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LEADERSOR aprova incentivo de 1,9 milhões
João Maria de Goes

AFLOSOR – Associação dos Produtores
Florestais da Região de Ponte de Sor

AFLOSOR

Voltada para o exterior

Vinte e um projetos aprovados no Eixo 3.2 - “Melhoria da Qualidade de Vida”

As candidaturas apresentadas no âmbito
do Eixo 3 do subprograma 3 do PRODER
excederam a dotação
que o LEADERSOR
tinha inicialmente alocado a esta medida.
Com um investimento elegível
aprovado na Medida 3.2 – Melhoria da Qualidade de Vida, as
vinte e uma candidaturas selecionadas totalizam um investimento global de 2 734 680,26 euros,
correspondendo um nível de
incentivo de 1755 886,68 euros.

No total foram aprovados 10
projetos na Acção 3.2.1 – Conservação e Valorização do Património Rural, num investimento
aprovado de 1 150 327,41 euros
e um incentivo de 690 196,44
euros, contemplando projetos
como a Reabilitação do Mercado Municipal em Alter do Chão,
a Recuperação do Barracão da
Herdade da Barroca, em Mora,
a Casa da Cultura e Recreio de
Fronteira ou a Rede de Percursos
Pedestres no Concelho de Avis.
Ao nível da Acção 3.2.2. – Serviços Básicos para a População
Rural, que visa «aumentar a acessibilidade a serviços básicos …»
foram aprovados 11 projetos, tota-

lizando um investimento apresentado de 1 584 352,85 euros, para
um incentivo de 1 065 690,24 euros, distribuídos por projetos como
a Reabilitação do Lar de Idosos da
Santa Casa da Misericórdia de
Montargil, a Reabilitação e Ampliação do Centro de Dia e ATL de
Ervedal, o Lar Residencial da Santa Casa da Misericórdia em Ponte
de Sor, o Projecto de Valorização
Cultural da Santa Casa da Misericórdia de Cabeço de Vide ou a
Ampliação do Lar de Nossa Senhora da Conceição, na Cunheira.
A apreciação das candidaturas
decorreu dia 28 de setembro em
reunião do Órgão de Gestão do
LEADERSOR.

Colóquio com presença da Ministra
A ministra da Agricultura, Assunção Cristas, vai marcar presença dia
21 de novembro em Ponte de Sor
no Colóquio “Novos Desafios, Novas Técnicas, Novas Perspetivas”
que a LEADERSOR, entidade
integrante da U.A.D.R., e de que
fazem ainda parte a AFLOSOR
e a ACORPSOR, vai organizar.

A responsável pela pasta da
Agricultura vai ouvir os agricultores e os empresários do
mundo rural debaterem temas
como as «Alterações Climáticas e Novas Técnicas Culturais», «A Eficiência da Exploração Agrícola e Pecuária» e o
«Novo Quadro Comunitário».

Enquanto director da Aflosor,
e desde há muito ligado à Associação, sei quanto o trabalho
associativo é importante para os
agricultores da região.
Preocupamo-nos neste momento com temáticas tão relevantes como a intervenção
junto dos decisores, nomeadamente em relação ao processo
de reforma da Política Agrícola
Comum para o período 20142020; a prestação de serviços e
o apoio às explorações; os mercados, os incêndios e a sanidade
florestal; a informação actualizada e a inovação agrícola.
Por diversas razões, reconhecemos que o trabalho desenvolvido é muitas vezes pouco visível para os associados, e menos
ainda para os que não o são.
Esta folha de divulgação, iniciativa Leadersor onde
teremos regularmente o nosso
lugar, é um pequeno passo no sentido de uma maior proximidade
aos agricultores e à sociedade.
Incentivamos os nossos associados a participar nos eventos,
a dar ideias, a colaborar – e
a manter as quotas em dia…
A todos os outros, um desafio: visitem-nos, venham ver
quem somos e o que fazemos.
Em matéria de agricultura, a voz dos nossos anseios tem que se fazer ouvir.
Ninguém pode falar melhor
que nós.
Temos essa responsabilidade.
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“Casas de Romaria” apoiada pelo Leadersor
Casas de Romaria

