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Avançam obras no molhe
Norte do Porto de Abrigo
Nazaré Obra já foi adjudicada. Governante anunciou que intervenções serão esten-
didas a todos os portos nacionais
O secretário de Estado do Mar,
Manuel Pinto de Abreu, anun-
ciou sábado, na Nazaré, que a
obra de reparação do molhe
norte do Porto de Abrigo já foi
adjudicada.

O governante, que partici-
pou na iniciativa Made in Pes-
cas, promovida pelo jornal Re-
gião de Cister, informou que “a
obra será interrompida no In-
verno e retomada no próximo
ano, seguindo-se a reparação
do molhe sul”, refere uma nota
de imprensa da autarquia na-
zarena. 

Manuel Pinto de Abreu, res-
ponsável pelo estudo de assi-
nalamento marítimo para a
prática de navegação do Porto
de Pesca da Nazaré, garantiu
que, conhecendo bem as con-
dições de segurança da infra-
estrutura, “em nenhum mo-
mento houve risco para a prá-
tica da barra por o farolim ter
sido retirado”. 

Na ocasião, o tutelar da pasta
do mar apelou a uma visão
mais optimista sobre o sector
para que este se torne mais
apelativo para os jovens, re-
cordando que nem tudo vai
mal nas pescas em Portugal,

apontando como exemplos o
sector da transformação e das
conservas, em que “Portugal é
reconhecido mundialmente
pela qualidade” que imprime
nesta área de actividade eco-
nómica.

“Temos que valorizar o que
temos feito de bom. Temos que
ter orgulho no que fazemos
bem”, disse o secretário de Es-
tado que admitiu que desde a
inauguração do Porto da Na-
zaré, em 1983, “pouco mais foi
melhorado”, enaltecendo, em
seguida, o trabalho do seu ac-

tual responsável, José Apoli-
nário, que tem efectuado, nos
últimos meses, “intervenções
essenciais para o bom funcio-
namento de todos os portos
nacionais”. 

O governante assegurou,
ainda, que todos os portos na-
cionais “terão muitas mais in-
tervenções” dentro dos próxi-
mos meses.

Por seu turno, o presidente
da Câmara da Nazaré, Walter
Chicharro, que desde o início
do mandato reuniu com diver-
sas entidades sobre a pesca e

o Porto, considera que este
equipamento é o de maior re-
levância do concelho e como
tal “deve ver a sua importância
reforçada na componente de
apoio à actividade piscatória,
assim como potenciar o aco-
lhimento de infra-estruturas
que possam potenciar a insta-
lação de outras actividades
económicas”.

A reparação do cais e áreas
de passagem de tripulantes de
embarcações e a organização
do espaço físico terrestre do
Porto da Nazaré, para que se
possam gerar possibilidades
de implementação empresa-
rial, tanto de cariz marítimo
(junto à área de armazéns)
como de cariz turístico (junto
à envolvente da actual Marina
de Recreio), têm sido as obras
recomendadas pela Câmara
da Nazaré à tutela do Porto.

Na ocasião, José Apolinário,
presidente da Docapesca, vol-
tou a frisar que serão feitos in-
vestimentos de cerca de 400
mil euros na lota da Nazaré,
bem outros investimentos
com vista à melhoria das con-
dições de toda a infra-estrutura
portuária.|

Visita ao Porto José Apolinário (esq.), Manuel Pinto Abreu (cen-
tro) e Walter Chicharro
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