  

«Nas freguesias mais urbanas, se calhar, não têm tanto esse problema. De 
qualquer das maneiras, nós, Junta de Freguesia, elaborámos um documento, até para 
ser aqui lido nesta Assembleia com a base de introdução» 

 
De seguida, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia 

leu um documento, que a seguir se transcreve como foi lido:  
«Na sequência do acordo entre a denominada troica e os três partidos mais 

representativos da sociedade portuguesa, veio o Governo propor o reordenamento das freguesias 
do país, o que tem implicações no nosso concelho.  

Lamentavelmente, no nosso país, sempre que se toma qualquer decisão ataca-se sempre o 
elo mais fraco, o que neste caso são as freguesias e os eleitos das mesmas. No fundo, aqueles que 
tudo dão e pouco ou nada recebem.  

Efetivamente, se aquilo que o Governo parece perseguir é a contenção de recursos e 
despesas, então faria todo o sentido que se reordenasse primeiro os municípios e só depois as 
freguesias. Porque, naturalmente, não merece qualquer tipo de discussão os custos diretos que 
representa para o país os recursos consumidos pelos municípios e pelas freguesias. Isto se 
quisermos olhar apenas para as autarquias, porque, no meu entender, não é pelas autarquias que 
o nosso país se encontra na situação eventualmente difícil que se encontra.  

Para além das dúvidas que estas reformas me merecem, e financeiramente ainda mais 
reservas me merecem, o que mais me entristece é o facto de não existir uma reflexão ou uma linha 
de orientação futura sobre a definição de competências entre as autarquias, municípios e 
freguesias, de forma a balizarem-se os espaços de intervenção de cada autarquia. Assim como a 
introdução da autonomia financeira das freguesias, de modo a acabarem-se com as dependências 
que existem hoje, relativamente aos municípios, de forma a não estarmos dependentes da boa ou 
má vontade dos executivos municipais, até porque ambos os órgãos são eleitos da mesma forma, 
sufrágio direto, pelas suas populações.  

Que não se veja no sentido do nosso voto favorável à proposta que irá ser apresentada 
pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Socialista qualquer descriminação a qualquer 
freguesia do nosso concelho. Veja-se antes um assumir responsável da posição que nos é 
solicitada a tomar.  

Efetivamente, ao termos que tomar posição, subscrevemos aquela que também a nós nos 
parece ser a mais sensata, perante as dúvidas existentes, e porque se corria o risco de 
desmoronamento das freguesias rurais, tal como nós, merecedoras do nosso maior respeito. De 
facto, quer a Freguesia de Ferrel, pelo seu crescimento sustentado, pelo seu povo laborioso, quer a 
Freguesia de Serra d’El-Rei, freguesia antiquíssima e com um património histórico significativo, 
merecem continuar a manter o seu estatuto de freguesia, ainda por cima quando ambas, tal como 
nós, detêm o estatuto dignificante de vilas deste país.  

Não quer esta Freguesia, como nunca quis, tirar proveito de decisões casuísticas de 
momentos ou autovalorizar-se dos seus méritos. Antes persegue, ontem como hoje, que seja 
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respeitada pela sua importância no contexto do nosso concelho, pela riqueza da sua história de 
costumes e valores.  

Não pode a Freguesia de Atouguia da Baleia, neste momento, deixar de recordar, no 
instante em que uma vez mais recorre à sensatez para tomar decisões, as agressões que, ao longo 
dos tempos, foi sofrendo por parte do Partido Socialista, em especial, mas também da CDU, no 
sentido de provocar o seu desmembramento, fruto de políticas eleitoralistas cegas e de ocasião. 
Não nos podemos esquecer, e não nos esquecemos, que nunca o Partido Socialista propôs o 
desmembramento desta Freguesia enquanto foi poder, e foi durante bastantes anos, só acordando 
para essa suposta necessidade quando estava na oposição. Isto são factos inquestionáveis. 
Renovamos aqui, hoje, que a nossa maior preocupação é a existência de posturas de bom senso e a 
defesa das nossas populações.» 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Conceição, Raul Santos (CDU): 
Leu a moção aprovada, por unanimidade, pela Assembleia de Freguesia de 

Conceição e subscrita, também por unanimidade, pela Junta de Freguesia de Conceição, 
cujo texto a seguir se reproduz: 

«Moção 
Sim à manutenção da Freguesia de Conceição 
O dia 12 de dezembro de 1976 foi o dia em que, pela primeira vez, a população do 

concelho de Peniche foi chamada a eleger os seus representantes para a Câmara Municipal, para 
a Assembleia Municipal e para as várias Assembleias de Freguesia, através de um processo 
eleitoral que se repetiu, nos mesmos moldes, por mais de nove vezes. Assim, no passado dia 12 de 
dezembro, comemorou-se 35 anos sobre essa data histórica para a democracia portuguesa e não 
conseguimos imaginar o Portugal de hoje sem esse contributo inestimável que o Poder 
Democrático deu ao nosso País, sendo responsável pela melhoria das condições de vida e de bem-
estar das populações. 

Infelizmente, sobre este tema, vivemos agora agitados períodos de convulsão. 
Foi com enorme surpresa e apreensão que os eleitos da Assembleia e da Junta de 

Freguesia de Conceição tomaram conhecimento do denominado “Documento Verde da Reforma 
da Administração Local”. Através desta reforma, entidades sediadas em gabinetes muito 
distantes das nossas diferentes realidades estão a tentar esvaziar uma das mais importantes 
conquistas de Abril, apresentando uma proposta técnica e politicamente assente numa perspetiva 
centralista da Administração e do Estado que em nada ajuda a resolver os problemas associados 
às contas públicas do país, que, e é muito importante salientar isto, não foram obra originados 
pela gestão das Freguesias portuguesas.  

A Assembleia de Freguesia de Conceição considera que a medida proposta de extinção de 
Freguesias prevista no Documento Verde é uma simples medida avulsa da Reforma do Estado, 
não vai ao encontro do objetivo de servir melhor as populações. Entendemos também que a 
redução do número de freguesias, conjugada com outras medidas previstas, apenas terá como 
principal resultado o maior afastamento da participação política das populações.  

Assim:  
Os eleitos de todas as forças políticas representadas na Assembleia de Freguesia de 

Conceição deliberaram: 
- Apesar da exiguidade dos recursos públicos que lhes são afetos, têm um importante 

papel na promoção das condições de vida local, indispensável ao progresso local, e, no presente 
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quadro, a ações que contribuam para atenuar os efeitos da crise e em particular os reflexos sociais 
mais negativos que a aplicação do atual “Programa de Assistência Económica e Financeira” está 
a impor aos portugueses.  

- A extinção da Junta de Freguesia de Conceição em nada contribuirá para reduzir a 
despesa pública, acarretará novos e maiores gastos para um pior serviço à população e constituirá 
um fator de empobrecimento da vida democrática local.  

Finalmente, os eleitos de todas as forças políticas representadas na Assembleia de 
Freguesia de Conceição manifestam o seu total desacordo face à intenção de extinguir as juntas 
de freguesia existentes no concelho de Peniche, seja pela sua pura eliminação seja por recurso a 
qualquer outra solução que lhes retire o que têm de essencial, a saber, os seus órgãos 
democraticamente eleitos, as suas atribuições próprias e a parte dos recursos públicos essenciais à 
sua existência e funcionamento nas condições de autonomia previstas na Constituição da 
República.  

Peniche, 22 de dezembro de 2011.» [sic] 
 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Conceição informou que o 

documento foi enviado à Câmara Municipal de Peniche, à Assembleia Municipal de 
Peniche, à Assembleia da República, ao Governo da República e à Associação Nacional 
de Freguesias, e sublinhou o facto de ter sido aprovado por unanimidade. Acrescentou 
que: «Não esperava ler este documento, quando a Constituição Portuguesa de 1976 
ainda não foi cumprida, ainda não se fez a regionalização e já vamos acabar com o 
parente pobre do poder local.» 
 

Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel, Silvino João (PS): 
Leu a moção aprovada, por unanimidade, pela Assembleia de Freguesia de 

Ferrel, cujo texto a seguir se reproduz: 
«Moção 
Sim à manutenção da Freguesia de Ferrel. 
No dia 4 de outubro de 1985 foi publicada a Lei n.º 121/85 que criava a Freguesia de 

Ferrel, englobando a povoação de Ferrel, Casal da Lagoa, Baleal, Ilha do Baleal, Casais do Baleal, 
Baleal Sol Village I e Baleal Sol Village II.  

A população de Ferrel nunca esquecerá do grupo de cidadãos, filhos da terra, que se 
juntaram e conseguiram levar à vante o projeto que criou a Freguesia de Ferrel.  

Quem não se lembra do estado de subdesenvolvimento, pobreza e abandono em que se 
encontrava o então lugar de Ferrel hoje por direito próprio Vila de Ferrel sede de freguesia há 26 
anos.  

Os serviços que não existiam ou eram insuficientes antes de ser criada a freguesia.  
1.º Serviços de higiene e limpeza de resíduos domésticos e sólidos; 
2.º Limpeza e organização do Cemitério, gerido pela Freguesia a que pertencíamos e 

bastante abandonado, só era visitado no dia de abrir o coval para mais um funeral.  
3.º Não tinha caminhos agrícolas em condições de ter trânsito automóvel nem máquinas 

agrícolas. O transporte dos produtos era feito por areais com animais, especialmente o burro, hoje 
figura central do nosso brasão.  

4.º Não existia Posto de Correios.  
5.º Não existia serviço de saúde local.  
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6.º Não existia apoio à terceira idade.  
7.º As associações ou não existiam ou funcionavam mal.  
8.º O Baleal, a mais linda praia de Portugal segundo Raul Brandão, praticamente só 

habitada no verão, era claramente desprezado o resto do ano.  
9.º Poucas ruas em Ferrel estavam asfaltadas, hoje toda a Freguesia está com asfalto.  
Com a criação da Freguesia de Ferrel passámos a ter vida própria. 
1.º Higiene e limpeza são bem visíveis diariamente.  
2.º O cemitério e os jardins envolventes, que exigem uma manutenção quase diária pela 

Junta, são bastante agradáveis de visitar.  
3.º Caminhos agrícolas feitos pela Junta, hoje com o apoio do Município, são boas vias de 

comunicação.  
4.º Posto de correios a funcionar na sede da Junta com uma funcionária a tempo inteiro 

e basta analisar o seu movimento diário para ver a sua afluência.  
5.º Os serviços de saúde funcionam no edifício da Junta com médico, enfermeiro e 

administrativo diariamente sendo a limpeza suportada pela Junta.  
6.º Para apoio à terceira idade foi criada a Associação de Solidariedade Social IPSS com 

todas as valências, a Junta foi e sempre continuará a ser um parceiro ativo.  
7.º Presta todo o serviço de apoio e Higiene e limpeza no Baleal já bastante habitado todo 

o ano.  
8.º Passamos a dispor de um balcão de Caixa de Crédito Agrícola. 
9.º Passamos a dispor de uma farmácia e uma para-farmácia com serviços de análises 

clínicas.  
10.º Contamos com a dependência da Coopeniche. 
11.º Passamos a ter um ATL, totalmente assegurado pela Junta. 
12.º Hoje com o apoio da junta e do município praticamente todas as ruas da Freguesia 

estão asfaltadas.  
Motivos culturais e históricos para que Ferrel continue a ser freguesia. 
Somos um povo de características únicas em todo o Concelho porque as nossas origens 

culturais e dialéticos assim exigem.  
Segundo a história éramos três povos diferentes porque a Aldeia foi-se formando por 

povos que atracaram nas praias e por aqui ficavam a viver mas sempre separados uns dos outros 
uns virados para a agricultura outros para os negócios de peixe, almocreves e outros para 
prestarem serviços mas muito conflituosos assim com a união das três nasceu Ferrel sempre com 
o seu dialeto próprio para bem do português.  

Pelo exposto, a população de Ferrel está indignada por tudo que nos querem impor, 
pessoas sem o mínimo conhecimento sobre as realidades locais, suas origens, olham simplesmente 
para os quilómetros e números de eleitores porque se Ferrel não tivesse evoluído, hoje seria uma 
freguesia rural e nós queremos continuar a ser Vila rural não são os números que nos podem 
tirar esse estatuto porque na realidade somos rurais porque a nossa única fonte de riqueza é a 
agricultura e não toda a construção existente na freguesia, que só é habitado na época balnear que 
vão dar o estatuto de urbana, mas o que nos deu a mais, foi trabalho e responsabilidade de 
manutenção porque só a palavra rural bastava para sermos intocáveis como sede de Freguesia. 
Por tudo isto, exigimos que a Assembleia Municipal demonstre ao poder Central que somos uma 
Freguesia Rural não comparável a qualquer outra freguesia do concelho.  

Assim, … 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 13.01.2012  *  Livro 22 * Fl. 9 

Os eleitos de todas as forças políticas representadas na Assembleia de Freguesia de 
Ferrel deliberaram: 

- Apesar da exiguidade dos recursos públicos que lhe são afetos, têm um importante 
papel na promoção das condições da vida local, indispensável ao progresso local, e, no presente 
quadro, as ações que contribuam para atenuar os efeitos da crise e em particular os reflexos 
sociais mais negativos que a aplicação do atual “Programa de Assistência Económica e 
Financeira” está a impor aos portugueses.  

- A extinção da Freguesia de Ferrel em nada contribuirá para reduzir a despesa 
pública, acarretará novos e maiores gastos para um pior serviço à população e constituirá um 
fator de empobrecimento na vida democrática local.  

Finalmente os eleitos de todas as forças políticas representadas na Assembleia de 
Freguesia de Ferrel manifestam o seu total desacordo face à intenção de extinguir a freguesia de 
Ferrel, seja pela sua eliminação, seja por recursos de qualquer outra solução que lhes retire o que 
têm de essencial, a saber, os seus órgãos democraticamente eleitos, as suas atribuições próprias e 
a parte dos recursos políticos essenciais à sua existência e funcionamento nas condições de 
autonomia previstas na Constituição da República.  

Conclusão:  
Parece-nos paradoxo que a mesma Assembleia da República que em 22.06.2011 

entendeu elevar Ferrel à categoria de Vila, quer agora negar-nos o direito de continuarmos a ser 
sede de Freguesia.  

De forma errada fomos tidos como uma freguesia urbana, pelo que solicitamos à 
Assembleia Municipal que nos reponha como freguesia rural. 

Parece-nos ainda um desrespeito por todos os que têm feito desta Freguesia o que é, 
obrigar-nos a dar um passo atrás nas regalias defendidas em prol de uma população rural em 
crescimento, conforme espelha o recenseamento eleitoral.  

Ferrel, 5 de janeiro de 2012.» [sic] 
 
Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel leu um 

documento da sua autoria, que a seguir se transcreve como foi lido: 
«Reforma da Administração Local.  
A reforma do Estado deve ser universal.  
A reforma que se quer implementar persegue o objetivo de uma diminuição de despesa 

pública, o que não é verdade.  
A Reforma da Administração Local, quanto à reorganização do território, visa 

exclusivamente a redução do número de freguesias. O Governo que a promove não sustenta os 
critérios que definiu em quaisquer estudos científicos, de que se conclua qualquer ganho para 
erário público, para as populações ou para o sistema autárquico.  

O Documento Verde da Reforma Administrativa Local não preconiza um modelo 
paradigmático de organização das freguesias pela via da qual se garanta ganhos de eficácia e 
eficiência para o poder local.  

Com a agregação, leia-se fusão, extinção ou criação de novas freguesias, as freguesias 
ganham escala, esse desiderato pode ser conseguido, mas descaracteriza-as, equipara-as a 
municípios, dificultando a ação para a qual estão vocacionadas, serviços de proximidade aos 
cidadãos que a comunidade exige.  

A escala é promotora de um maior número de eleitos a exercer funções em regime de 
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permanência e de um maior número de trabalhadores para a execução de tarefas que, até agora, 
são desempenhadas pelos eleitos, de forma gratuita. A esmagadora maioria dos eleitos de 
freguesia, 90% na situação atual, exercem funções em regime de quase voluntariado. Os valores 
auferidos a título de compensação para as despesas não têm expressão.  

Considerando o Orçamento do Estado de 2011, o fundo de funcionamento das freguesias 
pesa no Orçamento do Estado 0,108%. Imaginem o que é que isto é no Orçamento do Estado. É 
quase zero. É esse dinheiro que o Estado gasta com as freguesias. Perfilhando, por isso, a 
convicção de que este caminho não conduz a qualquer poupança, mas antes a maior despesa do 
Estado.  

Defendemos que nada se reforma pela mera via de extinção de freguesias.  
Ainda que se prossiga nesta reforma e nada serve de dimensão às freguesias sem lhes 

atribuir mais competências. Na partilha da clarificação das competências e meios financeiros, é 
preciso dar às freguesias sem esquecer a boa articulação com os municípios.  

É necessário observar o princípio democrático promovendo o debate local, ouvindo as 
populações e potenciando a envolvência de outras forças políticas.» 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei, António Vitória (CDU): 
Leu a moção aprovada, por unanimidade, pela Assembleia de Freguesia de 

Serra d'El-Rei, cujo texto a seguir se reproduz: 
«Moção 
Sim à manutenção da Freguesia de Serra d'El-Rei 
O dia 12 de dezembro de 1976 foi o dia em que, pela primeira vez, a população do 

concelho de Peniche foi chamada a eleger os seus representantes para a Câmara Municipal, para 
a Assembleia Municipal e para as várias Assembleias de Freguesia, através de um processo 
eleitoral que se repetiu, nos mesmos moldes, por mais de nove vezes. Assim, no passado dia 12 de 
dezembro, comemoraram-se 35 anos sobre essa data histórica para a democracia portuguesa, pois 
não conseguimos imaginar o Portugal de hoje sem esse contributo inestimável que o Poder Local 
Democrático deu ao nosso País, sendo responsável pela melhoria das condições de vida e de bem-
estar das populações. 

Infelizmente, sobre este tema, vivemos agora agitados períodos de convulsão. 
Foi com enorme surpresa e apreensão que os eleitos da Assembleia e da Junta de 

Freguesia de Serra d’El-Rei tomaram conhecimento do denominado (Documento Verde da 
Reforma Administrativa Local). Na proposta agora apresentada através do referido documento, 
avança com um conjunto de critérios (distância da sede de Concelho e/ou número de habitantes) 
que colocam em causa a Freguesia de Serra d’El-Rei. Através desta reforma, entidades sediadas 
em gabinetes muitos distantes das nossas diferentes realidades estão a tentar esvaziar uma das 
mais importantes conquistas de Abril, apresentando uma proposta técnica politicamente assente 
numa perspetiva centralista da Administração e do Estado que em nada ajuda a resolver os 
problemas associados às contas públicas do país, que, e é muito importante salientar isto, não 
foram originadas pela gestão das Freguesias portuguesas.  

A Assembleia de Freguesia de Serra d’El-Rei considera que a medida proposta na 
extinção de Freguesias previstas no Documento Verde é uma simples medida avulsa da Reforma 
do Estado, não vai ao encontro do objetivo de servir melhor as populações. Entendendo também 
que a dedução de números de freguesias, conjugada com as outras medidas previstas, apenas terá 
como principal resultado um maior afastamento da participação política das populações.  
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Assim, … 
Os eleitos de todas as forças políticas apresentadas na Assembleia de Freguesia de Serra 

d’El-Rei deliberaram:  
- Apesar da exiguidade dos recursos públicos que lhe são afetos, têm um importante 

papel na promoção das condições de vida local, indispensável ao progresso local, e, no presente 
quadro, as ações que contribuam para atenuar os efeitos da crise e em particular aos reflexos 
sociais mais negativos que a aplicação do atual “Programa de Assistência Económica e 
Financeira está a impor aos portugueses.  

