
A3

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 20,20 x 17,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48482552 25-06-2013
herdade da Espirra

a fábrica da Portucel começa aqui!

AHerdade de Espirra produz 12 milhões
de plantas certificadas por ano. A floresta

é a grande aposta deste espaço, que pertence
à Portucel, e localiza-se na freguesia de Ma-
rateca produzindo 5 por cento de energia na-
cional de bio massa.

A Portucel é uma empresa 100 por cento
nacional, que possui unidades industriais em
Setúbal, Figueira da Foz e Aveiro, que dá tra-
balho a 2275 colaboradores com qualificações
superiores.

A Herdade de Espirra estende-se por 1700

hectares de vinhas e viveiros de eucaliptos, azi-
nheiras, sobreiros e plantas ornamentais. Os
trabalhadores desta herdade, quase na totali-
dade são mulheres, onde uma centena traba-
lha nos viveiros, são oriundos dos concelhos
de Palmela, Alcácer do Sal e Vendas Novas.

A Herdade produz o vinho, ainda com a
pisa artesanal, e encontra-se a recuperar um
espaço para ser sala de provas, conforme ex-
plicou Vasco Paiva, responsável pelos viveiros
e pela produção de vinhos. As uvas são oriun-
das dos 37 hectares da casta castelão. O tu-
rismo é um dos projectos, que a Herdade irá
concretizar e este ano já receberam 674 visi-
tantes oriundos na maior parte do estrangeiro.

Os vinhos da Herdade da Espirra vão parti-
cipar pela primeira vez este ano nos Cruzeiros
da Casa Mãe, que se prolongam até Setembro.

Um dos problemas que mais afligem os res-
ponsáveis da Herdade são os roubos, no es-
paço de um ano verificaram-se quatro, com
os gatunos a provocarem elevados prejuízos
para furtarem o alumínio.

milhões de rebentos de eucaliptos são tratados
por uma centena de trabalhadoras

Vasco Paiva explicou as actividades desenvolvidas na Herdade

os vinhos da casta castelão já ganharam vários prémios




