Jornal do Douro

15 de Dezembro de 2011

15

Região
Câmara Municipal organizou e apoiou a deslocação a Spello

Produtores de Vinhos de Murça em Itália

A

Câmara Municipal de
Murça organizou e
apoiou a deslocação a
Spello – Itália, de uma comitiva de 9 (nove) produtores
de vinhos de Murça, sendo a
delegação murcense, liderada
pelo Presidente da Câmara,
Dr. João Teixeira.
Esta visita oficial e institucional, à região de Umbria,
em Itália, enquadrou-se no
âmbito das relações bilaterais
entre Murça e a cidade de
Spello, situada no triângulo,
Assis – Perugia – Florença
e Roma e foi contextualizada
na organização em Spello da
“Festa do Oleo Novo” tendo
a Câmara de Murça feito
deslocar uma viatura oficial
que transportou cerca de um
milhar de garrafas de vinho,
de marcas referenciadas com
os respectivos produtores,
tendo a Adega Cooperativa
de Murça apresentado a mais
significativa quantidade e
variedade. Estiveram assim
presentes na exposição organizada no Município de Spello;
a Adega Cooperativa de Murça
e os vinhos dos produtores e
engarrafadores individuais e
sediados em Murça: Quinta de
Jorjais (Manuel Borges); Águia
de Moura (Martim); Paredes
Meias e Cabeça Ouro (António Boal); Castro Malheiro
(Noura); Seistornas (Murça) e
S. Sebastião (Murça).
O impacto desta presença
foi enorme tendo o executivo

municipal da cidade de Spello,
o Sindaco (presidente) Sandro
Vitali e todos os respectivos
assessores, particularmente
aqueles que têm a responsabilidade das relações internacionais Enzo Fastellini, recebido
oficial e entusiasticamente a
delegação de Murça.
Nesta data decorreu o
50º aniversário da organização festiva em Spello, tendo
estado presentes diversas
entidades oficiais da região

da Umbria e de organizações
agrícolas nacionais, sendo
que a interligação com este
município que produz essencialmente azeite é um bom
facto para a organização conjunta de actividades similares
ora em Spello ora mesmo em
Murça.
A Câmara Municipal de
Murça depois de mostrar nos
últimos anos um apoio forte e
inequívoco quanto a uma gestão profissionalizada na Adega

Cooperativa de Murça e o
apoio na cedência de terrenos
e até financeiro para a construção do edifício da Cooperativa
Agrícola dos Olivicultores de
Murça e a divulgação dos
diversos produtos através da
organização do evento que
anualmente realiza em Maio,
a “Exposição – Feira do Azeite, do Vinho e dos Produtos
Regionais”, mostra com esta
atitude apoio também aos
produtores e empresários que
a nível individual desenvolvem
o sector produtivo e comercial
dos vinhos de Murça.
João Teixeira, o dinâmico
Presidente da Câmara de
Murça mostra-se satisfeito

com o êxito desta missão e
refere que o mês de Maio
será a data definida para que
seja assinado o Protocolo final
da Geminação entre Murça e
Spello e que outras delegações efectuem intercâmbios
a diversos níveis. No imediato
será o intercâmbio de escolas
e de jovens estudantes que
de Murça irão a Spello no
próximo mês de Abril, tal como
aconteceu com a deslocação
de 20 alunos de Spello que estiveram em Murça no passado
mês de Setembro, bem como,
uma delegação de 24 pessoas
de Spello, no mês de Agosto
para construírem um inédito
tapete de flores.