- A extinção da Freguesia de Serra d’El-Rei em nada contribuirá para reduzir a 
despesa pública, acarretará novos e maiores gastos para um pior serviço à população e constituirá 
um fator de empobrecimento da vida democrática local.  

Finalmente os eleitos de todas as forças políticas representadas na Assembleia de 
freguesia de Serra d’El-Rei manifestam o seu total desacordo face à intenção de extinguir as 
freguesias existentes no concelho de Peniche, seja pela sua pura eliminação, seja por recurso a 
qualquer outra solução que lhes retire o que têm de essencial, a saber, os seus órgãos 
democraticamente eleitos, as suas atribuições próprias e a parte de recursos públicos essenciais à 
sua existência e funcionamento nas condições de autonomia previstas na Constituição da 
República.  

Serra d’El-Rei, 20 de dezembro de 2011.» [sic] 
 
Após a leitura da moção, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Serra 

d'El-Rei citou uma frase de António Cândido de Oliveira, professor da Universidade do 
Minho, que se transcreve como foi dita: «Qualquer que seja a reforma do Estado, deve 
atender-se às relações de proximidade, ao dar-lhe escala estão a descaracterizá-las e a 
prejudicar as suas proximidades do povo.» 

 

Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Floriano Sabino (CDU): 
Leu um comunicado, que a seguir se transcreve como foi lido: 
«As freguesias desempenham um papel central na história do nosso país. Ao longo dos 

tempos, e em diferentes circunstâncias históricas, políticas e sociais, as freguesias sempre 
souberam assumir-se como elementos decisivos na consolidação dos traços marcantes das várias 
entidades locais e, desse modo, da identidade nacional, bem como, não menos importante, sempre 
se constituíram como estruturas de referência na prestação dos serviços públicos de proximidade 
às populações em domínios que se foram revelando cada vez mais diversificados.»  

 
Após a leitura, fez a seguinte intervenção: 
«Eu acabei de citar um comunicado que vem da Presidência do Concelho de 

Ministros, do Gabinete do Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares. Eu não 
acrescentaria muito mais a este comunicado, porque ele é, na minha opinião, muito 
explícito. É explícito por várias razões, e por isso não me vou alongar sobre isto, é parte 
do comunicado que penso que todas as juntas receberam.  

«Mas, antes de ler o comunicado da posição da Assembleia de Freguesia, eu 
gostaria de dizer, muito rapidamente, que, para mim, nesta questão que se está aqui a 
discutir, não há um mal menor. O Governo pode fazer aquilo que quiser, mas o meu 
voto vai sempre para a manutenção de todas as freguesias, seja qual for a cor política do 
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seu executivo. O mal menor, nesta questão, para mim não existe.» 
 
De seguida, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro leu a 

posição da Assembleia de Freguesia de São Pedro, aprovada por unanimidade, cujo 
texto a seguir se reproduz: 

«Posição 
A Assembleia de Freguesia de São Pedro, reunida em 28 de dezembro de 2011, apreciou 

e discutiu a proposta de reorganização administrativa contida no Documento Verde da Reforma 
da Administração Local.  

Considerando, as preocupações evidenciadas nas intervenções de diversos eleitos, 
integrantes de listas candidatas aos órgãos da Freguesia por várias formações partidárias, 
entendeu, expressar as seguintes preocupações:  

1. A propósito dos trabalhadores ao serviço da Freguesia de São Pedro, cujo papel para o 
desempenho das suas atribuições e competências tem vindo a ser essencial e preponderante, é 
importante esclarecer qual o seu futuro tendo em linha de conta o teor da proposta apresentada 
pelo Governo.  

2. Acerca das competências e atribuições, não ficou claro, da apreciação feita em que 
termos se formalizará em concreto um reforço de competências e atribuições com a 
implementação do Documento Verde, nem se esse reforço se conduz a responder às problemáticas 
sentidas pelas populações.  

3. Igualmente, não ficou claro, se de uma eventual agregação ou extinção de Freguesias 
irá resultar um inequívoco reforço de meios financeiros e técnicos.  

A Assembleia de Freguesia evidenciou, ainda, no debate deste assunto, que considera 
que não obstante as necessidades financeiras do país, os encargos financeiros das Freguesias não 
têm um impacto efetivo nas contas públicas do país.  

Desse modo, solicita mais esclarecimentos ao Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos 
Parlamentares, acerca das preocupações acima enunciadas. 

Peniche, 28 de dezembro de 2011.» [sic] 
 
Seguidamente, o senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao público presente, 

tendo intervindo senhor Adelino Ferreira, que disse que o Governo, atendendo ao 
conteúdo do Documento Verde, pretende, em sua opinião, atacar o Poder Local 
Democrático. 

 
Após a audição do público usaram da palavra os seguintes membros da 

Assembleia Municipal: 
 

Ademar Marques (PSD): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Em relação à intervenção do senhor Adelino Ferreira, eu queria só esclarecer, 

em relação às freguesias, admito que haja entendimentos de que é um ataque ou de que 
não é um ataque. Eu acho que não é, mas isso discutiremos a seguir. Acho que o senhor 
Adelino Ferreira não percebeu bem o resto do Documento Verde em relação ao que é o 
restante da reforma autárquica, que, de facto, mexe na forma, ou propõe uma forma 
alternativa de composição, essencialmente, mas também de eleição, dos órgãos 
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autárquicos. Não da assembleia municipal que, em princípio, terá menos membros, de 
acordo com o que está previsto, mas da câmara municipal, que passa a não ter 
vereadores da oposição e, aparentemente, para compensar isto mesmo, haverá um 
reforço dos poderes da assembleia municipal.  

«Eu acho que se pode concordar ou discordar. Eu, pessoalmente, não concordo 
também com esta solução, mas sei de muita gente que a defende. Mas, não me parece 
que, de forma alguma, seja o objetivo reduzir a democracia no poder local, antes pelo 
contrário, é uma forma diferente de a ter. Eu, pessoalmente, também preferia a forma 
atual, mas acho que não há aquilo que o senhor Adelino referiu, que quem ganha fica 
com tudo. Não me parece que seja isso que resulta do documento verde. 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Acima de tudo tem a ver com o esclarecimento que o deputado Ademar faz. 

Faz a sua leitura. Eu também, se calhar, tenho mais alguma experienciazita e, se calhar, 
pode fundamentar um bocadinho aquilo que eu penso.  

«Eu tenho a estrutura da intervenção política onde estou inserido, mas também 
tenho opiniões pessoais sobre as matérias. O que eu entendo que foi dito em relação à 
observação que foi feita em relação às freguesias e às câmaras, é assim: Eu sou daqueles 
que discordo completamente que a câmara tenha que ter o seu executivo só de uma cor. 
Eu, como fui vereador considerado da oposição e que entendi que desempenhei as 
minhas funções na melhor maneira possível, com lealdade e sem o fundamentalismo 
que caracteriza alguns vereadores da oposição durante estes anos todos, também quero 
dizer que não é tanto assim.  

«A democracia, na minha opinião, como a conhecemos hoje, vai ser posta em 
causa, acima de tudo pelos poderes, que acho de uma dimensão exagerada, aos 
presidentes de câmara. No fundo, os vereadores vão ficar reféns, quase, do presidente 
de câmara. Depois é assim, os poderes que podem dar às assembleias municipais vêm 
para a opinião pública, acima de tudo, como poderes de maior intervenção, mas depois 
faltam os meios e o tempo. Quem é que serão os membros da assembleia municipal? 
Terão de ser pessoas que já estão aposentadas e que têm muito tempo, e que têm 
alguma capacidade para intervir e muita paciência, senão falta o resto de tudo.» 

 

Ademar Marques (PSD): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Como esta assembleia acabou por ficar um bocadinho limitada à questão das 

freguesias peço para, depois, se voltar a discutir o resto do Documento Verde. O que eu 
tentei explicar, é que, o que está em causa é uma alteração de paradigma. Como o 
senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda sabe, eu no grupo de trabalho disse, 
também disse há pouco, embora mais abreviadamente, e volto a dizê-lo, muito 
claramente, que não concordo com este modelo, com a alteração da composição da 
câmara e do fim da vereação da oposição. Concordo consigo que há uma diminuição da 
democracia a nível local. Nesse aspeto, totalmente de acordo. Lamento que seja a 
posição do Governo do PSD, felizmente ainda há liberdade de opinião por aqui, porque 
eu acho que ficavam melhor, eventualmente, não eliminando os vereadores da 
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oposição, mas garantindo os executivos maioritários, que seria a outra opção. Acho que 
há, de facto, uma perda e, não é frequente, mas estou inteiramente de acordo com o que 
disse.» 

 

Vítor Mamede (PS): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Eu queria dizer que, de facto, esta proposta de eleição das câmaras municipais 

só pode sair de pessoas que nunca foram autarcas, porque é manifestamente impossível 
a assembleia municipal ter poderes de fiscalização sobre o executivo. 

«Isto é assim, por outro lado, os vereadores que vão existir não  vão estar 
mandatados pelo voto popular, vão ser adjuntos do presidente da câmara. Portanto, 
deixam de ter o mandato popular que hoje têm. Qualquer vereador, hoje, não tem que 
obedecer ao presidente da câmara. Se esta lei for aprovada, espero que não, que ainda 
haja bom senso de não a aprovar, os vereadores passam a ser adjuntos do presidente da 
câmara e, se se portarem mal, é-lhes indicado o caminho da rua. Ora, isto, penso que é 
reduzir drasticamente a democracia nas autarquias.  

«Por outro lado, fala-se muito em corrupção em muitos órgãos de Estado e 
também se fala nas autarquias, se se pretende acabar com a hipótese de corrupção ora, 
quando se limita a uma pessoa a gestão da câmara, no fundo é isso que vai acontecer, é 
uma pessoa que vai gerir a câmara e depois tem alguns adjuntos, penso que não se 
contribui nada para diminuir as hipóteses de corrupção.» 

  

José Leitão (PSD): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Gostaria que entendessem esta minha intervenção a dois níveis. Um: É uma 

mera reflexão pessoal e não uma reflexão dentro do meu próprio partido. Outro: Tentei 
construir esta minha reflexão abstraindo-me, na medida daquilo que é possível, das 
questões meramente daquilo que chamamos, muita vez, de geometria partidária. Mais 
junta, menos junta, ganhamos aqui, perdemos ali, tentei fazer uma reflexão sobre isso, o 
que significa que, por muito palerma que ela seja, perdoem-me a expressão, 
seguramente tentei que fosse desapaixonada. Resumindo, esta é uma opinião 
meramente pessoal, quero que a entendam assim, e quero tentar fazê-la de uma forma 
desapaixonada.  

«No fundo, o que temos em cima da mesa, e perdoem-me aqueles… eu já ouvi 
muitos chamarem o Livro Negro, o que temos em cima da mesa é um documento que 
se chama Documento Verde da Reforma Estrutural da Administração Local. É um 
documento que tem os princípios básicos para uma discussão sobre a reforma da 
administração local. Não é mais do que isto. Ainda agora ouvi falar que era uma lei que 
já estava feita, não é nada. E, às vezes, quando com coisas tão sérias como estas, 
naturalmente fico seriamente preocupado quando as pessoas chamam nomes aos 
documentos e, perdoem-me a franqueza, mas quase que me dá vontade de perguntar às 
pessoas se leram ao menos o documento quando lhe chamam nomes. Eu li. Eu li. Li e 
discordo com muita coisa. Discordo com muita coisa, mas quanto mais não seja, por 
respeito ao autor, continuo a chamar-lhe o nome que lhe deram: É o Documento Verde.  

«Este Documento Verde, e para que todos também saibamos o que é que ele 
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diz, não propõe o fim das juntas de freguesia no país. É mentira. Não propõe o fim das 
juntas de freguesia no país. Este Documento Verde assenta em quatro eixos 
fundamentais: O sector empresarial local; a organização do território; a gestão 
municipal intermunicipal e o financiamento e a democracia local. Estes são os quatro 
eixos em que está construído o tal Documento Verde.  

«Infelizmente, e não é o caso aqui só de Peniche, até porque esta assembleia foi 
assumidamente convocada para tratar da questão das freguesias, eu pessoalmente 
integro grupos de trabalho sobre esta matéria da reforma da administração local e, 
infelizmente, o que assistimos, de norte a sul do país, foi só discutir uma única questão 
até ao momento, quantas freguesias vamos acabar em cada concelho. Isto é perdermos 
uma capacidade importantíssima de discutirmos coisas sérias do futuro do poder local 
em Portugal. E sejamos todos honestos e sejamos todos sérios, honestos, naturalmente, 
politicamente.  

«As contas são feitas de forma matemático-política a tal ponto que o próprio 
Governo agora já admite como posição: “Bom, nós temos aqui a régua e o esquadro, 
cortar não sei quantas freguesias, mas se vocês fizerem um jogo dentro dos concelhos e 
propuserem extinguir algumas a gente já aceita.” Quer dizer, portanto, há uma 
subversão total por todas as partes da discussão desta matéria. Eu não oiço, por lado 
nenhum, nós discutirmos a autonomia do poder local. Vamos dizer que vamos discutir 
a seguir. Mas porque é que não discutimos tudo em conjunto? Porque é que temos que 
tomar uma decisão sobre quantas freguesias vamos acabar? Eu não oiço discussões 
sérias, nem ninguém está disponível para discutir as novas competências para o poder 
local. Eu não oiço ninguém discutir, de forma séria, neste momento, a nova lei do 
financiamento do poder local. Eu não oiço ninguém discutir, de forma séria e integrada, 
o novo modelo de eleições autárquicas.  

«No fundo, nós temos um modelo de divisão administrativa, eu não queria 
dizer que tá esgotado, mas que está cansado. Chegou a hora de o analisarmos, de 
vermos se é necessário mudarmos alguma coisa nele. Não vai nenhum mal ao mundo, e 
todos nós sabemos que não, se estudarmos as questões e equacionarmos, ver se vale a 
pena mudar alguma coisa. Por vezes, e todos nós sabemos, para evoluirmos é 
necessário mudar. E, portanto, eu acho que havia todo o interesse que isso fosse feito.  

«Agora, este, se calhar, seria o momento oportuno, mas nunca da forma como 
estamos a fazer, que só nos estamos todos a preocupar com quantas freguesias vão ser 
extintas ou não, declinando de uma discussão séria, de todo um novo modelo 
administrativo, ou não, que era preciso reconstruir em Portugal. E isso é que eu tenho 
pena, não precisamos sair do nosso distrito, eu acho que é sério que nós pensemos isto. 
Temos freguesias, no nosso distrito, por exemplo, que são maiores que o concelho de 
Peniche no seu todo. Nós temos freguesias, no nosso distrito, com cem habitantes. Nós 
temos municípios, no nosso distrito, que têm tantos habitantes como algumas 
freguesias do nosso concelho. Isto não faz sentido, hoje em dia, quando nós queremos 
que as autarquias progridam num outro tipo de desenvolvimento económico, social e 
cultural das nossas populações, não faz sentido trabalhar a esta dimensão.  

«Também não faz sentido, seguramente, esta via que o Governo, ou que todos 
nós estamos a ser empurrados, a só discutir o número de freguesias. E quero que 
entendam que a minha posição é que o que está em causa é o modelo, que está em 
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causa e que deveríamos fazer é estudar o modelo e não estudar uma pequena parte, 
uma pequena parte desse modelo. Vê-se também neste Documento Verde, e aí, 
preocupa-me uma questão, que é, posso ler: “reduzir substancialmente o número de 
freguesias”, e agora, abordando aqui a questão propriamente dita, isto está explícito na 
vontade do Documento Verde. E em relação aos municípios diz: “possibilitar que os 
municípios, voluntariamente, ou não, se aglomerem”. Nas instâncias do poder local há 
logo aqui, à partida, uma divisão, uma separação, que eu rejeito liminarmente.  

«Para mim, e volto a dizer, aquilo que se deveria avaliar e estudar era um novo 
modelo de administração e da divisão administrativa do nosso país e, depois, teriam 
que ser os órgãos autárquicos que, seguramente, sentiriam a necessidade de um novo 
modelo de se aglomerarem, de se juntarem. Eu sei que, neste momento, de forma 
voluntária, há concelhos que, no país, o estão a fazer, a estudar, conjuntamente, a sua 
fusão. Como nós sabemos, porque ouvimos os telejornais e lemos, os que ainda têm 
paciência e coragem para isso, lemos os jornais, que, de forma voluntária, o concelho de 
Lisboa juntou freguesias, nomeadamente no seio da cidade, e não aconteceu nada de 
mal nisso. Agora, uma coisa é ser uma imposição específica num determinado setor, 
outra coisa é estudarmos o seu todo e ver de que maneira é que aquele todo pode ser 
mais valorizado para que as pessoas possam tirar um maior partido. 

«Senhor Presidente, eu, se calhar, muito teria mais para dizer. Queria terminar 
com duas coisas simples. Uma é: Temo, sinceramente, que, da maneira como este 
processo foi conduzido a nível nacional, e volto a dizer, não tem a ver com a maneira 
como o conduzimos aqui, especificamente, eu temo, sinceramente, que se tenha perdido 
uma oportunidade muito boa, que só volte a aparecer daqui a umas dezenas de anos 
outra vez, para se discutir, de uma forma séria, um novo poder local em Portugal, o 
poder local do século XXI. Naturalmente, hoje aqui, se formos votar, votarei da maneira 
que eu entender que vote, mas podem crer que, dada esta minha leitura e esta minha 
perspetiva de como as coisas estão a ser consideradas, é um voto de fatalidade, é um 
voto de mal o menos, e aí não discordo com o meu amigo Floriano, mas é um voto de 
mal o menos, não é um voto consciente daquilo que eu acho que é o melhor para o 
concelho e, naturalmente, o melhor que seja para o nosso país.» 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Ó José Leitão, nós estamos de acordo e essa é que é a questão! Eu estou a falar 

em termos pessoais, naturalmente, que não discuti, não discutimos, isto tão 
profundamente, se calhar, como deveria. Eu estou em acordo em muito daquilo que tu 
disseste. Estou em desacordo com a questão do momento. A forma: Esta é a pior forma, 
e aquilo que mais me choca é que nós estamos a ir no caminho que nos prepararam.  

«Também li o documento e, em grande parte, face à análise que o José Leitão 
fez, também me choca, naturalmente, e já tinha dito anteriormente, a questão dos 
municípios comparativamente com a forma como é que são tratadas as freguesias. 
Depois chocam-me perceber que a junção das três freguesias da cidade, neste momento, 
é moeda de troca para a manutenção das freguesias rurais. Choca-me! Naturalmente 
choca-me! E aí posso dizer que não concordo nada com um termo que foi utilizado pelo 
António Salvador, da Atouguia da Baleia, como o descreveu. Portanto, no fundo, pode 
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ter sido sem querer, mas parece que há bom censo para aquele lado e há mau censo de 
nós defendermos as nossas freguesias. Ele tem aquilo escrito e lê com atenção. A 
questão do bom censo é assim: Há bom censo se nós defendermos esta posição, que é a 
permanência de três freguesias rurais e, portanto, resolveu o problema das três 
freguesias urbanas juntando-as, como é da orientação. Portanto, no fundo é uma troca. 
Mas, se era assim, já o deviam ter feito há mais tempo. Os partidos que defendem esta 
situação deviam ter feito isto há mais tempo.  

«O que eu entendo é que, e leio o documento, aliás, nem é preciso passar do 
preambulo. O documento, a começar do primeiro parágrafo, no estado em que o país 
está, na forma como nós ouvimos permanentemente a comunicação social e as questões 
mais quentes que saem de lá, e, voltando uns meses atrás, e que inclusive uma das 
imagens de há uns meses atrás, do candidato de então, Passos Coelho, Primeiro-
Ministro agora, chocam-se completamente. Não é? E como, no primeiro preambulo do 
documento, à partida, gera logo desconfiança, perante um facto destes é desconfiança, 
pelo menos que haja liberdade para nós desconfiarmos das intenções.  

