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Feira dos Sabores arranca a 25 de abril

Engº. Pedro Courinha

Presidente da Direcção da AFLOSOR

AFLOSOR

À procura de uma
nova dinâmica

A Feira dos Sabores mostra «o melhor da nossa terra». A iniciativa, a que a LEADERSOR
se associou desde a primeira hora e até porque
«apoiou muitas das empresas que vão estar presentes no certame», partiu do núcleo de Ponte
de Sor da Associação Nova Cultura, que depois
de apresentada à Câmara Municipal de Ponte de
Sor – e «sem a qual não seria possível montar
o evento», estará de portas abertas no Mercado
Municipal de 25 a 28 de abril. São quatro dias
para mostrar produtos «de pequenos e grandes
produtores, exclusivamente do concelho de
Ponte de Sor», como azeites e vinhos, licores e
tisanas, mel e enchidos, temperos, bolos e compotas. Para Artur Aniceto, da direção da Nova
Cultura, a Feira dos Sabores vai ter muita animação e disponibilizar aos visitantes «o melhor

da nossa terra, feito pelos nossos», uma forma
de aproveitar o aumento da circulação rodoviária em Ponte de Sor – fruto das portagens na
A23 – e de «nos defendermos face às grandes
superfícies. Temos de ser humildes e olharmos
para dentro», acrescentou.
A Associação Nova Cultura tem ainda agendado para o período de 7 a 16 de junho a Semana
Gastronómica que pretende oferecer, inserido
numa estratégia de divulgação dos produtos
tradicionais, «o melhor da nossa gastronomia,
feita à base de produtos locais». Em jeito de
conclusão Artur Aniceto deixa a mensagem
de que as ideias e as parcerias fazem sentido
«quando chegam às populações». Foi por isso
que nasceu a Feira dos Sabores e está desenhada a Semana Gastronómica.

LEADERSOR recebe candidaturas PRODER
Continua a decorrer o
período de candidaturas ao Subprograma
3 do PRODER. Os
interessados podem
apresentar os seus
projetos para as ações: Criação e Desenvolvimento de Microempresas; Desenvolvimento de
Atividades Turísticas e de Lazer; Conservação e

Valorização do Património Rural e para Serviços
Básicos para a População Rural, para os concelhos
de Alter do Chão, Avis, Fronteira, Gavião, Mora e
Ponte de Sor. O Coordenador da LEADERSOR,
Dr. João Leal, aconselha os interessados a consultarem os serviços da LEADERSOR, através
do telefone 242 204 101, para qualquer esclarecimento. As candidaturas estão abertas desde 18 de
fevereiro e dizem respeito ao 4º Concurso de 2013.

A fileira agro-florestal é um pilar essencial da economia regional e a produção de cortiça a sua actividade principal. É na complementaridade entre floresta, montado de sobro e pecuária extensiva que
reside a riqueza do nosso sistema. Com a produção
de cortiça coexiste horticultura, vinha, olival, mel e
outras actividades, em áreas não muito significativas mas com produtos de alto valor acrescentado.
É neste sistema e na sua sustentabilidade económica, ambiental e social, que a actual Direcção da
AFLOSOR tem vindo a trabalhar activamente,
sendo importante que os seus sócios e outros produtores, potenciais sócios, tenham conhecimento
da actividade desenvolvida e a desenvolver. Durante o ano de 2012 a AFLOSOR realizou um trabalho político bastante interventivo visando orientar a nova PAC para o nosso sistema de produção.
Organizou-se uma visita à região com o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, promoveram-se
reuniões com o GPP, a CAP, a UNAC, a APCOR,
com os associados da AFLOSOR e o público em
geral. Realizaram-se também seminários sobre
mercados florestais e sanidade do sobreiro. Deste
último resultaram candidaturas ao PRODER que
representam um potencial de investimento para a
região no valor de cerca de um milhão de euros.
Em 2013, já se realizou uma reunião sobre contabilidade e fiscalidade agroflorestal, prevendo-se
para Maio um seminário sobre mercados florestais
e uma visita à industria corticeira espanhola, para
Junho uma reunião com operacionais sobre fogos
florestais e em Julho a organização da Feira Agroflorestal de Ponte de Sor, integrada nas Festas da
Cidade, que apresente este sistema agro-florestal
em todas as suas valências e excelência dos seus
produtos. Penso que o impulso na revitalização da
actividade associativa está dado, cabendo a todos
nós, produtores, sustentá-lo e ampliá-lo.
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LEADERSOR apoia presença
na Alimentária

A Alimentária 2013 – Salão
Internacional da Alimentação,
Hotelaria e Tecnologia para a
Indústria Alimentar, contará com
a participação de várias empresas do território LEADERSOR.

