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Feira Agro-florestal reúne mundo
rural em Ponte de Sor
ral Integrado do Sor, com a coordenação
e apoio técnico da Aflosor - Associação
dos Produtores Agro-florestais da Região
de Ponte de Sor, que decorre de 5 a 7 de
Julho.Ao longo de três dias a Zona Ribeirinha, junto ao espaço onde decorrem as
Festas da Cidade, vai receber as múltiplas
realidades do sistema agro-florestal além
de «promover contactos entre profissionais e propiciar o Agro-negócio». Um espaço com animação e workshop´s, Tertúlia
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Engº. Rui Varela

ACORPSOR – Associação de Criadores de Ovinos
da Região de Ponte de Sor

Empreendedorismo
no mundo rural
Em jeito de rescaldo antecipado, já nos é
possível fazer uma primeira avaliação à
forma como este quadro comunitário de
apoio ao investimento tem sido posto em
prática.
Foi positiva a forma como o Estado tentou
agilizar os processos, tanto de apreciação
como de pagamento. Tornou-se possível
a formalização de candidaturas e todas as
comunicações com os organismos oficiais
por via informática. Já na tão falada desburocratização ainda estamos longe do
ideal, continuamos a ter que enfrentar demasiados licenciamentos, pareceres, taxas
e vários outros tipos de constrangimentos.
Ainda assim, a resposta dos agricultores
tem sido exemplar. Num momento critico da história do nosso país e da própria
União Europeia um sector da economia
que foi continuamente enfraquecido, paralisado e até difamado vem agora dar
uma lição de dinamismo assumindo-se
como um porto seguro para quem quer
investir numa carreira profissional com
futuro.
Não se tratam de novas oportunidades
pois estas sempre existiram. Trata-se
sim de um reconhecimento geral de que
o mundo rural é a base da economia de
qualquer país civilizado. Cabe agora aos
potenciais interessados aproveitar os recursos ainda disponíveis, evitando a devolução de verbas comunitárias e criando
postos de trabalho, tão importantes nos
dias que correm.
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Terminou período de
candidaturas ao Proder

A Leadersor encerrou a 28 de junho mais um período de candidaturas ao programa Proder. Apesar
de à hora de fecho desta edição
não ser possível ainda contabilizar a totalidade de projectos
apresentados, uma consulta rápida evidência que os empresários
submeteram as candidaturas em
áreas que vão da restauração à recuperação de lojas para promoção

de produtos regionais. Recordese que o período de candidaturas
tiveram início em dois momentos
diferentes – 18 de Fevereiro e 24
de Maio – e contemplavam um
montante de despesa pública na
ordem dos 511 mil euros para as
acções de Diversificação de Actividades na Exploração Agrícola,
de Criação de Desenvolvimento
de Microempresas e Desenvolvimento de Actividades Turísticas
e de Lazer, para além dos 86 mil
euros para a acções de Conservação e Valorização do Património
Rural e Servições Básicos para a
População Rural.

Museu do Sabão nasceu
em Belver

Não contou com o apoio financeiro do Leadersor, mas desde a
primeira hora que entendemos
o Museu do Sabão, que nasceu a 27 de Abril em Belver, no
concelho de Gavião, como um

fator de defesa da cultura local
e um elemento potenciador de
desenvolvimento para a região.
O tempo não nos podia dar mais
razão, com vários órgãos de comunicação social a destacarem o
Museu como forma de reaver as
memórias e o público a sublinhar
o processo de fabrico artesanal do
sabão, e das brincadeiras que lhe
estavam associadas. Quem não
recorda a muita espuma que se
fazia com um pouco de sabão em
outra tanta água e que depois, ao
sabor do vento, libertava as bolinhas com as cores do arco-íris?

Rui Lanternas vence em Fronteira
campeonato nacional

Durante três dias a Vila de
Fronteira recebeu o Campeonato Nacional de Resistência
Equestre. A iniciativa, que
decorreu dias 12, 13 e 14 de

Abril, promovido pela LEADERSOR e organizado pelo
Município fronteirense, apresentava seis escalões e envolveu dezenas de participantes.
Rui Lanternas, montando Safira de Ala, acabou por sagrar-se
campeão nacional de Raides,
no escalão Sénior. Recorde-se
que o Município de Fronteira
realiza anualmente diversas
provas equestres e possui um
importante Centro Hípico que
tem contribuído para promover
a modalidade.

Leadersor apoiou participação de
empresas na Feira Nacional de Agricultura

A Leadersor apoiou a participação das empresas Monte de
Portugal, Herdade do Gamoal,
Sabores da Ponte, Monte da
Colónia, Jorge do Vale, Sabores
Apurados e Anta de Cima na
Feira Nacional de Agricultura

que decorreu de 8 a 16 de junho,
em Santarém. Jorge do Vale,
uma empresa de joalharia com
sede social em Ponte de Sor,
estrou-se este ano em Santarém
enquanto que as outras empresas
participam com regularidade em
eventos desta natureza tanto no
território nacional como além
fronteiras. Em declarações ao
programa Leadersor na Rádio
Portalegre a engenheira Marta
Jordão fez um balanço positivo da participação dos azeites
Monte de Portugal, apoiado pela
Leadersor, na Feira Nacional de
Agricultura.

Feira dos sabores uma montra
dos «nossos» produtos

A primeira edição da Feira
dos Sabores, que decorreu de
25 a 28 de abril em Ponte de
Sor, revelou-se um sucesso,
com expositores e público a
não pouparem elogios à organização, que esteve a cargo
do núcleo de Ponte de Sor da
Associação Nova Cultura e

que contou com o apoio da
Leadersor. Uma iniciativa que
decorreu no Mercado Municipal de Ponte de Sor, habituado
a local de compra e venda de
produtos alimentares, desta
vez teve a particularidade de
divulgar o que melhor se produz no concelho, dos bolos ao
vinho, do mel ao azeite, entre
outros. Não faltou a animação
e o desejo de que para o ano a
Feira volte ao Mercado, para
bem dos produtos feitos com
carinho pelos empresários do
Concelho de Ponte de Sor.

Produtores nacionais presentes
na FIL

A Leadersor – Associação para
o Desenvolvimento Rural Integrado do Sor, continuou em
Abril a apoiar os produtos e
empresários oriundos dos con-

celhos de Alter do Chão, Avis,
Fronteira, Gavião, Mora e Ponte de Sor. Desta vez os empresários estiveram na Alimentária
2013 – Salão Internacional da
Alimentação, Hotelaria e Tecnologia para a Indústria Alimentar
que decorreu na FIL. Um palco
para realizar contatos internacionais de forma a promover os
nossos produtos locais noutras
latitudes. Um esforço que necessita de continuidade mas que
trará no futuro um retorno positivo para os empresários.

LEADERSOR - Associação para o Desenvolvimento Rural Integrado do Sor
Zona Industrial - Rua E, Lote 79 | 7400-211 Ponte de Sor | Tel/Fax 242 204 101 | e-mail: leadersor@mail.telepac.pt | web: www.leadersor.pt