«O que deveria, na minha opinião, ter sido feito, e o José Leitão também acaba 
por dizer um pouco isso, não tão concreto como aquilo que eu vou fazer, deveria ter 
sido preparada, discutida, uma lei-quadro, uma lei orientadora para as freguesias, para 
os municípios, para aquilo que quisessem, para dizer quais eram as vantagens, a forma 
como é que podiam fazer. E, cada um dos concelhos, depois, em tempo oportuno, eu 
também tenho opinião sobre isso, até expressei na Assembleia de Freguesia da Ajuda, 
em tempo oportuno, na melhor oportunidade, se quisessem juntar, ou não, uma, ou 
duas, ou três, ou quatro freguesias, aqui tudo bem, força nesse caminho. Agora, o que 
eu não consigo perceber e a minha população, aquela população que confiou em mim, 
que confia na Freguesia da Ajuda em concreto, o que é que vai ganhar com isto tudo? O 
que é que ganha. Ou o que é que vai perder. E isso nós já sabemos melhor o que é que 
vai perder. Não é? Portanto, essa é que é uma situação que não podemos aceitar.  

«Se nos dissessem assim: As três freguesias rurais permanecem, vamos juntar 
três freguesias na cidade e o que é que ganham com isso, o que é que ganham as 
populações, uma a uma, das três freguesias, e o que é que perde cada uma das 
populações. Se há mais meios, se há mais competências, quais são as relações das 
freguesias com os municípios. Tudo isso. E pronto, porque há uma lei, que existe, que 
está em vigor, em relação à forma como as freguesias funcionam.  

«Depois, diz-se assim: “Mudar estruturalmente o modelo de gestão autárquica 
em Portugal, através de uma reforma, para além de resolver o presente pretende 
garantir o futuro.” Isto é para aparelho político, não é mais nada. Como é que um 
documento, que vem do Governo, e que, no fundo, deveria perspetivar a tal discussão, 
vem logo dar uma machadada, no sentido que isso possa ser feito de uma forma 
construtiva e séria. Eu também gostava de estar aqui a discutir primeiro, se calhar, num 
número mais reduzido de forma séria. Cada um dava os seus contributos para que 
depois chegasse a uma situação que o Governo pudesse aproveitar essa situação. Que o 
que nós estamos a fazer é só entrar na jogada de que é melhor aprovarem uma posição 
de manutenção das três freguesias rurais e extinção ou junção das três freguesias 
urbanas, senão perdem tudo. Já vi isso lá fora. Eu já vi isto na rua. Portanto, alguém 
começou a passar isto. Não é? Então e é assim: Então e os direitos dos moradores, dos 
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fregueses, dos residentes da cidade? Que direitos são?  
«Quando se diz: ”Este choque reformista reforçará os municípios e as freguesias 

no quadro do respetivo estatuto constitucional, mudando regras e, sobretudo, 
adaptando-se a um novo tempo.” O que é isto? Espremam! É o que eu costumo dizer 
muitas vezes aqui, espremam, digam o que é isto. Não é dizer assim: Deem lá a opinião 
sobre a extinção ou não extinção, e depois a gente faz logo a lei.  

«“Tem como objetivo a sustentabilidade financeira, a regulação do perímetro da 
atuação das autarquias e a mudança do paradigma da gestão autárquica.” Tudo bem, 
nós até concordamos, mas vão ao fundo. Sustentabilidade financeira para que lado? Das 
freguesias? Daquelas que têm mais dificuldades? Mais meios? Aquelas que não têm que 
andar a esmolar? Aquelas que veem todos os anos reduzir as suas verbas, há uns anos a 
esta parte, que vêm do orçamento de estado? É isso que vão fazer? Vão parar? Dizer: 
Vocês agora podem contar com isto. Porque é assim: quem faz a gestão, eu tento fazer 
uma gestão séria há muitos anos, eu falo por mim, quem não a fizer que seja criticado e 
que não ganhe eleições.  

«“A relação do perímetro da atuação das autarquias.” Isto é melhor ou é pior? 
Ninguém sabe! “A mudança de paradigma.” Esta do paradigma então é brilhante. 
Porque nós já a ouvimos tantas vezes repetidas na comunicação social que pega logo. 
Que é isso o paradigma? No meu tempo de pequenito, se calhar, nem vinha no 
dicionário.  

«“É essencial caminhar para orçamentos de base zero.” Mas isto digam a 
outros! É assim, eu não conheço nenhuma freguesia que não tenha orçamento de base 
zero. Uma freguesia? Orçamento de base zero. É impensável, para mim, estar a 
perspetivar gastar mais um tostão do que aquele que nós recebemos. As fontes de 
receitas são claras, orçamento de estado, câmara e taxas, não há mais nada de 
extraordinário.  

«“Deveremos preparar as próximas décadas com um modelo de administração 
local adequado a um mundo novo.” A um mundo novo! Outra vez! Está aqui tudo! Mas 
como é que isto é possível quando a gente começa desta maneira? As pessoas 
conscientes, que conhecem estas matérias, que estão experimentadas nestas situações, 
naturalmente que sabem que isto só pode ter os resultados desejados, os tais resultados 
que seriam positivos para o país, se houvesse uma discussão séria e que não fosse 
imposta. No fundo, isto é mais uma lei que vai ser imposta, que, como o José Leitão diz, 
e nós também já ouvimos e até inclusive sabemos em que ponto é que está, alguém 
dizia há pouco que nem sabe para que é que a gente vai discutir isto esta noite, porque 
as coisas já estão preparadas em termos de Governo. A lei está preparadinha para sair. 
Eu sempre entendi isso. Eu sempre entendi que isto ia ser imposto de cima para baixo. 
Agora, naturalmente, quando chega o reconhecimento de que isto é mesmo para ser 
feito assim e não há mais nada a discutir e que depois se verá, aí é que é mais grave.» 
 

Américo Gonçalves (PS): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Eu queria só fazer alguns considerandos em relação às intervenções dos outros 

colegas e tinha só meia dúzia de coisas para dizer. Primeiro: O Henrique Bertino fez 
alguns considerandos, alguns com que eu concordo. É óbvio que esta legislação, ou esta 
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lei, que vai à Assembleia da República em Abril, Maio ou Junho, vai passar. Portanto, é 
uma lei que vai contra o poder local, e não se esqueçam que o poder local neste país é 
laranja. Portanto, a Assembleia da República vai votar contra o seu próprio partido e 
vai mandar as juntas de freguesia para a redução que assim pretendem.  

«Em relação aqui em Peniche, que é aquilo que nos interessa neste momento, se 
calhar, o Henrique Bertino, se as três juntas de freguesia da cidade não fossem da CDU, 
não tinha o mesmo discurso. Se calhar, já ia buscar um discurso de número de eleitores 
e por aí fora. Mas, eu não quero entrar por aí, porque eu acho que vamos perder, todos 
vamos perder com a saída das juntas. Mas penso, na minha opinião, que quem está 
dentro da cidade está mais perto do Município, quem está dentro da cidade tem outras 
formas de se deslocar e de poder resolver os problemas.  

«Eu sou daqueles que defende que, se vamos perder alguma coisa, é melhor 
perdermos da cidade. Tem alguma razão quando disse porque é que não fizeram antes. 
Aliás, eu fui acusado, muitas vezes, mesmo em sede do Partido Socialista, quando o 
Partido Socialista chegou a ter duas juntas em Peniche, o que é que eu pretendia. E, de 
facto, apenas se fez um edifício para as juntas e, na altura, foi pena não termos tido a 
coragem de se colocar apenas uma junta dentro da cidade. Acho que é um desperdício, 
na minha opinião, haver três juntas dentro da cidade. Eu defendia, já na altura, que no 
concelho existissem as três juntas e que houvesse uma dentro da cidade. E é por aí que 
nós temos que caminhar, se não vamos correr o risco, meus amigos, se olharem para a 
legislação e para o projeto de lei que está para sair, se eles entenderem, vamos ter uma 
na cidade e uma no concelho. É só olhar para o que está aqui. Está preto no branco o 
que é que vai sair. O Henrique tem razão, que isto é de cima para baixo, mesmo contra 
o poder local laranja.  

«Portanto, preparemo-nos que, em Abril, Maio ou em Junho, que são as datas 
que estão aqui previstas, vamos ter uma legislação que nos vai tirar alguma coisa, e nós 
temos que aqui, pelo menos, apresentar alguma coisa, devemos olhar para a população 
que temos e apresentar aquilo que prejudica menos.  

«Eu também já ouvi por aí fora dizer que junta Ferrel à Serra d’El-Rei e já ouvi 
dizer que, se calhar, junta a Atouguia da Baleia à Serra d’El-Rei, enfim. Eu acho que isso 
não é a melhor solução. Isto é a minha opinião pessoal e, se calhar, penso que é a da 
grande maioria de muita gente, exceto a CDU.» 

 

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Fez a seguinte intervenção: 
«É assim, nestas coisas, nós temos que ser muito pragmáticos. Quem elabora 

este Documento Verde, elabora-o dentro de uma legitimidade que lhe assiste. Nós 
gostamos ou não gostamos. Eu não gosto. Mas não posso pôr em causa a legitimidade 
de quem mo apresenta. Não é? O que podemos depois pôr em causa e devemos 
discutir, até às últimas consequências, são os conteúdos do documento e aquilo que são 
os impactos da aplicação de algumas das propostas que lhe estão subjacentes nas 
populações. E é isso que me interessa aqui discutir. O resto, eventualmente, são leituras 
e nós podemos fazer imensas leituras até dos mesmos textos, basta que nos situemos 
com um ângulo um bocadinho diferente para podermos ter leituras diferentes.  

«Eu subscrevo, quase na íntegra, aquilo que disse o José Leitão. Acho que há 
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aqui oportunidades perdidas, porque eu não tenho dúvidas que é preciso encetar 
reformas, quanto mais não seja pela leitura que nós fazemos do terreno. A questão é 
saber se é este o tempo, se é este o modo e se é esta a forma como as devemos fazer. E 
isso não foi discutido. De facto, não foi discutido. Eu rejeito, completamente, uma 
decisão fundada numa política do mal o menor. Rejeito. Aí, estou em desacordo com o 
José Leitão. E rejeito porque não é exatamente essa a minha forma de estar naquilo que 
são as decisões que interessam às populações. Ou interessam ou não interessam. E 
aquilo que eu acho foi que não houve tempo para perceber aquilo que eram as 
dimensões desta reforma, nem foi dado tempo às pessoas para elas perceberem porque 
é que tinham que se empenhar nesta reforma.  

«Um dos pontos que nós, às vezes, discutimos é assim: Se nós formos perguntar 
às pessoas, as pessoas não querem perder as suas freguesias. Mas é um risco que temos 
que correr, ou então não acreditamos plenamente na democracia. E as pessoas têm que, 
com toda a informação, e as pessoas não têm toda a informação, nem os autarcas a têm 
quanto mais o cidadão comum, poder pronunciar-se sobre aquilo que é melhor para si, 
para a sua família, para a sua comunidade, para o seu bairro, para o seu território. E 
isso não foi feito. Portanto, o tempo em que está a ser discutida esta reforma é 
completamente desajustado, ainda por cima porque tem por detrás, digamos assim, 
uma imposição que, obviamente, nós somos levados a rejeitar, porque é uma coisa que 
vem de cima. Em nome da redução de qualquer coisa vamos fazer uma reforma. Isto é 
um mau princípio, na minha opinião. Qualquer reforma, para dar resultados, para ser 
eficaz, tem de ser feita pela positiva. Nós devemos reformar para otimizar resultados, 
não é reformar para diminuir despesas, diminuir custos ou seja lá o que for.  

«E portanto, quando nós nos situamos neste debate, com este conjunto de 
indefinições por detrás, obviamente que o debate está, à partida, inquinado, porque faz 
extremar desconfianças, como disse o senhor deputado Henrique Bertino e eu 
subscrevo na íntegra, porque faz extremar inseguranças. Depois, de facto, para todos 
nós é muito mais fácil discutir a questão das freguesias rurais, porque isso é pacífico. 
Vê-se à partida.  

«O argumento da proximidade que foi aqui trazido pelo senhor deputado 
Américo Gonçalves é outro documento discutível, porque, se fossemos pela questão da 
proximidade, se calhar, todo o concelho de Peniche está numa relação de proximidade 
com a sua própria autarquia. A distância máxima são dez quilómetros ou coisa que o 
valha. Nós temos concelhos com freguesias a setenta, oitenta, noventa e a cem 
quilómetros.  

«As questões que têm que ser aqui colocadas no debate são outras. São 
exatamente meter nos pratos da balança aquilo que perde e ganha o cidadão com este 
processo. E isso é explicável. Isso é explicável do ponto de vista de uma reforma que 
seja assimilada e participada pelos cidadãos. E esta nem está a ser, se calhar também 
por culpa nossa, nem foi, nem pode ser, pelos vistos, porque a decisão, se não estiver 
tomada, já deve estar mais ou menos desenhada. Eu não acredito muito que uma 
posição que vai ser tomada pelo Governo, daqui por uns dias, não esteja já ela própria 
desenhada. Não quer dizer que não possa ser ajustada. E, portanto, o processo, à 
partida, está todo inquinado. Como disse o Henrique Bertino, é um processo de cima 
para baixo. Ou seja, é um processo que, em vez de lançar pistas de discussão e ir buscar 
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a essa discussão, digamos assim, a substância para a construção do próprio modelo, ou 
para a renovação do próprio paradigma, como dizia aqui, obviamente que faz ao 
contrário, lança um paradigma, impõem o modelo e depois quer que nós nos ajustemos, 
que nós nos encaixemos nesse modelo, quando ele não serve, pelo menos para aquilo 
que conseguiu ser explicado às pessoas. Eu penso que é exatamente nestas questões que 
nós temos que nos situar.  

«Eu não tenho dúvidas que toda a gente aqui quer o melhor para as populações. 
A visão que temos da forma como se consegue esse melhor para as populações é que 
pode variar. E de facto, este tempo escolhido, esta forma escolhida e esta, se quisermos, 
precipitação, em encontrar uma solução numa matéria que é muito complexa. Porque, 
digamos, a questão do reordenamento territorial não tem só a ver com questões 
administrativas. Tem a ver com culturas, por exemplo. E isto não foi tido em conta, 
neste processo, e tem que ser, e só pode ser tido em conta se as pessoas, as populações, 
tiverem uma palavra efetivamente a dizer. Portanto, parece-me que é um bocadinho 
neste ponto que eu gostaria de situar também o meu contributo para esta reflexão.» 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Conceição, Raul Santos (CDU): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Eu não estou contra a mudança. Não costumo mudar muito, sou coerente, 

quer na minha vida, costumo às vezes fazer alguma ironia disso, de ser às vezes tão 
coerente. Mas é engraçado estar a discutir isso, como eu dizia há bocado, porque a 
minha junta teve um parto difícil e já teve uma morte anunciada. E isto tudo como 
moeda de troca. Moeda de troca! E as pessoas? Diziam aqueles que cantam: “E as 
pessoas?” E aqueles 6205,1 habitantes por quilómetro quadrado? Não são ouvidos? Não 
têm expressão? Eu não quero fazer comparações com Castanheira de Pêra, Figueiró dos 
Vinhos, Alvaiázere, isso porque foi no poder local mais de base que se teve que ir tocar. 
Porque os outros, a gente sabe que a Associação Nacional de Municípios faz correr 
muitas coisas e é preciso aí não mexer muito, porque pode ser difícil.  

«As pessoas que leram o documento com atenção devem ter encontrado 
explicações que eu não consegui encontrar. E vejo que a Junta de Freguesia de 
Conceição está no fiel da balança, se calhar já passou para o outro lado, eu não conheço 
as junções que já estão feitas. Mas, onde é que estão as competências? O que é que diz lá 
sobre as competências, quais são as competências que são distribuídas? O que é que diz 
sobre os ganhos de escala? O que é que fala da coesão do território? Do ordenamento do 
território? Do reforço? E as pessoas? Porque a política de vizinhança que nós temos hoje 
nas freguesias aqui em Peniche é muito importante.  

«Façam contas, se vai custar mais ter um presidente de junta a tempo inteiro, ter 
um presidente de junta que vai ganhar ajudas de custo, vai ter subsídio de refeição, se 
vai custar mais do que aqueles que hoje estão no terreno… Bem, é porque, se calhar, 
não querem masoquistas, eles são masoquistas, o melhor é tirá-los de lá. Mas se vai 
custar mais, o que é que isso trás para as populações? Se me disserem que o 
ordenamento do território melhora, a coesão social, os ganhos de escala, a gente ficamos 
todos satisfeitos.  

«Já pensaram naquele senhor que, à noite, se vai deitar e diz para a mulher: “De 
que lado é que queres dormir hoje?” E ela responde: “Olha, hoje quero dormir no 
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distrito de Leiria.” E ele vai para o distrito de Lisboa. E depois, quando se levantam, um 
vai para a casa de banho, que é no concelho da Lourinhã, ela vai para a cozinha, que é 
no concelho de Peniche. Mas, entretanto, encontram-se à porta, um está em São 
Bartolomeu o outro está em Atouguia da Baleia.  

«Vamos fazer esta reforma toda e vamos poupar dinheiro? Não, as pessoas é 
que vão ser prejudicadas. O território fica valorizado? As pessoas do Paço, depois, onde 
é que vão? Vão à Atouguia da Baleia ou vão a São Bartolomeu? Depende do lado da 
casa em que estão. A gente está a fazer esta reforma, concordo com o José Leitão, isto 
devia ter outro tipo de estudo, em vez de ser a régua e esquadro, parecer que se vai 
poupar dinheiro e sacrificar as juntas de freguesia de Peniche e as pessoas em moeda de 
troca.» 

 

Ademar Marques (PSD): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Eu vou começar por dar aqui a minha opinião em relação a esta questão das 

freguesias, mas que não será muito diferente do que eu disse nas duas reuniões do 
grupo de trabalho, mas que eu acho importante partilhar com todos.  

«Eu acho que temos que começar por dizer, e isso foi dito pelos senhores 
presidentes de junta, eu acho que deve ser reconhecido por toda a gente que é da mais 
elementar justiça reconhecer o trabalho e o empenho e a dedicação dos eleitos nas 
diferentes freguesias do concelho. Eu acho que isso tem que estar acima de qualquer 
dúvida, acima de qualquer suspeita. Eu acho que não está aqui subjacente, a este 
documento, com todos os defeitos que possa ter, não está subjacente ao Documento 
Verde uma afronta à administração local. Está subjacente uma alteração no modelo da 
administração local. E é natural, para mim, que os senhores presidentes de junta e as 
assembleias de freguesia defendam as freguesias pelas quais foram eleitos. É 
perfeitamente natural. Aliás, tive oportunidade de dizer isso naquela reunião. Eu acho 
que esta discussão sobre as freguesias é naturalmente uma discussão que envolve 
alguma paixão, porque mexe com a vida das pessoas e acho que temos que tentar a 
serenidade possível. E acho que, quer ali quer aqui, a discussão aconteceu com essa 
serenidade e acho que é bom que assim continue.  

«Dito isto, eu acho que há, de facto, uma diferença essencial entre aquilo que 
são as freguesias nas sedes de concelho e aquilo que são as freguesias rurais. Há uma 
diferença essencial nos serviços prestados, há uma diferença essencial na necessidade 
de recorrer às freguesias. Porque, nas cidades, como já foi dito aqui, e acho que todos 
reconhecem, as pessoas recorrem muito mais depressa ao município do que à freguesia, 
embora possa haver, naturalmente, casos de pessoas que recorrem à freguesia. Mas, nos 
meios rurais, as pessoas, antes do mais, dirigem-se à freguesia, na sua esmagadora 
maioria. E, portanto, eu acho que há uma diferença essencial entre as duas.  

