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Vereda e miradouro valorizam
agricultura e turismo
MARCO LIVRAMENTO

mlivramento@dnoticias.pt
Ficaram ontem concluídas as obras
de recuperação da Vereda Agrícola
do Pedregal e de construção do Miradouro do Pedregal, intervenções
que contaram com apoios do PRODERAM 2020 e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, representando um investimento total de
mais de 31 mil euros.
Esta é uma obra que vem beneficiar muitos agricultores daquela
zona, e que o presidente da Junta de
Freguesia de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, quis dar a conhecer
ao Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
Humberto Vasconcelos, e ao presidente da autarquia, Pedro Coelho.
A intervenção contemplou a reparação do pavimento, a reconstrução da levada ali existente, o reforço
de muros em pedra e muros de suporte, numa extensão de 359 metros.
Além da recuperação da Vereda,
os trabalhos contemplaram, também, a construção de um miradouro, numa óptica de valorização
e potenciação turística. Esta nova
estrutura permite a observação da
natureza e das paisagens panorâmicas da freguesia.
Celso Bettencourt aproveitou a
ocasião para agradecer a Humberto Vasconcelos todo o apoio e
acompanhamento dado pela sua
secretaria, através da Autoridade
de Gestão do PODERAM 2020 a
este investimento, "que permite o
aparecimento deste tipo de iniciativas que vêm ajudar os agricultores e a promoção turística da Freguesia".
O autarca aproveitou ainda para
agradecer ao presidente da Câmara Municipal, Pedro Coelho, "pela
visão no desenvolvimento do con-
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O novo miradouro vem dar novas valência à Vereda do Pedregal, na freguesia de Câmara de Lobos. FOTO DR

celho". "Desde a primeira hora
tem apoiado as juntas de freguesia
e em particular a de Câmara de
Lobos, neste tipo de projectos, defendendo o trabalho de uma Junta
em prol da população, que é também o trabalho da Câmara Municipal e uma forma de concretizar a
nível local os investimentos necessários para o desenvolvimento das
cinco freguesias do Concelho",
elogiou o presidente da Junta.
Por outro lado, Pedro Coelho
enalteceu o trabalho da Junta,
bem como a colaboração do Governo Regional.
Já o secretário regional fez
questão de valorizar o trabalho
que a Junta e a Câmara realizam
em conjunto numa política de
proximidade, em prol das pessoas,
sempre junto da população. "Se há
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um trabalho que é um exemplo de
dinâmica ao nível das autarquias é
em Câmara de Lobos. Este investimento, que foi feito com carinho, é
uma prova disso, porque a população pediu um melhoramento para
acessibilidade para a agricultura e
houve uma conjugação de esforços que permitiram concretizar
esta obra", parabenizou Humberto Vasconcelos, que fez também
questão de realçar o trabalho da

equipa do PRODERAM, bem
como os agricultores do concelho.
"Se hoje temos uma zona agricultura de excelência, por exemplo
na área da vinha, é em Câmara de
Lobos, mérito de quem sabe trabalhar a terra", elogiou.
Refira-se ainda que na visita
realizada estiveram presentes alguns agricultores que têm parcelas de terrenos junto à Vereda, que
não hesitaram em agradecer o esforço conjunto da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal e do
Governo Regional, na concretização da empreitada, a cargo da empresa Máxima Dinâmica, e na
mais valia turística da construção
do miradouro naquele local, para
mostrar que o que é nosso é bom,
no que concerne aos nossos produtos agrícolas.

