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Vila de Coina
Uma freguesia com futuro

SIMARSUL – Estação Elevatória de Coina
Criar as condições necessárias para
o usufruto dos cursos de água do Barreiro
Desde o dia 8 de Outubro de 2007 que está a ser construída em Coina uma Estação Elevatória, pela empresa 
SIMARSUL. 
Uma infra-estrutura, para o tratamento de esgotos domésticos, que José Fialho, director de Engenharia da 
SIMARSUL, sublinha a importância dos benefícios ambientais que irá trazer “para os rios e ribeiras agora polu-
ídos”, assim como o impulso na adopção de posturas pró-activas, a favor do ambiente, no sentido de “criar as 
condições necessárias para o total usufruto dos cursos de água e suas margens” no Barreiro. 



SIMARSUL – Estação Elevatória de Coina
Criar as condições necessárias para o
usufruto dos cursos de água do Barreiro

Desde o dia 8 de Outubro de 2007 que 
está a ser construída em Coina uma Es-
tação Elevatória, pela empresa SIMARSUL. 
Uma infra-estrutura, para o tratamento 
de esgotos domésticos, que José Fialho, 
director de Engenharia da SIMARSUL, 
sublinha a importância dos benefícios 
ambientais que irá trazer “para os rios 
e ribeiras agora poluídos”, assim como 
o impulso na adopção de posturas pró-
activas, a favor do ambiente, no sentido 
de “criar as condições necessárias para o 
total usufruto dos cursos de água e suas 
margens” no Barreiro. 

Integrada em ambiente urbano,
sem odores ou ruídos

Integrada em ambiente urbano, a Estação 
Elevatória de Coina, pelo que sublinha a 
empresa SIMARSUL, não causará impac-
tos na sua envolvente, não dispondo de 
odores ou de ruídos, o que se deve, nas 
palavras de José Fialho, director de En-
genharia da SIMARSUL, à inclusão de um 
conjunto de especificidades, destacando 
que os equipamentos de bombagem de 
água “possuirão reserva instalada e serão 
submersíveis”, o que eliminará qualquer 
ruído; para além disso dispõe de um siste-
ma de aspiração e de tratamento de odo-
res “por carvão activado”, sublinha. Em 
termos de segurança, salienta a instala-
ção de um grupo gerador de emergência, 
automaticamente accionado em caso de 
falta de energia, e a existência de diversos 
alarmes que possibilitarão o acompanha-
mento remoto da instalação, “garantindo 
uma rápida e eficaz intervenção dos pi-
quetes de manutenção”, sustenta. 

Existência de instalações sanitárias 
destinadas aos transeuntes

Em termos visuais, sublinha o facto de a 
infra-estrutura estar em harmonia com 
o meio urbano, indo ser integrada numa 
zona verde, e que inclui à sua superfície 
instalações sanitárias destinadas aos tran-
seuntes. Adianta ainda que “a SIMARSUL 
irá articular os arranjos exteriores da Esta-
ção Elevatória com todas as intervenções 
preconizadas pelo Município para a en-
volvente”. E refere que a sua localização 
foi inclusivamente alterada “de forma a 
garantir a perfeita inserção da rotunda 
agora em construção”.

Benefícios ambientais
para os rios e ribeiras 

Quanto a valores, José Fialho fala de um 
investimento de cerca de 390 mil euros e 
sublinha o facto de a Estação Elevatória 
de Coina estar integrada na “Empreitada 
de Execução dos Sistemas de Drenagem 
e Elevatórios do Subsistema da Quinta do 
Conde”, a qual diz ter sido “adjudicada 
por praticamente dois milhões de euros”. 
Da importância da obra, na requalificação 
ambiental do concelho do Barreiro, refere 
que a infra-estrutura: “permitirá ao Mu-
nicípio eliminar as descargas de esgotos 
de origem doméstica, sem tratamento no 
meio receptor, com óbvios e imensos be-
nefícios ambientais para os rios e ribeiras 
agora poluídos”. Um impacto que diz ser 
“extremamente significativo a nível local, 
uma vez que os esgotos de Coina são ac-
tualmente descarregados no meio recep-
tor sem tratamento”.

Impulso na adopção de posturas
pró-activas a favor do ambiente 

Permitindo o tratamento dos esgotos de 
origem doméstica da região, o director de 
Engenharia da SIMARSUL sublinha o con-
tributo da Estação para as águas fluviais 
do Barreiro, resultando numa maior apro-
ximação da cidade aos rios, ao que adian-
ta: “Esta garantia de tratamento possi-
bilitará e impulsionará certamente todos 
os intervenientes a adoptarem posturas 
pró-activas a favor do ambiente, desde as 
autarquias ao Governo Central, o que per-
mitirá certamente, a médio prazo, criar as 
condições necessárias para o total usufru-
to dos cursos de água e suas margens.” 
 