«Eu não vejo esta questão da fusão das freguesias da cidade como um mal 
menor. Eu acredito, genuinamente, que há um ganho para as pessoas com esta fusão. 
Acho que não se justifica, Peniche, que é uma cidade relativamente pequena, ter três 
freguesias na cidade. Acho que não se justifica haver três assembleias de freguesia, três 
juntas de freguesia, e acho que o que está em causa não é a eliminação das freguesias. O 
que está em causa não é a eliminação das freguesias, é, de facto, a uma escala diferente. 
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Passa a haver uma junta de freguesia e uma assembleia de freguesia, que representa 
toda a cidade de Peniche.  

«Outra questão que aqui não foi contrariada, e eu quero acreditar que não é 
assim, eu acredito que os critérios que foram dados são indicativos. Acredito que, e isso 
foi já dito pelo Secretário de Estado e pelo Ministro, é possível a sua adaptação. Foram 
pedidos contributos aos municípios, eu acredito que é para serem tidos em conta e 
espero, realmente, que sejam tidos em conta.  

«Dito isto, eu acho que tudo o que se possa dizer sobre a oportunidade, o 
tempo, obviamente que é importante que se diga, mas eu acho que temos que ver esta 
questão com pragmatismo. E, com pragmatismo, a nós é-nos pedido, agora, que 
tomemos uma decisão. Eu acho que a decisão deve ser no melhor interesse do concelho. 
Eu acredito, e depois terei oportunidade de ler a proposta de deliberação que é 
apresentada pelos membros da Assembleia Municipal eleitos pelo PSD e pelo PS, que 
nós ganharíamos se tivéssemos chegado a um consenso que, não sendo possível uma 
unanimidade, até porque eu comecei por dizer, pela natural objeção dos presidentes de 
junta à fusão das suas juntas, que era perfeitamente, para mim, concebível que 
votassem nesse sentido, acho que, se se conseguisse um maior consenso, não só da parte 
da Assembleia Municipal mas da parte da Câmara Municipal, penso que a mensagem 
que daríamos para o Governo, para a Assembleia da República, que acabará por legislar 
este assunto, seria mais forte.  

«E eu entendo que, e é isso que estará veiculado na proposta que depois 
passarei a ler, há ganhos efetivos para a população da cidade de Peniche em haver uma 
só freguesia e que devemos defender intransigentemente as três freguesias rurais. É 
verdade que, se calhar, tudo isto era questionável. Eu acho que nós estamos a ver a 
questão pela perspetiva de Peniche, também disse isto na reunião do grupo de trabalho, 
estamos a ver isto na perspetiva de Peniche, que tem seis freguesias, que é pouco e, 
portanto, não é de facto um problema muito palpável num concelho haver seis 
freguesias. Mas, se calhar, se pensarmos que alguns concelhos do país em vez de seis 
têm oitenta e nove, como é o caso de Barcelos, se calhar, percebemos que o problema 
existe por esse país fora e que, se calhar, não se resolve mesmo mexendo só nas 
freguesias urbanas, porque as freguesias urbanas, em Barcelos, se calhar, são duas ou 
três.  

«Portanto, é naturalmente difícil encontrar critérios que, estalando os dedos, se 
apliquem e satisfaçam a todos. O que eu acredito é que, por isso, é que nos pedem os 
nossos contributos, porque nós, conhecendo o nosso território, acho que com 
razoabilidade, com serenidade e com sensatez, como disse o Presidente da Junta de 
Atouguia da Baleia, acho que devemos apresentar uma solução que corresponda àquilo 
que nos é pedido, que é a redução do número de freguesias. E nós propomos essa 
redução, mas que se traduza também na manutenção da coesão territorial e social, que, 
para mim, está sobretudo na questão das freguesias rurais. 

«Eu gostava só também de fazer algumas referências a algumas coisas que 
foram ditas. Nomeadamente pelo senhor Presidente da Junta de Conceição, quando 
falou da exiguidade dos recursos da sua freguesia. Essa, para mim, é uma das questões 
essenciais. Essa exiguidade, se juntarmos as três freguesias, pode continuar a existir, 
mas a outra escala, porque haverá, pelo menos, um orçamento comum, um número de 
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funcionários comum, que poderá servir toda a população. E eu acredito, genuinamente, 
que as pessoas que moram no território da Freguesia de Conceição terão mais benefícios 
se tiverem ao seu serviço, não os dois funcionários operacionais que têm atualmente, 
mas os sete ou oito que resultem da fusão das três freguesias. Eu acredito nisto. Acho 
que é a realidade. Mas admito que possa haver outras opiniões. Portanto, não acredito 
naquilo que disse a seguir, que passará a haver um pior serviço à população. Acho que 
não. Até porque a população, para se dirigir à junta de freguesia, dirige-se exatamente 
ao mesmo edifício. Portanto, acho que não haverá um pior serviço à população.  

«Falou também de órgãos democraticamente eleitos, e eles continuarão a existir, 
a outra escala. Continuarão a existir. Eles continuarão a ser eleitos pela população da 
freguesia, da atual Freguesia de Conceição. Continuará a ter representantes 
democraticamente eleitos, ainda que não sejam os da Freguesia de Conceição, mas os da 
Freguesia de Peniche, ou como se venha a chamar, se for essa a solução a ser adotada.  

«Depois há outra questão que o presidente da Junta de Freguesia de Ferrel 
abordou e que eu acho realmente importante, que é a questão da definição das 
freguesias entre maioritariamente urbanas. Eu, tanto quanto me apercebo, a questão é 
definida a um nível que não é a autarquia que o define e, portanto, eu, de facto, também 
me faz alguma confusão que sejam estes os critérios, porque acho difícil de 
compreender que a Atouguia da Baleia seja considerada maioritariamente urbana. 
Percebo que é uma relação entre o número da população e a dimensão do território, 
segundo sei. Mas, faz-me alguma confusão que possa ser este o critério, portanto, eu 
acho que há muitas coisas no Documento Verde que são questionáveis. E nós estamos 
contra a aplicação cega daqueles critérios em relação às freguesias rurais, 
nomeadamente, porque eles ignoram questões, não só as históricas, mas as da 
identidade das populações e da proximidade das populações, e que, o facto de não 
terem o mesmo número de habitantes, pode haver algumas com mais, outras com 
menos, mas que, se aquela existência atual é a que entendemos que melhor serve, deve 
ser essa que se deve manter. É esse o meu entendimento, como é o meu entendimento 
que as da cidade ficam com melhores condições.  

«Dito isto, eu, voltando a chamar a atenção para aquilo que eu acho que seria a 
vantagem de que houvesse um mais amplo consenso sobre esta questão, para que a 
nossa posição tivesse mais força junto de quem vai ter que decidir, e eu, neste consenso, 
incluía não só a Assembleia Municipal mas a Câmara Municipal, eu gostava de passar a 
ler a proposta que é subscrita pelos elementos da Assembleia Municipal do PSD e PS: 

 
“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO APRESENTADA PELOS MEMBROS DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ELEITOS PELO PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRATA E PELO PARTIDO SOCIALISTA 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE 

 
Os membros da Assembleia Municipal de Peniche, reunidos em sessão extraordinária, 

com vista a pronunciarem-se sobre o projeto de reforma autárquica apresentado pelo Governo e 
mais especificamente sobre o processo de fusão de freguesias no Concelho de Peniche, declaram 
que:  
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I. As freguesias desempenham um papel incontornável e fundamental no sistema 
político português, como entidade de referência e de proximidade com as populações. 

É especialmente manifesta a importância nas freguesias ditas “rurais”, fora das sedes 
dos concelhos, onde as Juntas de Freguesia e os seus Presidentes são muitas vezes o único recurso 
possível para as populações. 

É fundamental, contudo, que não se entenda o sistema político com imobilismo, mas que 
se lhe atribua uma dinâmica tendente ao seu aperfeiçoamento, com correções de ineficiências e 
adaptação das novas realidades. 

A Reforma da Administração Local é, por isso, uma medida necessária, mas não se pode 
limitar a uma alteração do mapa para cumprir o acordo assinado entre Portugal e o Fundo 
Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a União Europeia. 

Da Reforma da Administração Local devem surgir autarquias com competências mais 
bem definidas e com os recursos para as poderem executar, seja ao nível das freguesias, seja ao 
nível dos concelhos ou das entidades intermunicipais.  

II. É de rejeitar inteiramente qualquer associação das freguesias a despesismo ou a 
responsabilidades na difícil situação económica e financeira do país.  

Pelo contrário, as freguesias constituem, na sua esmagadora maioria, bons exemplos de 
gestão e sobretudo de bom aproveitamento dos recursos escassos disponíveis. 

III. Está subjacente ao Documento Verde uma lógica de reordenamento territorial, mais 
que uma lógica economicista. 

Não está, por isso, em causa o dinheiro que se poupa, mas os ganhos que podem advir 
para as populações das alterações que se produzam, com ganhos de escala e de eficiência nos 
serviços prestados.  

IV. Da aplicação dos critérios indicativos, resultaria, no Concelho de Peniche, a fusão 
das três freguesias da cidade de Peniche e a fusão das três freguesias exteriores à cidade, uma vez 
que nem a fusão da Freguesia de Ferrel e da Freguesia de Serra d’El Rei permitiriam formar uma 
segunda freguesia. 

A Assembleia Municipal rejeita a solução que resultaria da aplicação dos critérios 
apresentados no Documento Verde, por considerar que esta seria negativa para a população do 
concelho. 

Atendendo à necessidade e à inevitabilidade da Reforma, o Governo exortou os 
Municípios a apresentarem propostas de reforma do mapa autárquico alternativas à que resulta 
do Documento Verde, pelo melhor conhecimento que têm do território e das populações.  

Os Membros da Assembleia Municipal entendem que a defesa do imobilismo, mesmo 
tendo sido essa a vontade expressa pelas Assembleias de Freguesia, não convém aos interesses do 
concelho de Peniche, uma vez que equivale a dizer que técnicos sem conhecimento da realidade 
procedam à alteração do mapa das freguesias, o que não podemos aceitar. 

O sentido de responsabilidade pelo futuro do concelho de Peniche e das suas freguesias 
implica que os Membros da Assembleia Municipal procurem uma solução realista e equilibrada, 
que vá de encontro à necessidade incontornável de redução do número de freguesias e que não 
ponha em causa as freguesias onde elas são mais essenciais, que é fora da cidade de Peniche. 

Assim, os Membros da Assembleia Municipal consideram que: 
1. Não obstante o mais profundo respeito por todos os que ocupam e ocuparam cargos 

nas Assembleias e nas Juntas de Freguesia da Ajuda, da Conceição e de São Pedro, a existência 
de três freguesias é hoje e desde há já bastante tempo, desajustada à realidade da cidade de 
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Peniche, porquanto: 
a. Os cidadãos da cidade não têm necessidade de recorrer às Juntas de Freguesia com a 

mesma frequência ou premência que se verifica na zona rural do concelho; 
b. Poucos são os que sabem onde termina cada freguesia, não havendo barreiras 

naturais ou lógicas na sua divisão; 
c. Criam-se, com a divisão da cidade, desigualdades inexplicáveis entre os cidadãos que, 

de uma rua para a outra, são privados dos serviços da freguesia com mais funcionários e mais 
recursos; 

d. Não há razões para, numa cidade pequena como Peniche, haver três órgãos 
deliberativos e três órgãos executivos, com desperdício evidente de recursos. 

2. Há, além disso, razões muito positivas para que se defenda a fusão das três freguesias 
da cidade de Peniche, que resulta já da aplicação dos critérios do Documento Verde: 

a. Há um ganho de eficiência inegável na fusão dos três freguesias da cidade de Peniche, 
que evita multiplicar serviços administrativos e operacionais;  

b. Há um ganho no sentido da igualdade de acesso aos serviços públicos para as 
populações das Freguesias da Conceição e de São Pedro: passam, com a junção dos seus 
funcionários aos da Freguesia da Ajuda, a contar com mais operacionais para responder às 
necessidades do seu território; 

c. As três freguesias já têm a sua sede no mesmo edifício, pelo que não há qualquer 
alteração quanto à distância que os cidadãos têm de percorrer ou local a onde se devem dirigir 
para tratar dos seus assuntos. 

3. É ainda mais digno de realce o trabalho que, ao longo das últimas décadas, vem sendo 
desenvolvido pelos autarcas das três freguesias rurais – Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d’El 
Rei – com significativas melhorias na qualidade de vida das populações das três freguesias.   

Seria profundamente negativo para as populações da zona rural de Peniche a alteração 
decorrente dos critérios indicativos, porquanto: 

a. A Freguesia de Atouguia da Baleia cumpre os requisitos propostos;  
b. As Freguesias de Ferrel e da Serra d’El Rei, que não cumprem os critérios definidos, 

representam realidades históricas, sociais e territoriais muito distintas entre si e a autonomia 
enquanto freguesia tem sido fundamental para o seu desenvolvimento; 

c. A distribuição territorial e populacional entre as três freguesias rurais, muito embora 
não seja equitativa, corresponde à identidade, histórica e cultural, bem como à vontade das 
populações e não se encontram ganhos na sua alteração. 

4. É, por isso, fundamental a manutenção das 3 freguesias rurais, garante da coesão 
social e da identidade cultural das populações do concelho de Peniche: 

a. A Freguesia de Atouguia da Baleia corresponde a uma realidade histórica e cultural 
riquíssima: à diversidade de aldeias e lugares que, além da vila, compõem a freguesia reconhece-se 
uma identidade comum e à Junta de Freguesia uma capacidade de resposta adequada à dimensão 
territorial e populacional; 

b. A Freguesia de Ferrel, de autonomia mais recente, caracteriza-se pela forte identidade 
dos seus habitantes e por uma singular componente cultural, além de que o desenvolvimento 
verificado nos últimos anos na freguesia leva a antever o seu crescimento populacional nos 
próximos anos; 

c. A Freguesia da Serra d’El Rei, que corresponde a um território com uma autonomia 
já há muito estabelecida e cuja história lhe confere grande identidade, destaca-se pela localização 
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no acesso a importantes empreendimentos turísticos localizados no concelho de Óbidos e tem 
conhecido também um significativo desenvolvimento urbano, incluindo em termos de comércio e 
serviços, permitindo igualmente antever a continuação do seu desenvolvimento. 

Assim, considerando os argumentos aduzidos, a Assembleia Municipal de Peniche, 
reunida em sessão extraordinária, delibera recomendar ao Governo, no seguimento da solicitação 
remetida pelo Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares: 

A. a fusão das três freguesias da cidade de Peniche – Ajuda, Conceição e S. Pedro – 
numa só freguesia, cuja designação será oportunamente decidida; 

B. a manutenção das três freguesias exteriores à cidade de Peniche – Atouguia da 
Baleia, Ferrel e Serra d’El Rei – com os seus atuais limites; 

C. a inclusão na nova legislação referente à Administração Local, de competências 
próprias consoante a tipologia de freguesia e a obrigatoriedade de transferência das verbas pelos 
municípios para cumprimento das referidas competências. 

Peniche, 13 de janeiro de 2012” [sic]» 
 
O senhor Presidente da Mesa informou a proposta apresentada pelo PSD e pelo 

PS será votada no final da sessão. 
 

João Gomes (PS): 
Fez a seguinte intervenção: 
«O Partido Socialista de Peniche analisou o documento em apreço, Documento 

Verde, e a posição que tomou foi a de não concordância com os critérios de extinção das 
freguesias que constam deste documento. Este documento foi elaborado em gabinetes 
por pessoas que, seguramente, não têm uma perceção da realidade local. Por outro 
lado, a reforma das autarquias deveria ser iniciada, não pelas freguesias, mas sim pelos 
municípios. Mas, infelizmente, não houve coragem de se mexer na entidade município 
e atacou-se as entidades que seriam mais fracas, as freguesias. Porque, de facto, existem 
situações bem mais escandalosas a nível das câmaras do que propriamente das 
freguesias. Basta notarmos no nosso distrito, o Município de Castanheira de Pêra tem 
3100 habitantes. No nosso concelho existem três freguesias com muito mais habitantes 
que esse concelho. A Atouguia da Baleia tem 8900 habitantes, a Ajuda 7900 e a 
Conceição com 4600 habitantes. Portanto, qualquer uma destas juntas de freguesia 
ultrapassa largamente o número de habitantes de um município, que tem um 
presidente de câmara, um vice-presidente e vereadores. Portanto, aquilo que poderia 
ser uma verdadeira oportunidade para se fazer uma reforma da administração local 
acaba por ser uma pequena transformação do número de juntas de freguesia.  

«Relativamente à posição aqui do nosso concelho, o Partido Socialista está 
contra a extinção das freguesias rurais do concelho de Peniche e exige a manutenção 
dessas três freguesias rurais, nos moldes em que elas existem atualmente. Quanto às 
freguesias urbanas, o Partido Socialista entendeu que a sua fusão pode trazer vantagens 
para a população da cidade, pois a criação de uma única freguesia na cidade pode levar 
a um ganho de eficiência e a uma maior operacionalidade, o que poderá trazer 
vantagens para a população.» 
 

José Amador (CDU): 
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Fez a seguinte intervenção: 
«Esta presença de público só prova que o tema em discussão, e vou-me só 

cingir ao tema, tem interesse para toda a gente. Já vimos aqui que há uma santa aliança 
para tirar algumas freguesias e fazer uma fusão. Mas, eu queria primeiro começar por 
dizer o seguinte: O documento, como já foi dito aqui, não quer acabar com as 
freguesias. Quer acabar com algumas, mas quer acabar com mil quinhentas e tal, 
segundo diz o Ministro Relvas, e alguns já o consideram, com as declarações que faz, às 
vezes desajustadas, parecidas com as que fazia o Marcelo Caetano. Não tem cuidado 
nas coisas que diz, e diz que tem que se fazer, tem que se fazer, tem que se fazer, tem 
que ser feito pá. 

«Entretanto, eu chamava a atenção do seguinte: Estamos a discutir, e é só isso, 
sobre esse ponto que eu me vou cingir, é o ponto que está em discussão, que é as 
freguesias. Tenho aqui um documento da ANAFRE,  aprovado, e só aqui nos primeiros 
três pontos eles têm as conclusões, é na verdade significativo. Se houvesse um pouco de 
pudor por parte de quem governa tomava-se em consideração aquilo que o documento 
que foi aprovado, salvo erro até por unanimidade, no célebre congresso, que se realizou 
em Portimão, onde o Ministro entrou pela porta do lado e foi vaiado e depois teve que 
sair pela porta de trás. Mas só estes três pontos daqui davam que pensar ao senhor 
Ministro e ao seu Governo, e dizem eles o seguinte: “A ANAFRE e as freguesias 
rejeitam claramente a reforma administrativa local proposta no Documento Verde.” 
Que por acaso não tem nada de verde, e eu estou à vontade para dizer isso que eu até 
sou verde. “A ANAFRE e as freguesias entendem que o Documento Verde não 
preconiza um modelo adequado à realidade social portuguesa, nem garante ganhos de 
eficácia e eficiência para o poder local, nem respeita a vontade das populações.” Mais 
grave, nem respeita a vontade das populações, que havia de respeitar. E para terminar, 
para não ler os onze que aqui estão, que já é muita coisa, este é o mais importante: “A 
ANAFRE e as freguesias entendem que o modelo de reforma do poder local deve 
obedecer ao princípio democrático de consulta popular e auscultar as populações.” E 
nada disto é feito. É decidido, provavelmente já está decidido. Isto é para entreter, 
desculpem a expressão, o pagode, porque a situação está decidida. Ainda há dias eu 
dizia, quem tiver que olhar para o retrovisor está feito, porque vai despistar-se.  