Esta Associação de Desenvolvimento Rural vai apoiar as
empresas a divulgarem os seus
produtos neste certame que vai
decorrer na FIL, de 14 a 17 de
abril. João Pista, da «Carnes
Alter», afirmou que estará
presente com a expetativa «de
encontrar potenciais clientes» para os seus produtos. A
empresa de Alter do Chão vai
apresentar «uma gama variada
de enchidos regionais alentejanos, feitos com bastante carinho e sempre com a perspetivas de manter a tradição».

Ásia pode ser destino de
produtos de qualidade

O médico veterinário Dr. José
Vasco Matafome, dirigente da
LEADERSOR e da ACORPSOR
- entre outras instituições - esteve
no início do ano em Bruxelas
numa reunião do Grupo de Experts

para «debater aspetos internacionais relacionados com a
Agricultura». A iniciativa serviu para interrogar a Comissão
sobre questões como as «transações entre a Europa Comunitária e os EUA e a Rússia, para
além de países Asiáticos e da
África Subsaariana». Segundo
afirmou, «a Europa tem de produzir para estes países. Há uma
oportunidade para os produtos
de qualidade, dirigidos a «uma
classe média cada vez mais
numerosa, nomeadamente nos
países asiáticos», concluiu.

Turismo Ativo apresentado em Lisboa LEADERSOR na BTL e na ITB Berlim

A «Turismo Azul e Verde», da
qual a LEADERSOR é uma das
associadas, promoveu nas suas
instalações em Lisboa – Rua
Coelho da Rocha, nº41-C, Campo de Ourique - uma ação de
divulgação de vários produtos

comercializados por diversas
empresas instaladas no território LEADERSOR, como a Serra Brava, Azenhas da Seda e a
Bork You. A iniciativa, intitulada «Turismo Activo – Terras do
Sôr», decorreu a 22 de março.

LEADERSOR apoiou empresas
no SISAB

A LEADERSOR apoiou a presença de várias empresas instaladas no território da sua área
de influência a promoverem
os produtos na edição 2013 da
SISAB – Salão Internacional

do Setor Alimentar e Bebidas, que decorreu no Parque
das Nações, em Lisboa, de 25
a 27 de fevereiro. Elsa Lopes,
da empresa Sabores da Ponte,
afirmou que a ideia de participar surgiu «de um dos produtores» e que a sua presença
no Salão teve como objetivos
essenciais «dar a conhecer ao
mercado nacional e internacional os nossos produtos». Além
da Sabores da Ponte, estiveram
ainda presentes, a mostrar os
seus produtos, o Monte de Portugal, Herdade do Gamoal e o
Monte da Colónia.

Integrado numa parceria com outras Associações de Desenvolvimento Rural, e integrado no projeto Tejo Vivo, a LEADERSOR
participou na edição 2013 da BTL
– Feira Internacional de Turismo,
que decorreu de 27 de fevereiro a

03 de março, em Lisboa. Ao longo
de cinco dias a história e a cultura,
os sabores e os saberes do território
de influência da LEADERSOR foram dados a conhecer a milhares de
visitantes. Mas houve mais participações da LEADERSOR em outros certames, que lhe temos dado
conta tanto na Newsletter como
no programa da Rádio Portalegre.
A título de exemplo aqui fica a
nossa participação internacional
- no projeto QTA - desta vez na
Alemanha, na 47ª edição da ITB
Berlim, a maior feira de turismo
do mundo.

Contabilidade e Fiscalidade Agrícolas

A AFLOSOR organizou dia
22 de março, com o apoio da
LEADERSOR, uma sessão de
«Apontamentos de Contabilidade e Fiscalidade Agrícolas»
com a presença de duas dezenas

de empresários do setor. O Eng.
João Goes - membro da direção da
AFLOSOR e que presidiu à mesa
de trabalhos - referiu que o propósito da iniciativa visava «continuar a desenvolver ações voltadas
para os nossos associados e também para o exterior». Apesar do
convidado Dr. Luís Filipe Matos,
Técnico Oficial de Contas e em
representação da Campgest, ter
afirmado que as novas regras de
contabilidade e fiscalidade aplicadas ao setor agrícola serem «uma
confusão», o Eng. José Maria Pereira Lima, da Herdade da Machoqueira, entende que «a nova legislação contabilística é mais simples
que a anterior».
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