“As obras estão a desenvolver-se
com um ritmo inferior ao

inicialmente previsto”

Com um prazo de conclusão da constru-
ção apontado para Julho de 2008, reco-
nhece que “as obras estão a desenvolver-
se com um ritmo inferior ao inicialmente 
previsto”, ao que fundamenta que parte 
do atraso se deve à necessidade de ter 
sido reposicionada a sua localização “de 
forma a compatibilizá-la com a rotunda 
em construção”. E outro aspecto que su-
blinha é a profundidade de implantação 
da obra e a tipologia do solo do local, per-
to da zona da ribeira, o que diz ter obriga-

do “à utilização de métodos construtivos 
específicos e à adopção de medidas de 
segurança adequadas”.

Objectivos da SIMARSUL –
“a garantia de um nível de

tratamento das águas residuais
domésticas acima dos 90 por cento”

Quanto à dimensão e importância da obra 
no contexto da rede na Península de Se-
túbal, José Fialho adverte: “a importância 
tem que ser encarada para o conjunto dos 
investimentos em curso”, ao que explica: 

“uma vez que uma única infra-estrutura 
de elevação de esgotos, ou mesmo um 
único sistema de drenagem e tratamento 
como o da Quinta do Conde, por si, não 
permite a concretização dos objectivos 
globais da SIMARSUL para a Península”. E 
sendo a SIMARSUL responsável pela ges-
tão dos esgotos de oito municípios, os ob-
jectivos diz serem “a garantia de um nível 

de tratamento das águas residuais domés-
ticas acima dos 90 por cento”, tendo em 
conta que actualmente, na Península de 
Setúbal, apenas 25 por cento dos esgotos 
são tratados.

Estações Elevatórias - interligam
aglomerados populacionais
geograficamente dispersos 

Do contributo das Estações Elevatórias na 
gestão dos esgotos nas sociedades mo-
dernas, sublinha o facto de pela sua fun-
ção de elevação dos esgotos, permitirem 
a “transposição de obstáculos físicos ou 
morfológicos, bem como evitarem a im-
plantação dos colectores de drenagem 
gravíticos a profundidades demasiado 
elevadas”. Em suma, considera que “as 
estações elevatórias permitem a criação 
de sistemas de drenagem abrangentes em 
termos geográficos”, uma vez que podem 
interligar aglomerados populacionais ge-
ograficamente dispersos. Factor que, por 
possibilitar o recurso a uma solução con-

junta: “diminui o número de instalações 
de tratamento (ETAR)”, permitindo “pro-
jectar uma única instalação mais estável 
(redução das pontas de caudal e diluição 
de cargas tóxicas), mais eficiente (recursos 
a tecnologia mais avançada) e mais eco-
nómica”, remata.

Andreia Catarina Lopes
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União Recreativa de Cultura e Desporto de Coina
“Estamos com muitas dificuldades mas 
tudo o que conseguimos é uma vitória”

A União Recreativa de Cultura e Desporto 
de Coina foi fundada em 10 de Junho de 
1971, está prestes a comemorar o seu 37º 
aniversário, ao longo dos anos tem sido 
uma associação que tem marcado a vida 
associativa da freguesia de Coina.
A actual direcção é composta na sua gran-
de maioria por mulheres, sendo presidida 
por Bruno Raminhos.
Fomos visitar a suas instalações. Uns jo-
vens jogavam ping pong, enquanto ou-
tros conversavam. No salão tinha chegado 
ao fim mais uma aula de step. As ginastas 
saíam e no seu rosto notavam-se os sinais 
do treino. O ambiente da colectividade es-
tava calmo.

Gostaríamos de ter mais mulheres

Paula Cristina Bita, uma das praticantes 
e vice presidente da Direcção, conversou 
com o “Rostos”, e salientou que de facto a 
actual direcção é composta na sua grande 
maioria por mulheres – “Nós até gostarí-
amos de ter mais mulheres que aquelas 
que temos, mas isto ocupa um bocado de 

tempo e as pessoas não podem, nem sem-
pre estão disponíveis”.
Paula Cristina, refere que a motivação das 
actuais dirigentes da União Recreativa de 
Cultura e Desporto de Coina, resultou – 
“De vermos muitos miúdos na rua. Eles 
conviviam na rua e até chegaram a ser 
assaltados. Nós pensámos que tínhamos 
aqui este espaço, que estava fechado e, 
então, nós, achámos que poderia servir 
para eles, aqui, fazerem algumas activida-
des e conviver”.