«Portanto, em relação a isto, e não me alongando muito, não adianta também, 
queria dizer o seguinte: Esta bancada não aceita extinguir freguesias sem que se avalie a 
relação custo/benefício para as suas populações. E nada disto é feito. Uma proposta que 
não tenha em linha de conta a história e a cultura de cada uma das freguesias, o seu 
crescimento demográfico e os serviços que as mesmas prestam às populações é uma 
proposta que desrespeita o poder local, desrespeita as populações, nomeadamente as 
populações rurais, as populações que estão mais isoladas e distantes da sede do 
concelho. Portanto, aqui houve uma habilidade, nós estamos de acordo em que não se 
extinga nenhuma freguesia, mas aqui houve uma habilidade, “naquelas não mexemos”, 
e nós também não queremos mexer em nenhuma. Aliás, até entendemos que Peniche 
tem uma freguesia a menos, tem seis e haveria de ter sete. Nós entendemos que até 
haveria de ter sete. Portanto, aqui houve uma certa habilidade. Nós não pactuaremos 
com tal atitude. A CDU do concelho de Peniche, na defesa dos seus munícipes, está, 
como sempre esteve, ao lado das populações do concelho, na defesa do seu território, 
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da sua história, da sua tradição, das suas freguesias e de todos os serviços que as 
mesmas proporcionam aos seus habitantes. 

«Portanto, em relação àquilo que é dito aqui pelo Ademar, eu compreendo o 
Ademar, compreendo-o perfeitamente. O Ademar defende aqui, às vezes confunde a 
posição do Governo com a posição dele, que também está ligado ao Governo, e faz uma 
certa confusão com isto tudo.  

«Para terminar, volto a frisar que Peniche não tem freguesias a mais. Aliás, na 
minha opinião, e esta, se calhar, é uma opinião pessoal, tem uma freguesia a menos.» 

 

Ademar Marques (PSD): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Já agora, senhor deputado José António Amador, é só para pedir que 

clarificasse, se eu até disse que não concordava com grande parte do que está no 
Documento Verde, em que é que eu estou a confundir as coisas, porque eu não 
percebi.» 

 

José Amador (CDU): 
Fez a seguinte intervenção: 
«O deputado Ademar diz que não concorda com muitas coisas que estão no 

documento, mas depois concorda em extinguir duas freguesias em Peniche. Das três 
fazer só uma. E depois serve-se, desculpe que eu lhe diga, isto na gíria é assim, é uma 
certa esperteza saloia, que eu penso que já estava ultrapassada, em dizer que Peniche 
tem a sede ali, etc. e tal. Diga-me uma coisa: E o pessoal que lá trabalha, como é que faz? 
Vai despedir? Como o Governo faz? É preciso aquele pessoal todo para trabalhar? Os 
serviços como é que estão? Qual é que é os meios para aqueles serviços? Como é que 
aquele pessoal vai trabalhar todo ali? Explique-me lá.» 

 

Ademar Marques (PSD): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Não me compete a mim fazer essa análise dos funcionários que são 

necessários, ou não. Mas, parece-me que ficou bastante claro, da sua intervenção, que 
não havia confusão nenhuma entre a minha posição no Governo ou a minha posição 
aqui, como eleito, como já referi na última assembleia municipal. Eu estou aqui como 
eleito pelos munícipes de Peniche e é nessa qualidade que fiz uma intervenção, que 
acho que foi perfeitamente clara, sobre aquilo que considero serem ganhos para a 
população de Peniche e a necessidade imperiosa de manter as freguesias rurais. O 
senhor pode discordar, agora, agradeço é que não ponha em causa a legitimidade da 
minha opinião.» 

 

Sérgio Leandro (CDU): 
Fez a seguinte intervenção: 
«O facto de termos uma presença tão significativa do público, nesta sala, vai de 

encontro àquilo que já foi, de algum modo, referido pelo Presidente Rogério, que este 
processo está a ser imposto de cima para baixo e não está a dar oportunidade àquilo 
que poderá ser a opinião das populações. Eu tenho pena que já tenham sido, de algum 
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modo, referidas ou lidas as moções de alguns partidos, porque eu penso que ainda 
havia espaço, e quero continuar a crer que há espaço, para discutirmos esta matéria.  

«Nós já vimos aquilo que é a posição dos presidentes de junta de freguesia, 
concordo com algumas posições de alguns presidentes de junta. Tenho que referir que 
discordo, em muito, naquilo que o Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia referiu, que dado o facto deste Documento Verde não ter implicação direta na 
Freguesia de Atouguia da Baleia não se iria pronunciar. Hoje pode não ser na Atouguia 
da Baleia, mas amanhã pode ser noutra freguesia e acho que há que aqui ter uma 
posição relativamente a esta matéria, os critérios, etc.. 

«Já ouvimos falar hoje alguns deputados, concordo muito naquilo que o José 
Leitão falou, de que, se calhar, estamos a perder uma oportunidade significativa 
daquilo que possa ser discutir aspetos como seja a questão da autonomia. Falámos 
muito aqui na questão das competências, perceber qual é que é o papel de uma 
freguesia atualmente, naquilo que é a sociedade atual. Isso não está a ser discutido, 
quais é que vão ser as competências, quais é que vão ser os meios, por forma a atingir 
aquilo que o Ademar tem vindo a falar que é a economia de escalas, com a maior 
eficácia ou maior eficiência das freguesias, porque isso, da leitura que é a proposta do 
Documento Verde não está explicado. Fala-se de alguns pressupostos que são 
enunciados, como o Henrique falou, logo no enquadramento de todo este processo, mas 
nós não sabemos quais é que são essas economias, quais é que são essas mais-valias. 

«Já ouvimos falar também da parte do presidente, o Rogério falou muito do 
desajuste desta discussão, daquilo que diz respeito ao modo, daquilo que diz respeito 
ao tempo, daquilo que diz respeito à forma. Já ouvimos também falar o Henrique 
Bertino daquelas angústias que tem, relativamente àquilo que é a sua freguesia e a 
perda que possa ter no atendimento aos seus fregueses, mas ainda não ouvimos falar 
daquilo que é a posição da câmara. A câmara também poderá ter alguma ideia 
relativamente a esta reorganização que está a ser imposta no Documento Verde e era 
um pouco nesse sentido, perceber qual é que é também a posição da câmara e a ideia da 
câmara relativamente à reorganização das freguesias.» 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Fez a seguinte intervenção: 
«O culpado daquilo que eu vou dizer foi ali o Ademar. Eu confesso-me uma 

pessoa feliz ao longo da minha vida. Eu vivo de paixões, desde muito novo. Eu sou 
presidente de junta por paixão. Convictamente, não tenho dúvidas. Já disse aqui, mais 
do que uma vez, se fosse presidente para assinar atestados, que parece que é aquilo que 
querem que venha a voltar a acontecer na cidade de Peniche, eu nunca tinha sido 
candidato. Eu também se não tivesse paixão pela minha mulher não estava com ela há 
trinta e três anos e mais quatro de namoro. Se eu não tivesse a paixão que eu tenho pelo 
Sindicato das Pescas, eu não estava lá há tantos anos. Se eu não tivesse paixão por andar 
ao mar, eu não andava ao mar como ando. Portanto, e se calhar, esta é a dificuldade de 
algumas pessoas, não perceberem que há pessoas que vivem as coisas intensamente 
durante a sua vida. Que são as pessoas mais felizes. Mesmo com todas as lacunas que 
têm na sua vida, com as suas dificuldades.  

«Eu, quando fui vereador na câmara, com o primeiro mandato do João 
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Augusto, durante um ano e tal, quando saí, que era meu colega o Rogério Cação, entre 
outros, foi uma das coisas que mais me custou, foi sair da câmara. E não foi em nenhum 
conflito com a câmara. Porquê? Porque eu vivia aquilo de paixão. Eu, quando tive uma 
atividade política muito intensa, foi por paixão. Portanto, é por isso é que isto não é 
nada de paixão. O problema é que a gente está a discutir sem paixão nenhuma. Estamos 
a fazer um frete e a tentar resolver metade de umas coisas porque as outras coisas não 
interessam muito. E depois diz-se coisas que são barbaridades. É que os senhores nunca 
foram presidentes de junta. Os senhores não sabem o que é ser presidente de junta 
dentro da cidade.  

«Naturalmente, com este novo impacto, que alguns presidentes de junta 
trouxeram, e que eu visto a camisola toda. Aqui é romper com o passado e exigir novas 
competências. Eu exigi novas competências. Primeiro não me deram, mas depois eu 
roubei competências. Roubei competências e roubei materiais para servir a minha 
população. Isto é assumido. Já contei a história do dumper, porque é que o dumper foi 
comprado. Foi para ir buscar material aos armazéns da Câmara, que não me davam. 
Mas porque eram necessidades da população, resolver problemas do Bairro da 
Prageira, do Bairro da Caixa e outros. Mas era por paixão. Então, o que é que eu estava 
cá a fazer? Isso é que é o problema, é as pessoas ocuparem os cargos quando não têm 
paixão pelas coisas. E, por isso, quem sofre, e por oportunismos e por outras razões 
mais, eu não estou a atacar ninguém em especial. E é por isso é que nós estamos no 
estado em que estamos.  

«Quando se diz que é um desperdício haver três juntas, tem que se explicar isso 
muito bem. Até podiam primeiro ir por uma situação que podia ser a mais palpável. E 
os meus colegas estão a dizer: “Já vai este sair com aquela que a junta da Ajuda existia, 
e existia outra junta, e que é uma injustiça para as outras duas juntas no contexto 
histórico.” Mas é! Se mesmo a levar à letra a análise que fazem e a perspetiva que criam, 
a moção que estão a apresentar é totalmente injusta e não é correta. Porque não vão 
resolver problema nenhum. Vão agravar os problemas. Para já vão despedir pessoal 
administrativo. Isto seja convicto. E isso é um objetivo, é reduzir os custos, portanto 
alguém vai para o desemprego em termos administrativos. Depois, em termos de 
pessoal operário, o que há é assim: Neste momento, a Freguesia de Ajuda tem cinco 
operários, a Freguesia da Conceição tem dois e Freguesia de São Pedro tem um. E o que 
vocês estão a fazer contas é que a Freguesia de Ajuda, que não tem metade dos 
problemas ainda resolvidos, que esta equipa devia resolver nos próximos anos, vai 
mandá-los lá para baixo e não resolve problema nenhum. E não me venham dizer que a 
Câmara resolve os problemas todos, que isso já me foi vendido há oito anos, oito, nove, 
por aí, quase dez.  

«Dizer-se que as populações vão com mais facilidade à Câmara do que às 
freguesias, vocês não sabem da missa a metade, isso já foi dito aqui. Há casos concretos 
em que isso não corresponde à verdade. Com esta câmara ou com qualquer outra 
câmara. Porque é por causa do relacionamento. É verdade que, reconheço que deve ser 
verdade, que eu não estou lá, mas aceito muito bem que, nas freguesias rurais, isso se 
faz mais intensamente. São outro tipo de problemas. Os problemas que grande parte de 
nós recebemos, pelo menos eu falo por mim, já tenho dez anos desta coisada, já é uma 
chatice, uma grande parte dos problemas é, como alguém dizia há bocado, é de 
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presidente, é de padre, é de jurista, é de ombro. É de ombro, que às vezes as pessoas até 
não querem nada. Mas é o presidente de junta que tem a referência. E, ao contrário do 
que vão dizendo, há pessoas que, se calhar, que se fizessem um referendo não iam 
votar, muitas pessoas. Mas, também há pessoas, e isso também é preciso dizê-lo, que já 
manifestam a sua preocupação, o que é que vai acontecer à Freguesia da Ajuda. 

«Depois há uma coisa, não é o sentimento, aliás, eu até tenho pena. Tenho pena 
que algumas das pessoas que fazem afirmações nunca se tivessem candidatado sequer a 
presidente de junta. Ou que, tendo-se candidatado, não foram eleitos, também é 
verdade. Lembrei-me agora, não foi por nada, foi sem querer. Foi mesmo sem querer, 
desculpa lá Carlos, não era para ti, era mais para o Américo. Há aqui outra coisa, eu 
senti, senti porque fiz a Assembleia de Freguesia da Ajuda, foi a última assembleia que 
deu o parecer, segundo me parece, foi no sábado. E foi porquê? Eu não quis discutir 
isto, não quis pôr isto na ordem de trabalhos na de dezembro, e em dezembro acho que 
fomos a primeira freguesia que fizemos sessão. Porque eu não queria entrar nesta 
discussão sem conhecer mais as coisas, e quando percebi que isto, se calhar, não ia ser 
discutido na Assembleia Municipal, deixem lá sair a coisa que depois a gente, perante 
os factos, logo discute. Mas depois, disseram que não, que isto ia a Assembleia 
Municipal. E eu senti, que é assim: mesmo com a orientação dos partidos políticos, que 
houve pessoas de outros partidos, e também da CDU, naturalmente, que também 
prepararam as assembleias de freguesia, eu senti que havia pessoas com uma 
determinada orientação, que expressaram alguns desabafos, mas depois, quando foi 
para votar, foi por unanimidade. E ninguém foi pressionado para isso. Foi argumento! 
Argumento, acabou! Com factos! 

«Aliás, a moção da Freguesia de Ajuda, que faço questão de dizer que eu é que 
propus o texto inicial, baseia-se muito no trabalho que é a freguesia, que é o que nós 
sentimos, que é a nossa realidade. Achava que era melhor estar a discutir se a freguesia 
da Ajuda podia retomar um passado recente, que em lugar de cinco trabalhadores e 
com a máquina que já tem, a pequena minicâmara que tem, que pudesse ter mais 
quatro ou cinco. Que o problema, se se colocasse como os senhores colocam, não é neste 
contexto, é ao contrário, é dizer assim: A Freguesia de Ajuda, pelo seu esforço, por ter 
gasto o dinheiro bem (não quero dizer mais nada) tem aquele número de trabalhadores, 
a Freguesia da Conceição tem dois trabalhadores e São Pedro tem três, portanto, são 
oito, ao todo, com os meios que tem, para servir melhor a população, pode ter mais 
quatro ou cinco. Mas não, não é isso que vai acontecer. Com a estratégia que está 
montada é o despedimento administrativo e vão reduzir substancialmente os meios 
para as freguesias. E os meios, máquinas e carros, o que está montado, daqui a uns 
tempos, vão dar resposta a alguém da Câmara que é técnico. E perguntam depois: 
Quando for extinta, se forem extintas as freguesias, para quem é que aquilo vai? Vai 
para a Câmara. Naturalmente, os técnicos da Câmara até esfregam as mãos, com duas 
carrinhas, um dumper, um empilhador, uma retroescavadora e mais não sei o quê. 

«Mas é assim, eu não sou egoísta para dizer assim: Não, nós não devemos servir 
a população das outras freguesias. Tudo bem, mas com meios, porque estar a agarrar 
naquilo que existe e estar a trabalhar numa freguesia, por exemplo na Conceição, ou por 
exemplo, se calhar, em São Pedro, que ainda é mais necessitada, na minha opinião, do 
que a Conceição, eu conheço um bocadinho de tudo, era uma injustiça para com a 
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Ajuda, que tem uma orientação pelo menos há dez anos. Desde que lá estou há esta 
orientação de poupança, de restrição de determinado tipo de despesas, centrada no 
avanço de melhorias dos ordenamentos, porque o que eu gostava de ver, há dez anos, 
quem é que visitava algumas zonas que nós melhorámos, melhoria nos ordenamentos, 
embelezamentos, etc.. E agora vai transferir para outras freguesias os meios, com outro 
presidente, com quem quer que seja, e a Freguesia de Ajuda, que tem ainda muito 
trabalho para fazer, não faz. Porque, provavelmente, o acertado, quando a população, 
quando a Câmara, quando a Assembleia Municipal entendesse oportuno, dentro de 
determinado tipo de condições, então poder-se-ia partir para outra, que pode nem ser 
esta solução. Claro que podia nem ser esta solução, se calhar não é! Neste momento, é 
totalmente errada. É totalmente errada. Eu gostava, com toda a sinceridade, que nos 
dissessem quais são os ganhos para as pessoas das três freguesias. Quais são os ganhos? 
Os ganhos! Não é dizer que: Olha, as freguesias de Conceição e São Pedro vão ganhar, 
porque a Freguesia de Ajuda tem a maquinazinha montada, tem ali cinco trabalhadores. 
Não, isto não são ganhos.  

«Depois, fiquei surpreendido, sinceramente, com o texto da vossa moção, até 
porque o texto está mesmo preparado para nós não votarmos a favor, portanto, aí 
agradecemos. O que foi dito na comissão, eu fiz parte da comissão, tenho uma posição 
construtiva, tenho uma posição para discutir e acho que deviam ouvir todos os autarcas 
das freguesias que têm a experiência de muitos anos, e alguns têm muito mais anos do 
que eu, para fazer uma lei em condições e que se adeque às necessidades do país. Não é 
que se adeque às necessidades dos autarcas. Não é essa! Que se adeque às necessidades 
das populações, como o Rogério dizia. Essa sim! E não é isso que está a ser feito. 
Surpreendeu-me, inclusive, que o PS possa subscrever uma moção destas, com esse 
preâmbulo, fiquei surpreendidíssimo. Acho que quando isso chegar lá ao Seguro vai ser 
uma carga de trabalhos. Porque há coisas que, se eu fosse do Partido Socialista, não 
subscrevia de certeza. Mas não sou, também é verdade.  

«Em relação a maior consenso é impossível. É impossível um maior consenso 
neste contexto. É impossível! Hoje até estou surpreendido, porque outros arquitetos da 
intervenção hoje não estão a intervir. Eu gostava também de ouvi-los sobre o que 
pensam sobre isto. Nós hoje até conseguimos pôr mais um ou dois a intervir, o que já 
não é mau. Portanto, sinceramente, gostava depois que o PSD dissesse e o PS 
subscrevesse o que era o ganho de eficiência, se é o edifício, porque não sei o que é, o 
que é o ganho no serviço público e o que é uma maior personalidade. Isto é o que eu 
gostava de perceber. A seguir, vou ler uma moção, em nome da CDU, que também 
estava preparada, também foi discutida, e que também tem que ser votada: 

 
“MOÇÃO 

DOCUMENTO VERDE DA REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CONTRA A PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO 
 

As autarquias locais continuam a ser o espelho mais visível da democracia, 
designadamente quando falamos do desenvolvimento e da qualidade de vida das populações. O 
quadro de proximidade em que interagem com as pessoas que os elegeram, fazem dos eleitos locais 
a chave para a resolução de múltiplos problemas que, de outra forma, nem sequer seriam visíveis 
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para as administrações regionais ou central. E, neste contexto, as Juntas de Freguesia têm uma 
importância particular, já que é através delas que se faz a ponte entre o cidadão vulgar, viva ele 
no bairro degradado ou na aldeia mais remota, e aqueles que tomam decisões relevantes para as 
suas vidas. E numa altura em que tantas críticas injustas se fazem recair no poder local, a CDU 
gostaria de expressar uma viva saudação de gratidão a todos os eleitos locais que, com o seu 
esforço e dedicação, tiveram e têm um papel decisivo na modernidade que conseguimos alcançar. 

Entendeu o Governo elaborar um documento com um conjunto de propostas para a 
reforma da administração local onde, entre outras propostas que merecem igualmente a nossa 
total oposição e que certamente serão discutidas noutros fóruns, propõe critérios aritméticos 
como referência para a reorganização administrativa das freguesias. De fora desta lógica 
reformista, fica a cultura que está associada à divisão que existe e, sobretudo, o papel decisivo que 
deve ser dado às populações, nas matérias que têm a ver com o seu bem estar e exercício da 
cidadania.  

