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Paula Cabaço esteve também a ver as condições do cais do Seixal. 
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INTERVENÇÃO 

APRAM vai instalar novo 
guincho no cais do Seixal 
Paula Cabaço perspetiva que o novo guincho possa ser instalado "até ao final de outubro, 
mantendo-se a trabalhar o atual. No local, admitiu que o cais do Seixal está a precisar de uma intervenção. 

Por Lúcia M. Silva 
lucia.silva@jm-madeira.pt 

A Administração dos Portos da Ma-
deira (APRAM) vai instalar um novo 
guincho no cais do Seixal. Trata-
-se de um investimento de mais 
de 100 mil euros que vai apoiar 
duas dezenas de pescadores locais, 
revelou a presidente do Conselho 
de Administração, após uma visita 
efetuada àquele cais. 

No local, Paula Cabaço apro-
veitou ainda para auscultar não 
só os pescadores, mas também o 
deputado eleito pelo Porto Moniz, 
à Assembleia Legislativa Regional, 
Valter Correia. 

O atual guincho, gerido pelo 
Clube Naval do Seixal, acusa os 
efeitos da corrosão marítima, mas 
continua em atividade, "pois é a 
única forma de colocar os barcos 
no mar que quase todos os dias 
partem para a pesca", garantem 
os pescadores. 

Neste momento, decorrem as 
consultas ao mercado para deter-
minar qual a melhor aquisição, em 
termos de preço/qualidade. Seguir-
-se-ão os procedimentos públi-
cos previstos na lei, em termos de  

contratação. 
A presidente perspetiva que o 

novo guincho possa ser instalado 
"até ao final de outubro, manten-
do-se a trabalhar o atual, garantin-
do nesta altura de verão, em que o 
mar está mais calmo, que os pes-
cadores poderão sair todos os dias 
para a faina". 

No local, Paula Cabaço esteve 
também a ver as condições do cais 
do Seixal que, admitiu, "está a pre-
cisar de uma intervenção". 

A responsável lembrou ainda 
que o Governo Regional "estipulou 
como uma das prioridades a rea-
bilitação dos pequenos cais como 
apoio ao desenvolvimento econó-
mico e social, não garantindo ape-
nas o abrigo dos barcos sobretudo 
de pesca, mas constituindo mais 
um ponto de atração, nomeada-
mente para embarcações marí-
timo-turísticas, diversificando e 
maximizando as potencialidades 
locais". 

No final da visita, a responsável 
revelou também que prevê incluir 
a reparação do cais do Seixal nos 
próximos contratos-programa a 
assinar com a Vice-presidência do 
Governo Regional. 
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