Verbas para arrancar com as obras

“Nós viemos para cá com a vontade de di-
namizar a vida da colectividade, que esta-
va parada, e, fazermos o nosso melhor. O 
nosso trabalho está a decorrer bem, mas 
temos algumas dificuldades.” – salienta 
Paula Cristina.
“Estamos a pensar fazer obras. Já temos 
alguns projectos. Agora estamos a ver 
se conseguimos o dinheiro. A Câmara 
Municipal já nos deu algum apoio e nós 
estamos a tentar conseguir verbas para 

arrancar com as obras” – sublinha a vice 
presidente da Direcção.

“Temos campeões nacionais”

Na União Recreativa de Cultura e Despor-
to de Coina actualmente desenvolvem-se 
diversas modalidades. Há Karaté – “Temos 
campeões nacionais” – refere Paula Cris-
tina.
São dinamizadas diversas actividades : 
Step, Danças de Salão, Escola de Música, 
a Banda, Artes Decorativas e Ginástica de 
Manutenção.
O Bar funciona no período nocturno, con-
tando com algum trabalho voluntário das 
dirigentes.
A União Recreativa de Cultura e Desporto 
de Coina contam actualmente com cerca 
de 400 associados.
Benedito Marques, um histórico do clube, 
refere Paula Cristina – “continua sempre a 
apoiar-nos” .
Outros homens dão apoios logísticos nas 
actividades desportivas e no dia a dia da 
colectividade.  

Temos cá bastantes jovens

“Os jovens estão a integrar-se bem na vida 
da colectividade mas nós gostávamos que 
para cá viessem mais. Mas, na verdade, 
temos cá bastantes jovens, são muitos 
mesmo” – salienta a vice presidente da 
direcção.
“Esta experiência na colectividade para 
mim é nova. Eu gosto muito. Gosto por-
que faço parte de um grupo que trabalha 
sempre junto, e, sempre que é altura de 
festas nós vimos cá para trabalhar. Damos 

o nosso melhor. Damos o nosso melhor 
aqui no Bar, onde fazemos dinheiro todos 
os dias, com o nosso trabalho, num siste-
ma de rotatividade. Mas, todas nesta acti-
vidade sentimo-nos bem” – sublinha. 
“Estamos com muitas dificuldades mas 
tudo o que conseguimos é uma vitória” – 
refere Paula Cristina, com um sorriso.

Gostava que os sócios
aparecessem mais

“O que eu gostava é, de facto, que os 
sócios aparecessem mais, porque eles só 
aparecem em alturas de festa. Gostava 
que as pessoas, os sócios da colectivida-
de interagissem mais, vivessem mais a co-
lectividade, isso também era melhor para 
nós, e, para as pessoas também era me-
lhor, penso eu”- sublinha a finalizar a vice 
presidente da direcção

Conviver com os meus amigos

Marco, é um jovem de 14 anos, diz-nos 
que frequenta a colectividade todas as 
noites –“Gosto de estar aqui, para jogar 
ping pong e conviver com os meus ami-
gos e com as pessoas que cá estão”.
Os jovens fazem do União de Coina um 
ponto de encontro, para jogar ping pong, 
para ver televisão, conviver e envolvem-se 
noutras actividades da colectividade.
“Acho que faz falta criar uma equipa de 
futebol, porque é aquilo que a gente mais 
gosta. De resto é tudo bom. Nós campo 
de futebol já temos não há é uma equipa” 
– comenta o Marco.

“O que eu gostava é, de facto, que os sócios aparecessem mais, porque eles só aparecem em alturas de festa. Gostava que 
as pessoas, os sócios da colectividade interagissem mais, vivessem mais a colectividade, isso também era melhor para nós, e, 
para as pessoas também era melhor, penso eu”- sublinha Paula Cristina Bita, vice presidente da direcção num breve diálogo 
com “Rostos”.
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Juvenal Silvestre, presidente da Junta de Freguesia de Coina 

“O trabalho que nós temos vindo a realizar 
está um pouco na continuidade das acções 
que iniciámos no mandato anterior”

Na zona central está em curso a cons-
trução da Estação Elevatória, uma 
obra SIMARSUL, que vai contribuir 
para o tratamento da rede de esgotos 
da freguesia e, simultaneamente, que 
sejam construídas novas instalações 
sanitárias e o arranjo do espaço envol-
vente como uma ampla zona verde.
No mesmo local a Câmara Municipal 
do Barreiro está a construir uma rotun-
da que vai melhorar substancialmente 
a circulação do trânsito na entrada da 
vila, assim como criar condições para 
que os autocarros dos TCB’s possam 
circular e servir a freguesia.
Na estrada nacional, outra rotunda, 
esta da responsabilidade das Estradas 
de Portugal. Uma obra neste momen-
to parada porque aguarda a resolução 
de problemas relacionados com uma 
rede de esgotos existente no local que 
carece de resolução. 
Quem entra em Coina, nos dias de 
hoje, sente que a vila está numa ver-
dadeira revolução.