A CDU não se furta ao debate em todas as matérias que tenham a ver com a prestação 
de um serviço mais eficaz ou até mesmo com a racionalização de custos, quando essa 
racionalização não seja feita à custa da qualidade que pomos ao serviço dos cidadãos, no que 
respeita ao pleno cumprimento dos compromissos público e constitucional. Mas entendemos que 
esta proposta é desajustada no tempo, porque torna precipitado um debate complexo em nome de 
respostas a uma crise que, em rigor, não traz, é desajustado na forma porque a diversidade de 
contextos e situações não é compatível com soluções standard como as propostas e é inaceitável 
no modo, na medida em que não consagra o papel decisivo que deveria ser dado às populações e 
aos eleitos locais, na escolha da melhor solução para o seu território. 

Assim, tendo em conta os argumentos expostos e considerando que 
- As Assembleias de Freguesia do Concelho de Peniche, embora com argumentos 

diferentes, se pronunciaram inequivocamente pela manutenção da divisão administrativa 
atualmente existente, nomeadamente defendendo a manutenção das respetivas freguesias. 

- A ANAFRE, Associação Nacional de Freguesia que congrega representantes de todas 
as forças políticas se pronunciou de forma clara contra as propostas constantes do Documento 
Verde para as Freguesias, designadamente no que se reporta à reorganização administrativa dos 
territórios. 

- É evidente que qualquer redução do número de freguesias tem impacto no volume de 
participação democrática dos cidadãos 

- Qualquer reforma desta natureza deve ser fundada na decisão livre dos cidadãos, 
fazendo fé na sua consciência crítica e no seu conhecimento das realidades. 

A CDU propõe, com os argumentos acima aduzidos, que a Assembleia Municipal de 
Peniche se pronuncie contra a proposta de reorganização administrativa constante do 
Documento Verde e, por conseguinte, pela manutenção da atual divisão administrativa do 
território do Concelho. 

Peniche, 13 de Janeiro de 2011.” [sic]» 
 
O senhor Presidente da Mesa informou a moção apresentada pela CDU será 

votada no final da sessão. 
 

Carlos Santana (PSD): 
Fez a seguinte intervenção: 
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«Eu vou começar logo pelo Henrique Bertino, leva-me a isto. Eu compreendi a 
sua preocupação em notar a ausência de outras pessoas a intervir no debate. Mas, eu 
pensei que estava a rejubilar, por permitir, desta vez, ao fim deste tempo todo, que mais 
uma pessoa da sua bancada pudesse falar. Eu pensava é que falavam todos da sua 
bancada. Quanto àquilo que o senhor Henrique Bertino falou agora e apelou ao debate, 
apela ao debate, vem logo com uma moção para a Assembleia, para ser votada, contra 
uma proposta. E eu pensei que vinha para aqui para se debater a questão do concelho 
de Peniche. Porque todos os outros colegas de bancada e das outras bancadas falaram 
da interpretação que deram ao Documento. Eu compreendo, ele tem várias 
interpretações.  

«Eu também partilho de algumas preocupações de alguns que falaram, outras 
fui um bocado contra, mas compreendo todas essas interpretações. Eu só não consigo 
compreender é que continuemos a debater as preocupações do Documento, quando 
reconhecemos que vai ser um acontecimento. E se vai ser um acontecimento inadiável, 
porque já tem data marcada, devemos, se calhar, uma vez, preocuparmo-nos sim com o 
nosso concelho. E o que devíamos estar aqui a debater hoje era estas perguntas que, 
neste caso, a bancada da CDU faz, que é saber o que é que se perde e o que é que se 
ganha. Isso é que é fundamental para esta discussão. Porque o que está em causa aqui, 
logo na sua primeira intervenção o professor Américo focou o essencial, que devíamos 
estar aqui concentrados nisso. É que existe o Documento Verde. Existe uma decisão 
para ser tomada perante aqueles critérios, e o concelho de Peniche tem já traçado o que 
vai acontecer, pelo menos de acordo com o Documento, uma freguesia urbana e uma 
freguesia rural. Isso é o que já está no Documento, que todos leram, que todos tiveram 
interpretações diferentes. Isso é a minha realidade.  

«Eu não quero saber de Braga ou de outra terra qualquer. Eu quero saber do 
concelho de Peniche. E acho que era, honestamente e politicamente correto, vermos 
quais são as consequências da nossa tomada de posições aqui, que se vai refletir no 
nosso concelho. Da interpretação que faço, eu entendo neste sentido: Se nós não 
fizermos nada o mapa já está traçado no Documento. Se nós viermos aqui, 
eloquentemente, combater o Estado, a dizer que estamos contra a proposta do Estado, 
ou do Governo, é a mesma coisa, está traçado o destino. Uma freguesia rural, uma 
freguesia urbana.  

«Agora, devíamos tentar é, perante a solução encontrada nesse Documento, que 
é permitir que se pronunciem sobre uma alternativa, aí sim, convergir para tentar evitar 
que tenhamos duas e consigamos obter o máximo dentro dos parâmetros. Que talvez 
nós, para conseguirmos esse objetivo, temos que estruturar os parâmetros, temos que 
inventar outra solução. Eu também acho que é o mais correto, sou sincero, e eu não sou 
rural, sou da cidade. Eu não tenho tiques como ministros salazaristas, mas também não 
tenho tiques de deputados municipais que têm sempre a razão e a opinião deles é a 
mais correta, porque têm mais experiência. Porque isso também era um tique do 
Salazar. E isso, eu não tenho.  

«O que devemos nos entender é das vantagens e o que é que as juntas rurais e o 
que é que as juntas da cidade perdem. Eu, daquilo que ouvi dos presidentes, embora foi 
ler um documento, há exceção do Henrique Bertino, que tem sempre a intervenção 
estipulada, no sentido que tem ordem para falar. Também posso brincar! Não? O que 
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eu ouvi foi só uma junta que falou das atividades que faz e algumas conquistas. Falou 
de farmácias, falou de postos médicos. Foi a única que falou que, se desistisse, pelo 
menos, ela perdia aquelas valências. Foi a única!  

«Da cidade não ouvi nenhuma palavra dos presidentes das juntas a dizer o que 
é que vão perder. Senão a palavra-chave da CDU, que é trabalho. Mas não é fazer, é 
perder trabalho. Foi a única palavra que deram os presidentes das juntas. Estão 
preocupados com os postos de trabalho. Das valências que perdem, não disseram 
nenhumas que perdiam. Nenhumas! Há exceção, se calhar, estão a encobrir as idas ali 
para o Alentejo de excursão. De resto, não há mais nada! E é isso que nós queríamos ver 
discutido aqui. E a população, certamente, é isso que quer sentir. É, dentro do que vai 
acontecer o que é que podemos salvar a Peniche. Se é que podemos salvar! Mas que 
devemos fazer esse contributo para salvar.  

«Depois fala-se quais as competências. O que está aqui em causa é a divisão do 
território, não é divisão de competências nem nada disso. Porque as competências são 
as mesmas, estão estipuladas. Os senhores quando falam, penso eu, isto é a minha 
interpretação, quando se fala nas competências, querem saber novas competências. 
Então porque é que não se falava, antes desta divisão, que as juntas de freguesia 
precisavam de mais competências? Se calhar estava cómoda a situação aqui no 
concelho, porque as competências que as juntas de freguesia falam derivam das 
competências delegadas da Câmara. E depois acontece este problema: Num concelho 
tão pequeno, há freguesias que não vê competência quase nenhuma, nem para executar 
nem para receber, e outras têm as portas sempre abertas das competências. Não consigo 
compreender! Acho que os elementos da CDU deviam também perceber e tentar 
compreender.  

«Por palavras suas, ditas, que a Junta de Freguesia de Ajuda está a fazer um 
trabalho exemplar. É compreensível que, numa terra em que, de carro, em dois minutos, 
vamos de uma ponta a outra, haja uma disparidade tão grande de produção de uma 
junta para outra? Não se compreende, em lado nenhum! Isto não é uma cidade que se 
dista, para chegar ao extremo da cidade, possamos levar uma hora ou duas horas. Não 
há necessidade! A cidade é pequena! Eu, às vezes, custa-me dizer que é cidade, que eu 
acho que isto vai a caminho de vila, porque as estruturas que alimentam uma cidade 
não existem aqui, e não se vê, até agora, neste momento… Eu também tive nas juntas de 
freguesia. Não tenho a sabedoria toda em mim, não tenho, mas estive lá. Eu não consigo 
compreender como é que se luta tanto para dizer que se vai perder muito quando temos 
orçamentos de 30 000 euros, 40 000 euros por um ano. Não dá nada! Não dá nada!  

«E depois, convenhamos, nós, na cidade, um presidente de uma junta de 
freguesia. Um presidente! Não precisamos de mais! Ninguém diz para extinguir. Agora, 
que haja uma redução para otimização, é isso é o que se faz em todo lado. É o que nós 
fazemos no dia-a-dia. Para quê espalhar tantos órgãos numa cidade? Para quê? Não há 
necessidade! E era isso que eu gostava de ver debater hoje. Era: Estamos a perder para 
nos convencermos de outra solução. Que aí também podia dar a mão à palmatória. 
Agora, vir logo com uma moção contra uma proposta do Governo, não é isso que se 
espera desta Assembleia. Esta Assembleia encontrará uma alternativa que supere a 
proposta indicada pelo Governo. Aí sim, como se diz, estamos ao lado da população. E 
é com atos que se deve estar, não é com demagogia, estar aqui horas a falar do Governo, 
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do Governo, do Governo. Isso não vale a pena! Isso não vale a pena! Porque nós 
achamos, e temos a certeza também, que somos eleitos pelo povo, mas têm que 
compreender que o povo que nos elegeu também elegeu o Governo. Por isso estão 
todos legitimados dentro das suas competências para tomar as suas decisões. Agora, há 
que tentar combate-las dentro das regras, como diz, das leis, que se pretende que se 
façam.  

«Agora, estar aqui com discurso fácil, a dizer: “Somos contra tudo e sabemos 
qual vai ser a consequência.” Para no fim dizer: “Vê? Nós dissemos, nós dissemos, 
afinal eles fizeram mal.” Não, nós devemos é tentar salvar, porque é muito fácil vir aqui 
logo com estratagema político de moedas de troca. Ninguém está a trocar nada. 
Estamos perante um facto que há que tentar salvar, porque, e vou ao princípio da 
questão, se não houver uma decisão que vá de encontro do que está no Documento, 
Peniche: Urbana - uma; Rural - uma. É isso que nós queremos? É isso que o senhor 
quer? Quer ir ao fundo com o barco todo ou quer salvar? Quem anda ao mar, num 
tempo de aflição tenta salvar o máximo de pessoas que pode. E aqui é o mesmo caso, é 
salvar o máximo de juntas de freguesia.  

«Quanto à história de dormir de um lado do distrito, do outro lado do distrito, 
isso hoje mantém-se. Por isso, não é a questão de fronteira que se poem em causa, a 
questão é de disciplina, racionalidade dos meios. Agora, também contribui para a 
discussão do sentido, não era só nas freguesias, mas, como diz o outro, por algum lado 
tem que se começar e, começando por aqui, acredito que se vá mudar. Agora estar 
sempre com o pressuposto que a seguir vai piorar, desculpem que lhe diga, é um 
discurso já vendido há trinta anos. Não é há dez. Esse discurso é há trinta anos. É 
sempre bota abaixo e não há solução nenhuma. Porque eu gostava é que me dessem a 
solução e que me dissessem o que é que se perde. O que é que se perde? É 
fundamental.» 

 

Américo Gonçalves (PS): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, é assim que eu tenho que o 

tratar, até, como o senhor sabe, eu nunca concordei que o senhor estivesse nessa 
bancada, porque os presidentes de junta deviam estar numa bancada à parte. Portanto, 
o senhor nem sequer foi eleito como membro da Assembleia Municipal, foi eleito como 
presidente de junta e está aqui por inerência. Primeiro queria-lhe dizer que o senhor 
falou em paixão. Paixão, acho que temos todos. Se calhar, alguém que não tem paixão é 
os seus camaradas do executivo, que são aqueles que têm ordenado. Se são esses que 
não têm paixão. Se é a esses que está-se a referir. Porque todos os outros políticos que 
aqui estão, estão aqui por paixão, e vestiram a camisola do partido, tal e qual como o 
senhor. Ou o senhor é diferente dos outros? Eu tenho mais paixão que o senhor, sou 
mais velho, tenho que ter mais paixão. Estou aqui por paixão! Nunca vi a cor do 
dinheiro das assembleias municipais e ando aqui há vinte e tal anos. Nunca vi a cor do 
dinheiro, sei quanto ganho mas nunca vi a cor do dinheiro, como o senhor, se calhar, 
nunca viu a cor do seu dinheiro. Agora, eles veem a cor do dinheiro, porque 
efetivamente é o trabalho que exercem na Câmara Municipal, que é o emprego deles. E 
esses é que podem não ter paixão, não sei se era para isso que se estava a referir. 
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Portanto, eu queria dizer que tenho tanta paixão ou mais paixão que o senhor porque 
sou mais velho.  

«Em segundo lugar, o que se está aqui a tentar resolver, e o senhor diz que está 
contra por isto, por aquilo e por aqueloutro, e eu gostava de saber, aliás, eu já percebi, 
nas suas palavras e na sua bancada, quais são as vossas opções. As vossas opções ou é 
duas juntas de freguesia, uma na cidade e uma no concelho, sediada na Serra d’El-Rei, 
ou sete freguesias. É isto que eu acho que vocês pensam que vai acontecer. Eu gostava 
que vocês, de uma vez por todas, assentassem os pés no chão e, para não corrermos 
riscos de virmos a ter apenas duas freguesias, que eu acho que é muito mau, e a 
solução, vocês sabem tão bem como eu, há vinte anos que se anda a dizer que Peniche 
podia ter apenas uma freguesia, e era uma mais-valia, e acabou por a bancado do PSD 
demonstrar que é uma mais-valia. Acabou por dizer que a sua junta faz mais do que as 
outras juntas. Ou é mentira?» 

 

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Este facto de sermos todos apaixonados, depois leva a estes debates assim 

inflamados, que eu acho que são importantes, porque são sinónimos que as pessoas 
estão convictas naquilo que dizem. Perante esta última intervenção do Américo, 
quando fala na bancada, está a falar de toda a gente, e mesmo dentro de cada bancada, 
e eu acredito que isso se passa com todos os grupos, há formas de ver as coisas muito 
diferentes. Portanto, eu concordando que toda a gente que está aqui, está apaixonada, 
mais uns que outros, isso também acontece na vida, vou pedir ao senhor deputado que, 
quando generalizar as coisas, tenha um bocadinho de cuidado com as generalizações 
que faz, porque, obviamente que, eu por exemplo, a minha posição é muito clara. Eu 
não tenho nada em rigor contra uma reflexão que leve à fusão das juntas de freguesia 
da cidade. O que eu entendo, é a minha reflexão, é que há um conjunto de pressupostos 
de debate que não foram assegurados nem foram cumpridos. Eu não tenho, em rigor, 
nesta altura, para mim, não é líquido que isso seja melhor para Peniche. É uma posição 
muito clara, muito responsável e absolutamente nada equívoca. Não tem nada a ver 
com o querer duas ou querer sete freguesias na cidade. Já agora gostava de tranquilizar 
aqui o meu colega e amigo Américo, porque não tem nada a ver com isso.  

«Quando se fala no que se perde e no que se ganha, é evidente que nós sabemos 
algumas coisas que se perdem. Perde-se, por exemplo, já se falou aqui, a participação 
democrática, porque há menos eleitos, isto é matemático. Não é? Do ponto de vista do 
conjunto do que são agora três juntas e se considerarmos o quadro das assembleias de 
freguesia, passamos a ter menos gente, porque passa a haver uma junta, não é o 
somatório daquelas que existem agora, passa a haver menos. Portanto, não quer dizer 
que sejam muito menos, mas há menos participação. Podem dizer: “Mas isso não é 
significativo.” Pronto, é uma forma de ver as coisas. Passa a haver um atendimento 
menos personalizado. Ou não? Reparem, agora temos um presidente que atende três 
mil pessoas. A matemática não engana. Neste momento nós temos três presidentes para 
atender dez mil pessoas. Passamos a ter um para atender dez mil pessoas. Estamos a 
falar do presidente. Ou quinze mil, não interessa. Certo ou não é? Eu não estou a dizer 
que isto é mau em si, mas é uma perca. Neste momento, se pensarem nas 
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probabilidades que eu tenho de reunir com o presidente de junta de freguesia de 
Conceição, por exemplo, ou com o presidente de junta de freguesia de São Pedro, que 
tem menos gente, eu tenho uma probabilidade para dois mil. A partir do momento em 
que haja uma fusão, eu passo a ter uma probabilidade para dez mil. Certo? Ou eu estou 
a fazer mal as contas? Mas isto não é relevante. Eu estou a falar disto porque isto não é 
relevante. Exatamente por não ser relevante e por eu entender que pode haver mais-
valias resultantes da fusão, que não estão equacionadas, nem estão compreendidas, 
nem estão sequer assimiladas, é que eu acho que precisava de mais tempo para o 
debate. E esta é que é a questão de fundo.  

«Portanto, quando se fala aqui de colocar as questões honesta e seriamente, eu 
não admito aqui, a ninguém, que seja mais honesto ou sério do que eu nas questões que 
se colocam. Sinceramente, podem ser tanto honestos como eu, isso eu admito que são, e 
todos são, serão certamente. Mas, mais honestos não são. O ter pontos de vista 
diferentes não significa que não se tenham soluções alternativas. Volto a dizer que os 
momentos e os tempos e as ferramentas é que são diferentes. Eu sou um dos que estou 
autorizado a falar, quanto mais não seja porque sou o presidente da mesa, como dizia 
ali o José Leitão, mas aqui, nesta casa, toda a gente fala. Fala quem quer e quando quer. 
E depois, quando nos vêm para aí com questões que são questões de demagogia, é o 
que nós fazemos mais nesta casa são exercícios de demagogia, todos, é bom que a gente 
não aponte o dedo a ninguém, porque, se formos correr por aí, nós, infelizmente, 
perdemos demasiado tempo com demagogia e, se calhar, podíamos ser mais eficazes 
nas decisões que tomamos. Eu estou a falar na minha qualidade de deputado 
municipal, como devem calcular.  

«Portanto, é assim, eu acho que este debate que foi aqui feito foi um debate 
sério. Com posições que são diferentes. Qual é o mal? Em democracia isso é uma 
situação normal. Seria melhor que tivéssemos a unanimidade ou até uma convergência 
maior? Não tenho dúvidas nenhumas. Mas quero que toda a gente saia daqui, pelo 
menos é essa a minha convicção como democrata, que a minha razão, aquilo que me 
leva a ter esta opinião, é tão legítima como a do Ademar, por ter uma posição diferente 
da minha. Porque não? A democracia é isto. É a diversidade de opiniões. E é sobretudo 
a diversidade de entendimentos sobre aquilo que é melhor para as pessoas. Vem algum 
mal ao mundo por isto? Pelo contrário, só enriquece a democracia. E é isso que eu penso 
que nós devemos colocar nos debates, sobretudo a serenidade, para perceber que a 
divergência de ideias e de opiniões é a alma mater da democracia. E eu acho que é assim 
que vale a pena estarmos aqui. E também não tenho dúvidas nenhumas que qualquer 
dos deputados que está aqui está a defender aquilo que pensa que é o melhor para as 
populações, a não ser que se esteja a enganar a ele próprio e a quem o elegeu.» 

 

Ademar Marques (PSD): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Eu começo por fazer um mea culpa, porque falei de serenidade, depois falei de 

paixão, parece que estraguei tudo. Mas não, tal como disse o professor Américo, eu 
acho que a paixão é aqui uma coisa comum a todos e, portanto, foi precisamente por 
isso que eu disse que este era um tema que, naturalmente, levantava paixões.  

