ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 30.09.2016
Ademar Marques (PSD)
Leu a moção que a seguir se transcreve:
«Moção de Apoio – Concessão da Fortaleza de Peniche
O restauro, a valorização e a recuperação da dignidade da Fortaleza de Peniche
deve ser uma prioridade do Município de Peniche, pela sua importância na história local
e nacional e pelo centralismo que ocupa na cidade.
Considerando:
1. Que o Governo anunciou recentemente a intenção de incluir a Fortaleza de
Peniche na lista dos imóveis históricos a concessionar para fins turísticos;
2. Que, nas dificuldades orçamentais presentes e previsíveis para o futuro, o
Estado não tem meios para assegurar a recuperação do vasto património do nosso País e,
em concreto, da Fortaleza de Peniche, e que o Município também não tem meios para se
substituir nessa tarefa;
3. Que esta constitui uma oportunidade única de os privados recorrerem a
fundos que permitam a recuperação deste monumento emblemático da nossa cidade, que
a nossa cidade não pode desperdiçar;
4. Que há cerca de 15 anos que esta concessão está em cima da mesa, com o grupo
Pestana a não avançar com a construção de uma Pousada de Portugal, nomeadamente
por dúvidas quanto à sua sustentabilidade nos moldes acordados;
5. Que é possível a compatibilização de uma unidade hoteleira com a preservação
da memória deste monumento, que inclui séculos como ponto nevrálgico de defesa da
nossa costa e décadas sombrias como prisão política;
6. Que não podem restar dúvidas quanto ao entusiasmo das forças políticas
locais com este projeto, sob pena de qualquer indecisão vir a afastar os potenciais
investidores;
A Assembleia Municipal de Peniche, reunida na vila de Ferrel, em 30 de
setembro de 2016:
A. Declara o seu apoio inequívoco à intenção do Governo de concessionar a
Fortaleza de Peniche à utilização privada;
B. Exorta o Governo a encontrar, no caderno de encargos, um equilíbrio que
permita a manutenção da memória histórica da Fortaleza mas que não comprometa a
viabilidade económica do investimento a realizar;
C. Exorta ao diálogo futuro que permita encontrar uma solução de gestão
partilhada, com responsabilidades partilhadas, entre o concessionário e o Município de
Peniche, da Fortaleza de Peniche.»