Melhorar o Parque das Merendas 

Junto ao Parque das Merendas, Ju-
venal Silvestre, presidente da Junta 
de Freguesia de Coina, sublinha que 
vão ser colocadas lajetas de cimentos 
melhorando o piso e permitindo uma 
utilização do espaço com mais qua-
lidade, principalmente nos meses de 
Verão, quando o Parque das Meren-
das é mais utilizado.
“Esta é uma obra da Junta” – sublinha 
o autarca.

Uma urbanização modelo
no Alto da Malhada 

Na Urbanização do Alto da Malhada 
tomámos contacto com as obras de 
arranjo dos espaços exteriores que 
não foram concluídos pelo urbaniza-
dor.
“A Câmara teve que despoletar o pro-
cesso das garantias bancárias, este 
foi um processo iniciado no executivo 
anterior que agora foi concluído e ar-

ranjou-se tudo. Os passeios estão fei-
tos a relva já está verdejante. Vamos 
procurar manter este espaço sempre 
limpo” – sublinha Juvenal Silvestre.
“Esta é uma urbanização sossegada e 
com muito boas condições. É ampla 
e tem espaços de estacionamento” – 
sublinha.
Nesta urbanização vai nascer o Jardim 
de Infância, Creche e Lar de Idosos.
No Bairro Cruz e Cruz, no jardim a 
Junta de Freguesia vai construir no-
vos passeios e remodelar os espaços 
verdes. 
“Esta é uma obra que vamos avançar 
no Verão” – sublinha o autarca.

A urgência do passeio
em Covas de Coina

Juvenal Silvestre, em Covas de Coina, 
expressou a sua preocupação sobre 
os passeios e os abatimentos que co-
meçam a registar-se na estrada.
“Isto é um perigo as pessoas têm que 
vir por dentro da estrada. Esta é uma 
estrada com muito movimento. O ve-
reador Joaquim Matias é de opinião 
que devíamos optar por uma ciclo-
via. Para nós também pode ser essa 
a solução. O que interessa é que as 
pessoas possam circular por aqui em 

segurança” – sublinha o autarca.
A AUGI Covas de Coina, segundo re-
feriu Juvenal Silvestre, pelas informa-
ções da Câmara Municipal do Barrei-
ro, brevemente vai ser desbloqueada.
“Esta é uma situação que será acom-
panhada pela Comissão de Proprietá-
rios” – referiu.

Ilhas ecológicas na
Quinta do Peliche 

Na Quinta do Peliche, uma bonita ur-
banização na freguesia de Coina, a 
Junta de Freguesia vai assumir a var-
rição e, posteriormente, também vai 
acompanhar aspectos relacionados 
com as zonas verdes.
Nota-se naquele espaço a preocupa-
ção dos residentes em intervir no em-
belezamento do espaço.
“Vamos iniciar a colocação das placas 
toponímicas” – refere Juvenal Silvestre 
e acrescenta que vão ser construídas 
as ilhas ecológicas sendo retirados os 
contentores da urbanização.
O arranjo que foi feito pela Junta de 
Freguesia na “Santinha”, na rotunda 
perto da Quinta do Peliche, é referido 
com muito orgulho por Juvenal Silves-
tre. 
 

Fomos visitar a freguesia de Coina. Juvenal Silvestre, presidente da Junta de Freguesia, ao longo da visita, expressou a sua 
satisfação pelas diversas obras que estão em curso na freguesia que, sem dúvida, vão contribuir para melhorar a qualidade 
de vida na freguesia.



Continuidade do mandato anterior

Após a visita que fizemos pela fregue-
sia de Coina, Juvenal Silvestre fez um 
breve balanço do trabalho.
“O trabalho que nós temos vindo a re-
alizar está um pouco na continuidade 
das acções que iniciámos no mandato 
anterior.
É evidente que há necessidade de fa-
zer alguma contenção para termos 
fundo de maneio que nos permita 
realizar algumas obras que queremos 
concretizar.
No entanto, até ao momento, na 
freguesia têm sido realizadas muitas 
obras e, isso, na verdade, origina que 
nós, nalguns casos só podemos avan-
çar, quando as obras que estão em 
curso estiverem concluídas.
Dou-lhe o exemplo do Alto da Ma-
lhada, nós só podemos avançar com 
algumas obras que ali pretendemos 
realizar depois de concluído o projec-
to que está a decorrer.
Nós iremos intervir no arranjo da zona 
do jardim, iremos intervir no Campo 
de Jogos, no Parque Infantil.” – refe-
riu Juvenal Silvestre.

