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O nosso produtor de abóboras

Nuno Leal e Silva
Moita dos Ferreiros
Situada entre a Lourinhã e o Bombarral,
na localidade de Moita dos Ferreiros, a empresa Nuno Leal e Silva tem o nome do seu
fundador. Uma história que começou há
35 anos, com o fornecimento de abóboras
inteiras para a Sonae, mais concretamente
para a loja Continente Modelo do Campo
Grande.
O negócio avançou e, há vinte anos, o
genro, João Veloso, proveniente de uma
família com experiência no cultivo de vinha
para vinho e abóbora, entrou na empresa.
No início o objetivo era o de apoio à parte
comercial, mas, hoje, João desempenha o
cargo de gerente. Com o passar dos anos
e as novas exigências do mercado, surgiu
a necessidade de fracionar a abóbora. A
Nuno Leal e Silva foi pioneira na oferta
desse produto e continuou a crescer a bom
ritmo. Atualmente, conta com 72 hectares
de produção e uma gama diversificada
de artigos que vai desde os produtos a
granel aos modernos e prontos a consumir
fracionados.
João Veloso relembra que são membros
do Clube de Produtores Continente desde
o início e que foi através da sugestão
de técnicos do clube que surgiu a
oportunidade de rentabilizar as terras que
se encontravam em pousio da cultura da
abóbora com a implementação de outras
culturas, mais especificamente a couve
brócolo, couve coração e couve-flor. A Nuno
Leal e Silva dedica-se também à exportação
de abóboras nas variedades musqué para
França, Itália e Holanda, na variedade
butternut para Inglaterra, Alemanha e
Holanda e na variedade bolina para Espanha
(na campanha anterior atingiu 800 toneladas
de produtos comercializados). A empresa
pretende futuramente ampliar as suas
instalações e aumentar a mecanização da sua
linha de embalados, de forma a fazer frente
aos desafios futuros do mercado.