Localidade
Brotas

Constituição
2008
Atividade
Turismo e lazer
Investimento
248 mil euros
Comparticipação Leadersor
149 mil euros
Contactos
Rua da Igreja, nº30
7490-017 Brotas
Tel.: 266 487 003
geral@casasderomaria.com

LEADERSOR apoia “Casas da Romaria” com 149 mil euros

Concretizou o sonho
de participar na recuperação do património da aldeia de
Brotas com o apoio
do Programa Leader.
Uma localidade pacata com
seis séculos de história que
esconde segredos ao virar de
cada esquina. Tradições que a
memória ainda não apagou e
que um empresário quis realçar. É assim que Pedro Mendonça, em parceria com Maria
do Rosário Mendonça criaram
em 2008 a “Casas de Romaria”,
submetendo no ano seguinte o
projeto ao programa Leader,
em Ponte de Sor. Foram 248

mil euros de investimento que
contaram com 60% de apoios
comunitários. O resultado foi
a recuperação de várias casas típicas, «completamente
equipadas e independentes»,
como realça Pedro Mendonça.
Com uma visão estratégica
para o futuro da aldeia, «que
deveria ser capaz de se vender
como um todo, pegando nas
suas singularidades, no azulejo, no barro, na gastronomia
e no património edificado,
numa palavra, na cultura, e
promover-se no mercado», o
empresário desafiou o risco,
avançou e ganhou a aposta.
É desta leitura que surge a
“Abrottea”, uma Associação
que congrega todos estes desígnios, que crie sustentabi-

LEADERSOR no Festival BIKE

O LEADERSOR esteve presente no Festival BIKE Portugal 2012, que decorreu dias 19,
20 e 21 de outubro no Centro
Nacional de Exposições e Mer-

cados Agrícolas, em Santarém.
O Festival Internacional de Bicicleta é um evento que atraia
anualmente milhares de amantes do desporto de duas rodas, e
por isso o LEADERSOR através do projeto de cooperação
QTA - Qualificar o Turismo
Ativo, não poderia deixar de
marcar presença na divulgação
do potencial que o seu território geográfico tem para a prática da modalidade.

lidade aos diversos projetos,
mas não perdendo a noção de
que Brotas não pode receber
muita gente, «perderá identidade» se tal acontecesse.
Brotas, freguesia do concelho de Mora, é um achado na
imensa planície que é o Alentejo. É difícil resistir ao encanto da aldeia. É impossível
olhar para a Rua da Igreja e
não ficar rendido ao Santuária Mariano dedicado a Nossa
Senhora das Brotas. Ocupa
todo o fundo da rua. À sua
frente, uma centena de metros
de calçada que nos transporta
para o passado glorioso destas
gentes. De lado, como acompanhando quem caminha para
o Santuário, a roupa branca
pendurada no estendal dan-

ça ao sabor do vento e joga a
sombra contra a parede caiáda
de branco. Mulheres vestidas
de preto colocam a mão aberta sobre os olhos para se protegerem da luz e dão as boas
vindas aos visitantes, enquanto que as “Casas de Romaria”
aconselham a entrar e a passar
uns dias afastados do «bulício das grandes cidades». No
interior uma decoração que
apela à memória das profissões da região: chocalhos,
panelas de barro, ferros de
engomar aquecidos a brasas
do carvão, candeeiros que iluminaram e guiaram gerações.
A “Casas de Romaria” é
a fiél depositária da história de Brotas, uma aldeia
que convida à descoberta.

Mundo Rural na Rádio

Desde há três meses que o
LEADERSOR tem um programa na Rádio Portalegre para divulgar as suas iniciativas e ações,
bem como as dos seus parceiros
e que decorrem nos territórios de

Alter do Chão, Avis, Fronteira,
Gavião, Mora e Ponte de Sor.
Pretende-se dar a conhecer os
projetos que estão em curso, nomeadamente a nível socioeconómico, mas também cultural, sem
perder de vista as muitas atividades que apoiámos ao longo dos
anos nestes seis concelhos. Um
olhar sobre o que acontece semanalmente ou se vislumbra no
horizonte, para lá da economia, e
que nos mobiliza.
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