Obras da junta em projecto

O presidente da Junta de Freguesia de 
Coina, sublinhou que vão realizar me-
lhoramentos nos espaços envolventes 
do Bairro Cruz e Cruz e, acrescentou 
que uma das obras que gostava de 
concretizar neste mandato era o pas-
seio ou ciclovia na estrada de Covas 

de Coina – “Estamos a aguardar o 
projecto, para construirmos esses ar-
ruamentos desde o cruzamento do 
Ferreira até à antiga Fábrica do Plás-
tico. Esta era uma obra que gostáva-
mos de concretizar”.
Sublinha que na zona central da vila 
de Coina existem alguns melhora-
mentos, também ao nível dos pas-
seios mas tudo está dependente das 
diversas obras que estão a decorrer, 
quer na estação da ETAR, que as ro-
tundas.
“Esperamos lá para o mês de Maio 
iniciarmos as obras que temos pro-
gramadas pela nossa parte. Temos 
que aguardar” – sublinhou.

Uma relação de proximidade

“O nosso mandato tem estado a cor-
rer bem. Há uma grande ligação en-
tre nós e a população. Sentimos que 
as pessoas nos dão o seu apoio. Isso 
nota-se nas relações do dia a dia.
Sabe esta é uma freguesia muito pe-
quena, nós convivemos todos muito 
uns com os outros. Se há problemas 
de falta de água, se há um buraco 
numa rua, as pessoas dirigem-se à 
Junta de Freguesia, embora sabendo 
que não são assuntos directamente 
da responsabilidade da Junta de Fre-
guesia, é a nós que recorrem e solici-
tam apoio, isso dá origem que exista 
uma relação de proximidade entre to-
dos nós.
Naturalmente, sempre que as pessoas 
nos contactam nós procuramos inter-

ceder junto à Câmara Municipal na 
resolução dos problemas.” – salienta 
Juvenal Silvestre.

Trabalhar para as
Marchas Populares

O presidente da Junta de Freguesia de 
Coina salienta que “as colectividades 
da freguesia estão a trabalhar”, e su-
blinhou que “no União de Coina há 
muita juventude e a direcção é com-
posta praticamente só por mulheres, 
que levaram com elas os filhos e os 
jovens amigos”.
Referiu que a colectividade da Quin-
ta da Areia também “está a funcionar 
bem” , enquanto a associação de Co-
vas de Coina, “mantém a sua dinâmi-
ca com o atletismo”.
Recordou que a freguesia de Coina 
não entrou, este ano, no Carnaval 
porque existiram alguns atrasos – “as 
pessoas em Coina gostam de partici-
par, de se envolver e confeccionar os 
seus trajes e não existia tempo sufi-
ciente”.
“Agora, vamos reunir para debater 
a participação nas Marchas Popula-
res. Nós gostávamos que as Marchas 
avançassem. Acreditamos que o mo-
vimento associativo da freguesia ire 
envolver-se”.

Uma freguesia solidária

Juvenal Silvestre, nota-se sente uma 
grande satisfação pelas mudanças 
que estão a decorrer nos espaços ur-
banos da freguesia e, acrescenta que 
a autarquia continua a desenvolver as 
suas actividades de colaboração com 

os idosos – “envolvemos as pessoas”.
“Damos o nosso apoio, igualmen-
te, cedendo camas para acamados, 
apoiando com o empréstimo de ca-
deiras de rodas e realizamos convívios 
com os idosos” – refere o autarca.
“Tem nascido gente, felizmente, e 
continuamos a dar o nosso contribu-
to de 150 euros, em cada nascimen-
to. Este é um motivo de orgulho para 
nós, porque somos a única freguesia 
que fazemos isto no nosso concelho. 
Para além disso, atribuímos subsídios 
para as crianças mais carenciadas, 
que frequentam a escola primária, 
de forma a ajudar a compra de livros 
escolares. Nós queremos que todas 
as nossas crianças tenham condições 
para estudar e aprender, por isso aju-
damos na compra de livros escolares” 
– sublinha.

Continuar a trabalhar

“Sinto-me satisfeito com o trabalho 
que estamos a realizar. Digo-lhe sin-
to-me com vontade e quero continu-
ar a trabalhar para freguesia como se 
tivesse tomado posse ontem. Espero 
que o mandato continue a ser positi-
vo e que as pessoas pelo trabalho que 
realizamos continuem a acreditar em 
nós, isso, para mim e para a freguesia 
é que é importante” – referiu a finali-
zar Juvenal Silvestre.
Ficámos de facto com esse sentimento 
que a freguesia de Coina está a sentir 
profundas mudanças e melhoramen-
tos que vão marcar o seu futuro.