«Três breves questões: Começo aqui pela intervenção do senhor Presidente, que 
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referiu que o facto de haver menos eleitos é significativo. Há, de facto, menos eleitos em 
quantidade, mas eu acho que não reduz a representatividade, porque o facto de haver 
uma freguesia no concelho que já tem nove mil eleitores não reduz a representatividade 
da junta que elege. 

 

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Interrompeu o senhor Ademar Marques para clarificar a sua posição: 
«Não, a participação, o número de participantes eleitos, foi isso que eu quis 

dizer, o número de participantes eleitos, o resto concordo em absoluto.» 
 

Ademar Marques (PSD): 
Continuou a sua intervenção: 
«O número de participantes, é evidente, mas, precisamente, eu comecei por 

dizer, eu acho que isso é positivo, o facto de deixar de haver três assembleias de 
freguesia e três juntas de freguesia, para mim é positivo. É discutível, mas eu acho que é 
positivo.  

«Em relação à questão da suposta perda de acesso aos presidentes de junta, eu 
acho que haverá uma diferença, não é necessariamente uma perda. A verdade é que a 
Junta de Freguesia de Conceição que, se calhar, não está aberta todos os dias, passa, se 
calhar, a haver uma junta que está aberta todos os dias. Portanto, a questão é uma 
questão de diferença de tempo, de diferença de modo, mas eu acho que não há 
necessariamente uma perda.  

«Passando para a intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Ajuda, eu acho que a sua própria intervenção falou dos ganhos, e eu não preciso dizer 
mais, falou dos ganhos que há para a cidade de Peniche como um todo. O facto de 
haver, se calhar, menos tempo dos funcionários que hoje estão na Freguesia de Ajuda 
para a Freguesia de Ajuda, porque também têm as outras, não quer dizer que não 
deixem de acorrer às questões da atual Freguesia de Ajuda, porque a verdade é que 
continua a ser parte. Parece que os funcionários vão só para a Conceição e São Pedro. 
Não, eles continuam a estar na Ajuda, simplesmente passam a trabalhar em conjunto 
para um território que é em conjunto, que faz sentido em conjunto, e que não tem, e isso 
está patente aqui na proposta que nós apresentámos conjuntamente com o PS, que não 
há barreiras físicas nem naturais que justifiquem que numa determinada rua passe a ser 
outra freguesia. Não há divisões culturais que justifiquem várias freguesias. E portanto, 
eu penso que há, de facto, aqui ganhos, e acho que isso ficou, da nossa parte, 
demonstrado. 

«Finalmente, uma palavra sobre a questão do documento que nós propusemos. 
Eu, ao contrário de si, não fiquei surpreendido com o facto da CDU apresentar um 
documento. Antes de começar a trabalhar no documento com o PS, que foi ontem ou 
anteontem, eu tive o cuidado de telefonar ao senhor Presidente da Assembleia, no 
seguimento das nossas conversas no grupo de trabalho, para saber o que seriam as 
conclusões do grupo de trabalho que ele iria apresentar, porque eu tinha a convicção, e 
comecei por dizê-lo aquando a minha primeira intervenção, tinha a convicção de que 
seria possível chegar a um consenso. E era bom chegar a um consenso. Portanto, eu tive 
o cuidado de ligar ao senhor Presidente e foi o senhor Presidente que me disse que a 
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CDU iria defender a manutenção das seis freguesias. De resto, concordo com a posição 
que a Câmara tomou e também foi no seguimento dessa mesma posição que eu tive 
aquela conversa. Portanto, eu não fiquei surpreendido com a posição da CDU. A minha 
desilusão foi, de facto, não se ter chegado a um entendimento, que eu achava ainda 
possível na segunda reunião que tivemos no grupo de trabalho. O grupo de trabalho foi 
proposto por nós aqui, foi subscrito depois por toda a Assembleia, precisamente porque 
entendíamos que a questão devia ser de consenso. Eu tenho pena que não seja possível 
um consenso, porque acho que era positivo, mas quero dizer que não há na elaboração 
deste documento uma vontade de afronta. Nada disso. Eu só estive a trabalhar nele com 
o PS depois de perceber que não tinha sido possível um consenso.» 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Conceição, Raul Santos (CDU): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Só consegui perceber uma pessoa das que defende a bondade do Documento 

Verde, foi o José Leitão, de resto, não consigo perceber os outros. Mas, se calhar, sou eu 
que tenho algumas dificuldades. Porque ninguém consegue falar em competências, 
ninguém fala em coesão do território e ordenamento. Dizem umas coisas mas, depois, 
mostram que não conhecem a realidade de Peniche. O deputado Ademar dizia agora: 
“Se estão abertos de manhã ou de tarde, ou se estão fechados e a meio gás.” O Santana, 
que foi opositor duas vezes àquela junta de freguesia, concorreu duas vezes, a primeira 
ainda se percebe, porque não sabia muito bem o que é que ia encontrar, mas a segunda 
vez que concorreu há alguma coisa que não acredita é que acha que não tem razão de 
ser, até fala em orçamentos de trinta mil euros. Deve ser de outro concelho, não é 
certamente do concelho de Peniche. É mais um desconhecimento.  

«Agora, a realidade é esta doutor, e eu só fiz esta intervenção, ia fazer outra mas 
só para lhe dizer isto, que é para quem pensa que a junta está fechada de manhã ou de 
tarde ou quem pensa que há orçamentos de trinta mil euros. Estão aqui pessoas, dentro 
desta sala, responsáveis pela Universidade Sénior, nós somos a entidade acolhedora. 
São dezenas de pessoas que vão de manhã, à tarde e não vão à noite porque também 
têm as suas vidas e têm que descansar. Mas os que estão na gestão também vão à noite. 
Portanto, são dezenas de pessoas que vão lá. A junta não está fechada de manhã ou à 
tarde ou abre de vez em quando. Ninguém tem trinta mil euros de orçamento, 
felizmente. Eu, se não acreditasse numa coisa, não me voltava a recandidatar.  

«Só acho que não faz sentido a Junta de Freguesia de Conceição existir se esse 
trabalho de proximidade que se faz com as populações não tem interesse nenhum, 
então é melhor termos só uma junta. E aquela coisa de que se vai em dois minutos de 
um lado ao outro, a gente está numa ação de despejo, que o tribunal nos convocou para 
o portão de Peniche de Cima, e depois vamos lá acima porque há um problema… Não, 
é assim, você não sabe o que é que se passa na junta, não esteja sempre a dizer que não. 
Não diga sempre que não, porque é assim.  

«Nem todos os serviços estão tão perfeitos que não sejam precisas as juntas. Há 
uma senhora que não consegue ir buscar a reforma, que não consegue ir buscar os 
medicamentos, não tem família, e é preciso que a segurança social vá lá três vezes, mas 
depois tem muito que fazer. Depois a polícia de proximidade também lá vai, mas 
também tem que fazer, e é muitas vezes a junta. Isto não é só pôr lancil, não é só pôr 
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pavê, não é só pôr saibro, que é importante, e que uma junta faz muito. As pessoas 
também têm que ser vistas, e as juntas de freguesia têm, sobretudo, essa política de 
proximidade. Eu ainda hoje estive na junta, e foram lá três ou quatro pessoas para 
conversar. Não queriam nada, queriam conversar, porque estão sozinhas.  

«E essa coisa dos passeios e isso tudo que o Santana disse, eu quero ir para o 
Alentejo, eu quero ir para aqui, é muito importante. Porque há pessoas, se não fizer 
aquele passeio, um passeio por ano, não têm ninguém para as levar. As pessoas não são 
números e é importante que se perceba isso. E continuo a dizer, não poupam mais 
dinheiro, não se poupa dinheiro por causa de se passar de três juntas para uma.» 

 

Paulo Balau (PSD): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Saúdo a presença de público hoje nesta assembleia, era bom que fosse assim 

em todas, hoje é as freguesias mas há outros temas que são debatidos aqui, nesta 
assembleia, que era bom que houvesse esta participação, que houvesse capacidade de 
mobilização de público para todas as assembleias e não só para esta.  

«E eu começo pela minha intervenção neste aspeto por dizer que estamos quase 
todos de acordo. Naquilo que eu tenho estado a ouvir as divergências aqui são 
mínimas. É que todos nós somos de Peniche, ou se não somos, vivemos cá há muito 
tempo, pelo menos os que estão aqui eleitos, penso eu que são nascidos cá e a maior 
parte ou os que não são estão cá há muitos anos, e todos nós queremos manter as seis 
juntas. Não à dúvida nenhuma nisso. Todos nós reconhecemos o trabalho das juntas, 
não está em causa isso. Nós todos sabemos que as juntas rurais são mais importantes 
para as pessoas do que as urbanas, e venha lá alguém dizer o contrário, porque as 
pessoas estão mais longe do centro de decisão que é a câmara, que é dentro de Peniche. 
Os presidentes de junta, nos meios rurais, são mais importantes. As pessoas 
identificam-se, dirigem-se mais do que aqui em Peniche. A gente aqui, eu falo por mim, 
eu sou de Peniche, eu nasci em Peniche e vivo em Peniche. Até nasci na freguesia do 
Bertino! Estou a dizer em sentido figurado, como é óbvio. E não me faças perder a 
minha estribeira que eu estou a ter uma intervençãozinha pacífica. Não me provoques, 
porque a gente estamos aqui nesse tipo de quezílias, numa coisa que é importantíssima. 
Não vale a pena, mas é que tens razão, não vale a pena.  

«Todos nós estamos de acordo, não há dúvida nenhuma. Todos nós queremos 
manter as juntas. Só que já vimos, pelo Documento que nos foi apresentado, e não 
vamos cá dizer que o outro é do Governo, e que digam que eu sou do PSD. Sou, por 
convicção, social-democrata. Agora não sou obrigado a estar de acordo com todas as 
posições que são tomadas pelo Governo, seja ele do PSD ou do PS ou do que for ou da 
Junta Nacional. Não sou obrigado a estar de acordo com tudo. Eu tenho a minha 
convicção própria, que a minha convicção própria se enquadra mais com a social-
democracia. Agora não quer dizer que eu tenha que convergir em tudo com aquilo que 
é dito em Lisboa. Para dizer amém não vou subscrever, não contem comigo. Eu tenho a 
minha opinião, ao menos prezo-me por isso.  

«Agora, penso eu que nisto estamos todos de acordo, queríamos todos as seis 
juntas, voltando ao cerne da questão. Agora, já percebemos que é inevitável, e se não 
fizermos nada vamos lixar-nos, desculpem o termo. Porque eles chegam ali: “Estes não 
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querem fazer nenhum? Não querem reorganizar nada? Então vai a direito.” É os 
critérios que estão no Documento e acabou. Todos sabemos que os critérios que estão 
no Documento não são feitos especificamente para Peniche, o país é muito grande. Não 
é muito grande, mas, em relação ao nosso concelho, o país é enorme. Há diversidades 
díspares ao nível do país. Ainda há pouco foi aqui referido o concelho de Barcelos, com 
oitenta e nove freguesias. Isto, para nós é inconcebível. Eu, sinceramente, não consigo 
visualizar uma coisa destas. Agora, é impossível haver um documento que venha 
estabelecer regras, à partida, para definir critérios para um país inteiro, quando hà tanta 
diversidade de freguesias, umas em quantidade de população, outras em área. Se 
formos para o Alentejo, se calhar, é ao contrário, tem poucos habitantes mas muita área. 
Se formos para o norte, tem pouca área e muitos habitantes. Quer dizer, isto dá-me a 
ideia que isto é um princípio, que este documento é um princípio, para se começar a 
fazer algo.  

«Todos nós também sabemos e devemos ter consciência que se este documento 
não aparece, nunca aqui se debatia questão nenhuma de freguesias no concelho de 
Peniche. Debateu-se na altura com a criação de Ferrel, mas agora, se não houvesse este 
documento, estávamos aqui hoje, ou até ao fim desta legislatura, a discutir se criávamos 
mais a sétima que o deputado Amador queria? Não estávamos. De certeza absoluta que 
não estávamos.  

«Portanto, vamos cingir e vamos ser pragmáticos, seis todos nós queríamos 
manter. Todos nós queríamos. Ninguém está contra o presidente da junta, nem contra o 
Raul, nem contra o Floriano. Nós conhecemo-nos todos, damo-nos todos bem. Para que 
é que estamos agora aqui com coisas? Nós conhecemos e sabemos o papel que eles têm. 
Mas também sabemos que é um mal menor. Porque também sabemos que o Floriano, 
que agora o Raul está aqui não posso falar para ele, mas para o Floriano posso falar, que 
está aqui, e está-me a ver, que queria fazer muito mais para a população dele. Que é a 
minha, eu sou freguês dele, eu sou residente em São Pedro. E muitas vezes, ele, se 
calhar, queria fazer, para mim e para os outros todos, mais do que o que faz. De certeza 
absoluta. Assim como o Henrique também queria fazer mais. Todos nós queríamos 
fazer mais. Só que ele não tem meios. Essa é que é a verdade, não tem meios. Tem uma 
administrativa e tem um empregado que lhe limpa os jardins. E depois, se não for pela 
boa vontade do Henrique a ir lá com as máquinas que tem, as poucas que tem, e os 
homens a ir ajudar o Floriano a fazer isto ou aquilo, o Floriano não consegue fazer nada. 
Esta é que é a realidade e é isto que a gente deve ver e sermos conscienciosos e dizer 
assim: Realmente o que é que faz se temos que reduzir alguma coisa para apresentar 
trabalho feito, o que é que temos que fazer? Unificar as freguesias urbanas. É a única 
maneira que temos que fazer. Mas, chamem-lhe um mal menor, chamem-lhe o que 
quiserem, eu acho que é a solução possível no meio disto.» 

 

José Amador (CDU): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Nós já reafirmámos, mais do que uma vez, de que defendemos as seis juntas, e 

não somos daqueles que queremos as três juntas do concelho porque somos do 
concelho e queremos que em Peniche se funda as três juntas numa só. E não queremos 
também que se utilize o argumento, mas cada um é livre de dar a sua opinião, que as 
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três juntas são da CDU. São da CDU mas há eleições, podem não ser. A não ser que 
sejam tão fracos em convicções que partam, à partida, já derrotados. As eleições, vamos 
à luta, são para ganhar, podemos ganhar nós, podem ganhar os outros, mas dá-me a 
impressão que não. Dá-me a impressão que, à partida, já vejo aqui equipas derrotadas.  

«Depois, queria ser esclarecido por quem de direito, se pudesse ser, porque nós 
não aceitamos discutir um novo mapa sem discutir as competências a atribuir às juntas 
de freguesia. Queria que alguém me dissesse se sabe quais são as competências que isto 
vai ter, porque parece que estamos a discutir ao contrário.  

«A outra coisa é que não aceitamos congregar freguesias sem prever os meios 
financeiros que as mesmas irão ter ao ser dispor. Queria que alguém que tivesse 
inteirado, que me pudesse explicar, quais são os meios financeiros.  

«E também não aceitamos extinguir freguesias sem que se avaliem a relação 
custo-benefício para as suas populações. Queria que alguém me explicasse esta questão 
de relações custo-benefício, o que é que isto vai ter para as populações. Se é aquilo que 
me estão a dizer, que a casa é muito grande e fica uma parte para a câmara e basta as 
três juntas que estão lá a funcionar no mesmo edifício reduzirem pessoal e está a 
questão feita. Eu penso que vai piorar, em grande escala, o serviço. Porque, no meio 
desta confusão toda, o que nós não queremos, na verdade, é que nos vendam gato por 
lebre, que é o que nos estão aqui a querer fazer, e confundir a nuvem com Juno.» 

 

Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Floriano Sabino (CDU): 
Fez a seguinte intervenção: 
«A minha intervenção ia no seguimento de algumas palavras que foram aqui 

ditas, mas o Raul também já disse algumas que eu ia dizer. Mas, é assim, isto é muito 
complicado, é muito complicado estarmos aqui a discutir um assunto que já está 
discutido, e estarmos a discutir aqui um assunto sob chantagem: “Ou queres assim ou 
então não levas nada.” É terrível! Isto é terrível! Eu penso que isto não é democracia, na 
minha maneira de ver, penso eu.  

«Eu penso que toda a gente sabe que as juntas de freguesia têm o mesmo 
horário que a Câmara Municipal de Peniche. A Freguesia de Ajuda, a Freguesia de São 
Pedro e a Freguesia de Conceição têm o mesmo horário que a Câmara Municipal de 
Peniche. Não abrem de manhã, nem abrem à tarde, abrem as oito horas de serviço, as 
oito horas e meia de serviço. O Raul falou dos trinta mil euros de orçamento, isto é 
assim, às vezes mais vale não mexer em certas e determinadas coisas, eu penso que não 
seja por mal, mas o público que está a ouvir pode pensar que é verdade. Aqui no 
concelho de Peniche há alguma junta de freguesia que tenha um orçamento de trinta 
mil euros? Isto é inacreditável! Não pode haver, não pode. Quanto tem? A minha tem 
cem, por exemplo, e é das mais pequeninas. A receita? Temos a receita que temos e 
vamos fazendo aquilo que vamos fazendo, e já não fazemos tão pouco como isso, mas 
gostaríamos de fazer mais, como o Paulo disse.  

«Portanto, sobre esta questão que se está aqui a discutir, eu penso que vamos 
voltar ao tempo antigo, porque houve uma altura em que, não sei em que determinado 
Governo, se falou muito na descentralização. Foram anos e anos a falar em 
descentralização e penso que agora vamos dar um passo atrás. Eu agradecia que não. 
Vamos centralizar-nos, vai haver centralização, e a centralização, penso que toda a 
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gente sabe, a centralização não é benéfica para as populações.» 
 

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 
Fez a seguinte intervenção: 
«Eu sei que há pessoas que não gostam que eu seja o líder da bancada. Eu, 

muitas vezes, também não gosto, mas agora faço um desafio. Eu sou porque o meu 
grupo quer, mais nada. Eu nem sou militante do PC, nem gosto de dizer isto. Portanto, 
estou muito à vontade. Se calhar sou mais comunista que eles todos, mas isso é outra 
coisa. O José António está a dizer que é difícil. Mas a questão é estarem sempre a falar 
nessa questão, eu faço-lhes um desafio: Vão contar os votos por que cada um dos 
membros da Assembleia Municipal foi eleito. Isso é fácil fazer. E vejam se eu sou o 
último a ser eleito. Se calhar, só há um à minha frente a ser eleito, se forem ver quantos 
votos é que são necessários para eleger cada membro da Assembleia. Estas coisas 
fazem-se. O Jorge Abrantes sabe fazer muito bem estas contas. Para além de que eu e os 
outros presidentes de junta que estão aqui, se quisessem, nos seus grupos, se amanhã 
deixarem de ser presidentes de junta e se quiserem ser candidatos para a assembleia 
municipal, tenho a certeza que todos terão lugar nesta Assembleia Municipal. Portanto, 
não percebo. 

«É um incómodo eu falar muito, de conhecer as coisas, de me chatear. Vocês 
também me chateiam, às vezes eu também não venho… hoje disse a uma pessoa que 
dava cem euros para não ir à reunião que vou hoje. Porque eu sabia que isto é 
politiquice. Porque a gente não discute de forma séria, não, não discute nada. Porque é 
assim, o que o Ademar quis dizer é que nós somos todos umas pessoas que temos ideias 
pré-concebidas e que vamos para as coisas e não saímos daquilo que pensamos. Eu 
tenho pena, não quer dizer que resolvesse alguma coisa, não é por tirar a verdade 
daquilo que o Rogério disse, mas eu tenho pena que não fosse feito um esforço no 
sentido de se elaborar um documento que satisfizesse todas as partes. 

