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MARATECA Autarcas estiveram na Herdade de Espirra
e Herdade do Zambujal

Câmara de Palmela visitou herdades
na semana dedicada à freguesia
a semana que dedicou à freguesia da Marateca (17 a 21 de
Junho), a Câmara Municipal de
Palmela visitou duas importantes herdades localizadas no seu território: a
Herdade de Espirra, já no limite da freguesia, próximo de Pegões, e a Herdade
do Zambujal.
“Realmente, o concelho e a freguesia são ricos e têm muito a dar ao desenvolvimento rural. Há hoje sectores
da nossa agricultura que estão com
uma força renovada”, constatou a presidente da autarquia, Ana Teresa Vicente, na sequência destes contactos.
A Herdade de Espirra, propriedade
do Grupo Portucel Soporcel, apresenta 1.700 hectares de eucalipto, vinha
e viveiros. “O viveiro de Espirra é o
maior viveiro de plantas florestais da
Europa. A fábrica começa verdadeiramente aqui”, realçou João Lé, administrador da Área Florestal do Grupo
Portucel Soporcel. O responsável explicou que, no viveiro, são produzidas
plantas clonais, a larga maioria destinadas ao grupo e uma parte cedida à
produção nacional, plantas seminais de
eucalipto, plantas florestais e ornamentais para o mercado.
Após a visita guiada ao viveiro, os
membros dos executivos da câmara e
da Junta da Marateca presentes tiveram a oportunidade de conhecer a
adega. A herdade, que comercializa
três marcas de vinho, dispõe de 37
hectares de vinha e procura manter a
tradição, sendo que a vindima é feita
de forma manual e o processo de produção é artesanal. Neste momento, a
adega está a ser reestruturada e existe um projecto para a criação de uma
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sala de provas, para que a herdade
possa integrar a Rota de Vinhos da Península de Setúbal.
Na Herdade do Zambujal, os membros dos executivos da câmara e da
Junta da Marateca participaram numa
visita guiada de tractor pela extensa
área da herdade, que se dedica à agri-

cultura e pecuária e inclui também
uma praça de touros, onde puderam
assistir a uma demonstração. “Tomámos conhecimento do desenvolvimento e projectos para as várias dimensões rurais da herdade, que trabalha em várias frentes”, referiu Ana
Teresa Vicente.