S.P.
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Protocolo entre Câmara do Barreiro e CATICA
Cedência de território em direito de 
superfície para construção de Lar 

No final da visita a Coina foi assinado 
um protocolo entre a Câmara Munici-
pal do Barreiro e o CATICA – Centro de 
Assistência à Terceira Idade de Coina 
e Arredores, no qual foi cedido pela 
Câmara um terreno situado no Alto 
da Malhada, na freguesia de Coina, 
à instituição sem fins lucrativos, para 
a construção das valências de Lar de 
Idosos, Creche e Jardim de Infância.

Cedência de terrenos em direitos 
de superfície, “para que se possa 

construir mais barato”

Da assinatura do protocolo, o presi-
dente da Câmara Municipal do Bar-
reiro sublinha resultar de “um esforço 
da Câmara em cooperar e articular 
acções com IPSS (Instituição Particular 
de Solidariedade Social), Associações 
e Colectividades” e que, nessa coo-
peração, diz que uma das estratégias 
assumidas é a cedência de terrenos 
em direitos de superfície, “para que 
se possa construir mais barato”, sa-
lienta. E considera muito importante 
proporcionar a construção de dois 

equipamentos que visam responder 
às carências dos mais pequenos e dos 
mais idosos. “Não só para Coina mas 
também para as freguesias mais pró-
ximas”, sublinha.

“Abrangerem não só o concelho
do Barreiro mas também
as freguesias limítrofes”

O presidente do CATICA, Armando 
Gomes, referiu que o terreno vem 
alargar a capacidade de resposta actu-
al do Centro, não só à creche, ao que 
sublinha que pretendem candidatar-
se a creche nocturna, mas também 
proporcionando o apoio aos mais 
idosos, através da construção de um 
Lar. Falou também no número previs-
to de pessoas a abranger por estas va-
lências, ao que referiu que ao nível no 
pré-escolar, que virá a ter três salas, 
pretendem dar resposta a 75 crianças, 
da Creche entre 30 a 35 e no Lar de 

Idosos que permita receber cerca de 
40 pessoas. Valências que o presiden-
te do CATICA diz “abrangerem não só 
o concelho do Barreiro mas também 
as freguesias limítrofes”.

De sublinhar que o terreno já tinha 
sido cedido ao CATICA em Abril de 
2007, depois de ter sido aprovado, 
quer pela Câmara, quer pela Assem-
bleia do Barreiro, no entanto, na al-
tura, as valências a serem construídas 
seriam uma Creche e Jardim de Infân-
cia, posteriormente foi requerido pelo 
Centro Comunitário de Coina que 
passasse a ter mais uma valência, para 
além das previstas, que seria a de um 
Lar de Idosos, e que sendo possível, 
levou à necessidade de ser alterada a 
escritura e de se proceder à assinatura 
deste protocolo. 

Andreia Catarina Lopes

Valências “não só para Coina mas também para as freguesias mais próximas”

Neste terreno, no Alto da Malhada, vai nascer a nova Creche, Jardim de Infância do CATICA e Lar 
de Idosos.
O Campo de jogos existente vai, em breve, ser transferido, pela Junta de Freguesia, para a mes-
ma zona no espaço mais acima da urbanização do Alto da Malhada.  
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Visita do executivo à freguesia de Coina
“A freguesia de Coina deu um
salto qualitativo muito importante”
No dia 20 de Fevereiro o executivo 
municipal foi em visita à freguesia de 
Coina. Uma iniciativa, que se insere 
no projecto Participação, Democracia 
e Cidadania. Visitaram-se obras que 
estão a decorrer na freguesia, como 
as duas rotundas, a Estação Elevató-
ria de Coina, ou outras que já foram 
feitas, como as da Urbanização no 
Alto da Malhada e, no momento em 
que a reconversão da “maior AUGI do 
concelho” parece estar em vias de ser 
conseguida, o presidente da Câmara 
do Barreiro comentou: “É um conjun-
to de respostas que me permitem di-
zer que a freguesia de Coina deu um 
salto qualitativo muito importante”.   
A visita começou perto do local das 
obras da Estação Elevatória de Coina, 
uma obra a cargo da Simarsul, que 
teve início a 8 de Outubro de 2007 e 
que está prevista de estar terminada 
em Julho de 2008. Uma obra que se 
integra no sistema de tratamento de 
águas residuais do Barreiro, ao que a 
vereadora Sofia Martins, responsável 
pelo pelouro de Águas e Saneamento 
da Câmara Municipal do Barreiro, su-
blinhou que a função da Estação é de 
“elevar a água para ser enviada para 
a ETAR (Estação de Tratamento de 
Águas Residuais) da Quinta do Con-
de” e realçou a sua importância: “re-
cebe todos os efluentes domésticos 
de Coina”. Sobre a data de conclusão 
dos trabalhos, Rita Isidro, chefe de Di-
visão de Projectos e Obras da Câmara, 
sublinha que a conclusão em Julho 
“não deve ser data certa”, uma vez 
que refere que, como está perto da 
ribeira, a progressão das obras tam-
bém depende muito do clima. 