«Agora é assim, extremam-se as posições, eu discuto as coisas com alma, com 
paixão, porque, na comissão, abri o meu livro, o que é que penso do funcionamento. 
Acho que o Raul, numa intervenção que fez há pouco, pôs as coisas no sítio, que eu às 
vezes centro muito aqui na discussão as obras que nós fazemos e o papel das pessoas, 
no contacto das pessoas, porque quando nós fazemos as obras, naturalmente, que é com 
o objetivo de servir melhor as populações, e são todos, não é deste partido ou daquele. 
Aqueles que conseguem, aqueles que têm dinâmica, aqueles que têm capacidade, 
aqueles que são mais chatos, cada um tem as suas características. Uns fazem melhor, 
outros fazem pior.  

«Principalmente os órgãos executivos, há pessoas que entram nestes meandros 
e não têm nada tendência para estar nos órgãos executivos, para trabalhar, porque isso 
é que é para trabalhar. Eu fui criticado, muitas vezes, quanto fui eleito vereador, porque 
trabalhava. E nem levava senhas de presença, levava o dia na Câmara, com o João 
Augusto, com o Júlio Alberto e mais não sei quê, para o bem da minha terra, era o 
objetivo. Portanto, se quiserem continuar a pôr em causa a minha liderança, partilhada 
muitas vezes com o meu camarada José António, façam-no à vontade, que eu não tenho 
complexos dessa natureza.  

«O que eu achava mesmo interessante é assim: Nós partimos de um ponto, nós 
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chegámos a um consenso, fizemos duas reuniões, naturalmente que cada um de nós 
tinha os seus objetivos nas reuniões e tinha os seus pensamentos. Alguns, se calhar, já 
estavam com as ideias feitas. Eu, quando fui para lá, não tinha ideias feitas, acontece 
que não tinha e fui humilde a dizer que o grupo da CDU não tinha a posição fechada. Já 
tinha sido tomada uma primeira decisão, mas que estávamos a discutir. E acho que isso 
é que era o normal, depois daquelas comissões nós continuámos a discutir. Porque, se 
calhar ao contrário, o Partido Comunista Português é muito acusado de centralismo e 
de que são todos muitos rígidos. Eu acho que nenhum dos vossos partidos é tão aberto 
como a CDU. Nós discutimos e até nos chateamos uns com os outros. É que num 
partido são todos militantes, como o PC é um partido, na CDU são militantes e outras 
pessoas que não são militantes, não têm uma certa disciplina política partidária, e essa é 
uma diferença. É a diferença! Só percebe isso quem teve nessas duas situações. Eu já 
tive nessas duas situações, portanto, acho que há uma diferença grande. Isto não é nada 
contra os partidos, cada um entende como quer.  

«O fundamental desta discussão devia ter sido essa, devia ser centrado nessa, 
todos estivemos de acordo em defender o princípio que as três freguesias rurais, todos 
os grupos, deviam permanecer. Inclusive, lembro-me de ter feito uma intervenção em 
relação a Ferrel, que já repeti em fórum interno e, se calhar, noutras circunstâncias, em 
que, para mim, era impensável aquela freguesia acabar, que eu acho que a população se 
levantava toda. Se o Governo tiver a lata de impor à Freguesia de Ferrel que acabe e que 
fica tudo na Atouguia da Baleia, como antes, era o que faltava, aquele povo já 
demonstrou que não dorme. Legitimamente, convictamente e reconhecidamente, 
independentemente de todos os presidentes de junta que por lá passaram, agora é o 
Silvino, mas estiveram lá o Luís, o Vasco, o Figueiras e outros, e, reconhecidamente, 
acho que fizeram ali uma grande evolução. Uma evolução que, se não tivesse sido 
criada aquela freguesia, aquela população não tinha evoluído daquela forma. Isso é um 
reconhecimento e é uma necessidade. 

«Eu acho é que, mesmo constatando estas situações, nós podíamos ter discutido 
uma forma, não dizer é esta ou aquela, não é nada, que devíamos ter discutido e não 
houve esse esforço. Não era ontem, essa é uma circunstância, não era ontem que nós 
teríamos condições para discutir o que é que fosse.  

«Como, neste momento, não há solução e como reconhecemos, quando 
reunimos pela última vez, já esta semana, que não havia outra solução, porque, no 
fundo, na última reunião da comissão, o que é que foi dito? Era fazer um esforço para 
nós chegarmos a um consenso. Nós chegarmos a um consenso! Portanto, a única coisa 
que nós tínhamos que fazer era prescindir de uma posição que estávamos a discutir e a 
defender, que era a manutenção das freguesias da cidade com as freguesias rurais. E 
não se procurou, não sei se é possível, mas não se procurou uma alternativa a estas 
duas posições. E o que é que vai suceder agora? Vai suceder que vão ser duas versões a 
votos, quando provavelmente, se calhar, há uns anos atrás, os políticos mais 
experimentados teriam arranjado uma solução. Há que reconhecer que isto é imposto. 
O Floriano disse e o Paulo repetiu e todos repetiram: Isto é uma chantagem! Isso é que é 
inadmissível, a forma como isto chega aqui. Isso é que não é admissível, quando podia 
ter sido o caminho, mesmo perante as necessidades, mesmo perante as necessidades de 
apresentar serviço e de arranjar soluções que o país precisa. Não é os exemplos que 
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agora têm havido, todos os dias, para a comunicação social, disso o país não precisa de 
nada. São dados, são resultados, é a participação da população e acho que isso é 
fundamental para o futuro do país. E quando a gente contínua de costas voltadas e sem 
arranjar soluções, porque o interessante era ao contrário, não era estarmos a discutir 
isto, era estarmos a discutir isto depois de discutirmos as outras coisas, que era aquilo 
que já foi repetido aqui, que era os meios, o modo, a forma. Vocês dizem: “Isso, vamos 
ver.” O Balau estava ali a falar com o Santana e disse: “Isso, ninguém sabe. Não se 
sabe”. Mas é que isso nós temos o direito de saber. Como é que depois… Esperar? 
Depois de tomar uma posição que não às freguesias da cidade? Depois? Não! É antes!» 

 

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 
Fez a seguinte intervenção: 
«Começo por justificar que o senhor Presidente da Câmara não está aqui 

porque a gripe também lhe chegou e, por isso, essa é a razão da sua ausência. Queria, 
no entanto, responder à questão que o senhor Presidente colocou e a duas questões que 
foram colocadas, no debate, à Câmara.  

«Primeiro, queria começar pela última questão que foi colocada. Os eleitos da 
CDU que estão a tempo inteiro na Câmara estão por amor a Peniche e estão por amor à 
camisola, e estão na Câmara Municipal porque venceram nas urnas o ato eleitoral pela 
maior votação de sempre que o partido alcançou em Peniche, recordo isso. Recordo, 
também, que, apesar de termos tido um corte de 13,8% no nosso… [foi interrompido pelos 
membros do PSD] Isto foi colocado pelo professor Américo, relativamente à questão da 
camisola, que aqui merece resposta. Eu espero que os senhores deputados tenham 
capacidade de encaixe para ouvir a Câmara. Senhor Presidente, eu queria concluir, até 
porque este é um espaço democrático e a Câmara está aqui a representada e está aqui a 
participar por direito próprio. Portanto, não são os senhores deputados que dizem que 
a Câmara deve estar aqui presente ou não, é a lei, há uma lei das autarquias, e eu queria 
deixar claro aos senhores deputados do PSD que não respondi ao PSD, respondi ao 
professor Américo Gonçalves, que colocou esta questão. Eu queria frisar que nós 
perdemos 13,8% do nosso salário e 50% do subsídio de natal e estamos cá na mesma, 
por amor a Peniche.  

«Relativamente à segunda questão que foi colocada neste debate, relativamente 
à autonomia financeira, às competências, lembrar aos senhores deputados municipais, é 
essa a vossa designação, que os senhores aprovaram aqui, em sede da Assembleia 
Municipal, a proposta de protocolo de descentralização de competências, proposta da 
Câmara, e foi aprovado por unanimidade. Se aquelas competências são poucas ou são 
muitas, os senhores aprovaram.  

«Terceira questão, a posição da Câmara. A posição da Câmara é muito clara, a 
Câmara rejeita a proposta que foi apresentada, e rejeita por unanimidade, a proposta 
contida no Documento Verde, e a maioria existente na Câmara Municipal discorda da 
solução que é preconizada, de Peniche ficar com menos freguesias. Nós, a maioria, 
propomos que se mantenham as mesmas seis freguesias.» 

 

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Fez a seguinte intervenção: 
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«Esclarecidas as coisas todas, penso eu, com o debate possível, eu volto a dizer 
que se, de facto, as pessoas tivessem todas de ter a mesma opinião, não valia a pena 
haver democracia, porque já estava tudo decidido à partida. Portanto, é salutar que haja 
divergência, embora também acho que seja salutar que as pessoas situem sempre os 
debates num quadro de respeito absoluto pelos outros e pelas diferenças dos outros e 
pelo direito que assiste aos outros, de não pensar da mesma maneira.» 

 

Votação dos documentos apresentados: 
 
Após um intervalo para ponderação sobre a forma de votação, a Assembleia 

Municipal decidiu submeter os dois documentos a votação, um após o outro, tendo a 
votação sido nominal e efetuada de braço no ar. 

 
Submetido a votação o documento apresentado pelos membros da Assembleia 

Municipal eleitos pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Socialista, constatou-se o 
seguinte resultado:  

Votos a favor: 14 (catorze) - dos eleitos do Partido Social Democrata e do Partido 
Socialista. 

Votos contra: 12 (doze) - dos eleitos da Coligação Democrática Unitária. 
 
Submetido o documento apresentado pelos membros da Assembleia Municipal 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária, constatou-se o seguinte resultado:  
Votos a favor: 12 (doze) - dos eleitos da Coligação Democrática Unitária. 
Votos contra: 14 (catorze) - dos eleitos do Partido Social Democrata e do Partido 

Socialista. 
 

Presidente da Mesa, Rogério Cação (CDU): 
Após a votação, fez a seguinte intervenção: 
«A proposta desta Assembleia Municipal defende a fusão das três freguesias da 

cidade de Peniche, Ajuda Conceição e São Pedro, numa só freguesia, cuja designação 
será oportunamente decidida; a manutenção freguesias exteriores à cidade de Peniche, 
Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d'El-Rei, com os seus atuais limites, e inclusão na 
nova legislação referente à Administração Local de competências próprias, consoante a 
tipologia de freguesia, e a obrigatoriedade de transferência das verbas pelos municípios 
para cumprimento das referidas competências.» 

 
Foram apresentadas as seguintes declarações de voto: 
 

Do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino 

(CDU): 
«Declaração de voto apresentada por Henrique Bertino relativa às moções apresentadas 

sobre o mapeamento das freguesias no concelho de Peniche. A primeira pelo PSD/PS e a segunda 
pela CDU. 

Com as sucessivas intervenções que foram tendo lugar durante o debate sobre a pretensa 
Reforma Administrativa do Poder Local, julgo que ficou demonstrado a existência de posições, de 
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discordância generalizada quanto ao modo, a forma, ao tempo e sobre os objetivos do texto 
“verde” apresentado pelo Governo. 

Dizem-nos alguns proféticos, por vezes surpreendentemente, que uma reforma destas 
terá sempre que ser imposta de cima para baixo. Mais surpreendidos ficamos quando estas 
afirmações são feitas por pretensos e constantes paladinos da democracia. 

Digo eu, que num caso destes quando se pretende concretizar os escritos objetivos e 
mencionados no dito documento “verde” a melhor forma de o fazer, seria o de trazer as 
populações interessadas a participar na discussão e os eleitos hoje e do passado a contribuir com 
os seus conhecimentos; para se construir a partir das populações e dos seus legítimos 
representantes nas freguesias e nos concelhos, um quadro legal que permitisse melhorar os 
serviços prestados pelas autarquias às populações e otimizar os meios disponíveis. 

Se tivessem feito isso, provavelmente, ficariam surpreendidos com o debate que 
provocaria e com a montanha de contributos e propostas que surgiriam. 

Fizeram precisamente o contrário, prespetivaram o desaparecimento de quase 2000 
freguesias no País e de quatro no nosso concelho, criando uma tabela a dizerem-nos como 
conseguir o número de freguesias pretendido, o que no caso do concelho de Peniche ficaria 
reduzido, levando a proposta ao extremo, a uma freguesia rural e a uma urbana. 

Logo, através dos seus representantes partidários locais foram fazendo chegar uma 
pretensão chantagista que era melhor defender a permanência das três freguesias rurais e da 
redução na cidade de três para uma. 

E mais, a não ser emitido um parecer nesse sentido, correríamos o risco de ficar mesmo 
só com duas freguesias no total do concelho. 

Apetece dizer: E VIVA A DEMOCRACIA TANTAS VEZES ARGUMENTADA E 
NOS MOMENTOS DECISIVOS TANTAS VEZES AMORDAÇADA. 

E o que acontece? Pergunto eu ingenuamente. 
Assistimos a um repetido palavreio desta “inevitabilidade” de mal menor. 
E pergunto eu: então onde estão os direitos das populações e dos autarcas eleitos pelo 

voto do povo? 
Quando me referi durante o debate pelas paixões vividas por cada um de nós e alguém 

quis argumentar rebatendo que todos os eleitos têm a mesma paixão sobre este assunto, é claro, 
mesmo sem pretendendo fazer juízos de valor que tal não corresponde à verdade. 

Pelas intervenções produzidas, pelos argumentos apresentados e pela aceitação ou não 
da chantagem vinda de cima, ficou evidente que não comungamos todos de tão intensa paixão. 

Depois sobre paixões e os percursos de cada um de nós, mais ou menos expostos aos 
olhares da generalidade das populações, as mesmas têm ainda o direito de as avaliarem e 
concordarem ou não com mais ou menos intensidade de cada um de nós e dos trilhos por onde 
nos mantemos. 

Naturalmente e voltando ao que mais interessa para este caso, estou convicto que a 
população da Freguesia da Ajuda do concelho de Peniche, focando-nos na analise da realidade e 
dos factos conhecidos, vai sair prejudicada. 

Aliás, por várias vezes questionei durante o debate sobre quais seriam os ganhos das 
populações e no caso concreto da freguesia de Ajuda, o que teriam a ganhar. Ninguém conseguiu 
responder positivamente à questão! Só por isso seria inevitável não concordar com a proposta 
apresentada irmãmente nesta assembleia pelos membros do PSD e PS e fabricada provavelmente 
em alguns dos casos ao abrigo de objetivos de politiquice local, com que alguns nos foram 
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habituando. 
Não me surpreende nada que os eleitos locais dos dois partidos responsáveis pelo estado 

a que o país chegou, se abraçassem tão calorosamente quando estão em causa direitos 
fundamentais das populações. 

A democracia tem sido progressivamente posta em causa. Mais recentemente, primeiro 
pela liderança do PS através de Sócrates e desde alguns meses através do Primeiro-Ministro e 
líder do PSD, Passos Coelho. 

Como diriam velhos sábios, nada a estranhar, pelo percurso entretanto conhecido, são 
farinha do mesmo saco. 

Ao Povo Português resta esperar por um político diferente que cumpra com as 
promessas feitas e as palavras ditas. 

O país (e o mundo) não aguentam todas estas injustiças, más governações e influências 
desmesuradas dos poderes económicos por muito mais tempo. 

Não podem continuar a ser sempre os mesmos a pagarem a crise e as dificuldades 
enquanto “os grandes” vão enganando, enganando, enganando. Quando a crise tem origem 
nesses mesmos “grandes”. 

Falemos nos casos mais recentes dos supostos bancos falidos. 
Na contratação de ex-ministros ou pessoas influentes, nos partidos da chamada área do 

poder, pelos grupos económicos e facilmente os mais inocentes devem perceber que esta 
democracia está inquinada. 

E quem paga é o povo! 
E o bode expiatório as freguesias que não têm dívidas e grande parte delas fazem uma 

gestão exemplar dos dinheiros públicos. 
Parafraseando um político que não admiro, mas tem prolongado curriculum nas últimas 

décadas: 
“A Europa precisa de uma nova Revolução”. 
Digo eu, que venha ela antes que os seus povos percam a esperança e acesso às questões 

essenciais para poderem viver ou subsistir. 
Bons pensamentos. 
Henrique Bertino» [sic] 
 

Do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Conceição, Raul Santos 

(CDU): 
«Declaração de voto 
O meu voto na moção contra a extinção de freguesias, apresentada pela CDU, 

manifestou a minha coerência, respeito e honestidade para com os eleitores e como não podia 
deixar de ser vai ao encontro da moção aprovada, por unanimidade, na Assembleia de Freguesia 
de Conceição. 

O chamado Livro Verde da Reforma Administrativa, contém propostas desajustadas e 
orientadas para a liquidação do Poder local. Por todo o País, a esmagadora maioria das 
Assembleias de Freguesia e Municipais chumbou o referido documento. O melhor exemplo dado 
foi o da Assembleia Municipal de Tomar onde o seu presidente, o ministro Miguel Relvas viu o 
seu documento ser reprovado. 

Infelizmente em Peniche prevaleceu a ótica partidária, teceram-se considerações 
reveladoras de um desconhecimento total do funcionamento e trabalho realizado pelas Juntas de 
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Freguesia da Cidade junto das populações e utilizou-se a demagogia do “mal menor”. 
Lamento que não fosse tida em consideração a opinião dos membros das várias 

Assembleias de Freguesia também eles eleitos, como os da Assembleia Municipal, por sufrágio 
universal. 

Reafirmo que a extinção da Junta de Freguesia de Conceição em nada contribuirá para 
reduzir a despesa pública, acarretará novos e maiores gastos por um pior serviço à população e 
constituirá um fator de agravamento de assimetrias, de empobrecimento da vida democrática. É 
contrária ao desenvolvimento e progresso local, uma vez que elimina a proximidade entre os 
eleitos e os cidadãos, fator determinante para a resolução de muitos dos seus problemas do 
quotidiano. 

A identidade e especificidade de cada freguesia transportam toda uma cultura, uma 
história e um futuro que importa preservar. 

O Presidente da Junta de Freguesia de Conceição, 
Raul Fernando Conceição Santos» [sic] 
 

Do senhor Carlos Almeida (CDU): 
«Declaração de Voto 
Votei favoravelmente a moção apresentada pela CDU e contra o texto conjunto 

apresentado pelo PS e pelo PSD pelos seguintes motivos: 
1- Não me parece que tenhamos de tomar uma decisão de fusão como “um mal 

menor” perante a iniciativa da administração central. Nesta questão não há mal menor, ou as 
medidas são melhores ou não são; 

2- Não foi provado que a fusão das três freguesias da cidade resulte numa melhoria 
das respetivas populações. 

Peniche, 13 de janeiro de 2012. 
Carlos Almeida» [sic] 
 
Os senhores Rogério Cação, António Salvador, Paulo Balau, Vítor Mamede e 

Floriano Sabino também disseram que iriam apresentar declarações de voto, assim 
como os grupos da CDU, do PSD e do PS, o que não fizeram até ao fecho da presenta 
ata. 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  
 
Para efeitos de execução imediata, nos termos do número três do artigo 

nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de setembro, submetida a votação a minuta da ata, constatou-se a sua 
aprovação, por unanimidade. 

 

ENCERRAMENTO :  
 
Sendo uma hora e trinta minutos do dia catorze de janeiro, o senhor Presidente 

da Mesa declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, 
observando o artigo 63.º do Regimento da Assembleia Municipal de Peniche, aprovado 
em 25 de junho de 2010, que estipula que a ata de cada reunião ou sessão contenha as 
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intervenções de cada membro da Assembleia Municipal, que eu,  Josselène Nunes Teodoro , 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com o senhor 
Presidente da Mesa assino, nos termos do número dois do artigo nonagésimo segundo 
da lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro. 