Rotunda municipal para
“requalificar a zona de Coina”

A respeito de acessibilidades, visita-
ram-se os locais onde vão nascer as 
duas novas rotundas na freguesia. 
Uma da responsabilidade da Câmara 
Municipal do Barreiro e outra a car-
go da EP – Estradas de Portugal. Em 
relação à rotunda municipal, com um 
prazo de execução de 75 dias, que li-
gará a EN 10-3 à M 510-1, a vereado-
ra Sofia Martins sublinhou que bene-
ficia de uma candidatura ao Programa 
MARE (no âmbito do INTERREG III-C). 
Na obra que está já em execução, es-
tão a ser precedidas as alterações das 
infra-estruturas que já estavam anti-
gas, através da substituição das con-
dutas de água e de saneamento. Uma 
obra que o presidente da Câmara Mu-
nicipal do Barreiro, Carlos Humberto, 
diz ser no sentido de “requalificar a 
zona de Coina”.

Carreira 6 passa a terminar na Quin-
ta da Areia – facilitar acesso a Coina 

Ainda sobre acessibilidades, o verea-
dor Joaquim Matias, responsável pela 
Divisão de Serviços Urbanos, acrescen-
tou que para resolver os problemas 
de trânsito nesse entroncamento, e 
também integrado no projecto INTER-
REG, vão proceder-se a alterações na 
carreira dos transportes públicos, ao 

que referiu que a carreira 6 vai passar 
a ir até à Quinta da Areia, deixando de 
ir até à Estação Ferroviária de Coina, e 
sublinha que os horários já estão fei-
tos: “o 6 vai chegar uns minutinhos 
mais cedo para as pessoas poderem 
ir no 5 até à estação”. Assim, refere 
que para além de facilitado o acesso 
às localidades da freguesia de Coina, 
também vai ser facilitado o acesso à 
Estação Ferroviária de Coina, de Pe-
nalva, Cabeço Verde e até da fregue-
sia de Santo André. Sobre esta ques-
tão, o presidente da Câmara diz que 
estas carreiras vão passar a melhorar 
as acessibilidades a Coina, Covas de 
Coina e Quinta da Areia e que vai ha-
ver carreiras de meia em meia hora, 
“com minibus e autocarros de melhor 
qualidade”, sublinha.

“A rotunda de Coina está
dependente do conjunto, mas
não é das mais problemáticas”

O trajecto levou depois até ao local 
onde vai ser construída a rotunda que 
está a cargo da EP – Estradas de Por-
tugal, que se estima estar concluída 
antes de 15 de Agosto, prazo limite 
da obra. Uma obra que começou no 
início de Novembro e que se integra 
nos trabalhos de beneficiação entre a 
zona do Casal do Marco, no concelho 
do Seixal, e Setúbal. Uma intervenção 
que contempla o reforço do pavimen-
to, a construção de dez rotundas e de 
dois entroncamentos e a beneficiação 
do sistema de drenagem. Quanto às 
obras da Rotunda de Coina, incluem: 
terraplanagem, pavimentação, ilumi-
nação e arranjo paisagístico da pró-
pria rotunda, para além de passeios, 
separadores centrais e de passadeiras 
com desnível. O arquitecto da EP – Es-
tradas de Portugal, responsável pela 
obra, sublinhou: “A rotunda de Coina 
está dependente do conjunto, mas 
não é das mais problemáticas”.

“É um resultado positivo na
interacção entre Câmara e Juntas”

Passou-se também pela Escola Básica 
nº1 de Coina, onde a vereadora Sofia 
Martins realçou os trabalhos realiza-
dos nas escolas, resultantes do pro-
cesso de descentralização de compe-
tência das Câmaras para as Juntas de 
Freguesia: “É um resultado positivo 
na interacção entre Câmara e Juntas”, 
considerou. Depois de, no ano passa-
do, a escola ter sido pintada por fora, 
ao abrigo desse protocolo, este ano 
diz que vai ser pintada por dentro. Foi 
ainda colocado um portão de modo 
a facilitar a manutenção da caixa de 
areia, assim como de permitir a even-
tual entrada de veículos de emergên-
cia. A faltar fica ainda a substituição 
dos autoclismos tradicionais por flu-
xómetros. 

“Melhoramentos para ir de encon-
tro às necessidades das pessoas”

No Alto da Malhada, a vereadora cha-
mou a atenção para a concretização 
das infra-estruturas que faltavam 

numa urbanização construída há dez 
anos, mas na qual o empreiteiro res-
ponsável não concluiu todas as obras 
incluídas no projecto. Accionada a ga-
rantia bancária, foi adjudicada a obra 
por 274 mil euros, que acabou por 
ficar em 300 mil euros e a vereadora 
diz que a Câmara procedeu à constru-
ção dos equipamentos que faltavam, 
ao que mencionou a criação de ram-
pas, passeios, iluminação pública e a 
construção de dois parques infantis. 
A visita seguiu depois pelo Mercado 
Municipal de Coina, onde a vereadora 
falou das pequenas intervenções fei-
tas, como a reparação dos pavimen-
tos e das portas, “melhoramentos 
para ir de encontro às necessidades 
das pessoas”, considerou.

Projecto da AUGI Covas de Coina I 
em vias de ser aprovado

Em Covas de Coina, o vereador Joa-
quim Matias falou do processo de re-
conversão da AUGI (Área Urbanas de 
Génese Ilegal) Covas de Coina I, refe-
rindo que o projecto de infra-estrutu-
ras está em condições de ser aprovado, 
mas advertindo “mas há correcções 
que têm de se fazer”. E sobre esta 
questão, o presidente da Câmara co-

mentou: “Em breve esperamos estar 
em condições para a levar a Sessão de 
Câmara”. Na freguesia de Coina exis-
tem quatro AUGI, sendo a maior a de 
Covas de Coina, quanto à da Covas de 
Coina II e à da Quinta Manuel Esteves, 
ainda não têm Associações de Mora-
dores, por isso o presidente diz que 
“estão paradas”. Da AUGI da Rua da 
Portagem diz ter Associação de Mora-
dores mas que as dificuldades para a 
sua reconversão resultam do facto de 
ser pequena e de ter problemas com 
as águas domésticas. 

Coina – “centralidade regional”

Do que viu e em jeito de balanço da 
visita feita à freguesia de Coina, o pre-
sidente da Câmara comentou: “É um 
conjunto de respostas que me permi-
tem dizer que a freguesia de Coina 
deu um salto qualitativo muito im-
portante”. Considerando que “no es-
sencial, os cenários mais complicados 
estão resolvidos”, acrescentou que se 
caminha no sentido de Coina assumir, 
no futuro, o que diz ser o papel de 
“centralidade regional”.

Andreia Catarina Lopes
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Construção de duas rotundas

Uma revolução
no centro de Coina

Na visita que fizemos pela freguesia 
de Coina, com Juvenal Silvestre, presi-
dente da Junta de Freguesia de Coina, 
o autarca expressou a sua satisfação 
pelas obras que estão a revolucionar e 
a modernizar o centro da vila.
A nova rotunda de Coina deverá estar 
concluída lá para o final de Abril, ou 
na primeira quinzena de Maio, é uma 
obra da responsabilidade da Câmara 
Municipal do Barreiro. Outra rotunda 
em construção é da responsabilidade 
das Estradas de Portugal. 

Passeios até aos Correios

No prolongamento das obras que es-
tão a decorrer de construção da ro-
tunda, que está a ser construída pela 
Câmara Municipal do Barreiro, refere 
Juvenal Silvestre que já conta com a 
concordância da Vereadora Sofia Mar-
tins, para que sejam construídos pas-
seios da zona da rotunda até à Esta-
ção dos CTT.
“Foi retirada a passadeira. Hoje em dia 
esta é uma zona de circulação muito 
perigosa. Os idosos circulam muito 
por aqui para ir aos Correios receber as 
reformas. As pessoas podem começar 
a passar neste local onde estão os se-
máforos e seguir por um passeios até 
aos Correios.” – sublinha o presidente 
da Junta de Freguesia de Coina. 

Melhores transportes dos TCB’s

Juvenal Silvestre refere, igualmente, 
que a construção dos passeios e a ro-
tunda vai ser um contributo para me-
lhor o ordenamento do trânsito na-
quela zona central da vila de Coina.
Juvenal Silvestre, sublinha que a cons-
trução da nova rotunda também irá 
contribuir para que os autocarros dos 
TCB’s prestem novos serviços à popu-

lação de Coina, dado que irão existir 
paragens das Carreiras 6 e 5, na nova 
rotunda de Coina.
As duas carreiras terão horários articu-
lados para permitir a acessibilidade à 
estação ferroviária de Coina e também 
à Quinta da Areia.

PUB
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