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Antigo mosteiro, proximo de Zeitz, sera palco da
Escola de Primavera do projecto Ruraction
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ADCMoura participa em Escola de Primavera
do projecto Ruraction, na Alemanha
«Empresas sociais: solucionadoras de problemas sociais?» e o
tema que vai estar em foco na
Escola de Primavera do projecto
transnacional Ruraction, com
financiamento do programa europeu Marie Skłodowska-Curie,
a realizar, entre 5 e 8 de Junho,
em Zeitz, uma pequena cidade
alema da Alta Saxonia, a sul de
Leipzig.
Participam nesta Escola investigadores europeus de diferentes
areas do conhecimento, incluindo professores e estudantes de
doutoramento associados ao
projecto Ruraction, e ainda profissionais de empresas sociais
que actuam em meio rural, as
quais serao objecto de investigaçao no ambito do referido projecto, como e o caso da ADCMoura.

Um antigo mosteiro na periferia
de Zeitz, recentemente renovado
e transformado em empreendimento social por neo-rurais,
onde se realizam ciclos de cinema em bicicleta!, seminarios,
exposiçoes de arte e actividades

de educaçao ambiental para os
mais novos, alem de comercializaçao de vinho produzido no
local, e o cenario perfeito para
quatro dias de palestras, debates, conversas com cerveja e
visitas guiadas dedicados aos
desafios que enfrentam os territorios rurais europeus assim

como as oportunidades que se
abrem no domínio da inovaçao
em meio rural, a partir das praticas desenvolvidas por empreendedores sociais.
Em cima da mesa vao estar temas tao actuais quanto desafiantes como »Decrescimento e a
economia social: empresas sociais em areas rurais remotas», «O
empreendedor
social
posmoderno e narrativas alternativas para o discurso dominante»
ou «Empreendedorismo Socialuma historia de combinaçoes
unicas na Índia e Dinamarca».
Este Seminario e preparatorio
de uma futura estada em Moura
de seis dos estudantes de doutoramento referidos, onde estudarao a inovaçao social promovida
por empreendedores sociais em
meio rural no Baixo Alentejo.

«Para lá de Moura, a rota do paraíso»,
um passeio literário sob o signo da vida
e obra de Urbano Tavares Rodrigues
No ambito da iniciativa Dias Verdes da ADCMoura e da programaçao da XV ediçao da Olivomoura, realizou-se no dia 12 de
Maio o percurso literario «Para
la de Moura, a rota do paraíso»,
sob o signo da vida e obra de
Urbano Tavares Rodrigues: um
passeio sentimental, por entre
as oliveiras centenarias do Monte da Esperança, no rasto desse
renomado escritor, de projecçao
universal, que viveu parte da sua
vida em Moura.
Para alem da revisitaçao das
vivencias do autor neste territorio e da (re)interpretaçao da
paisagem a luz da sua obra ficcional, atraves de leituras de excertos alusivos a lugares da sua
infancia e juventude que subsistem nos dias de hoje, o passeio
teve ainda como objectivo a sensibilizaçao dos participantes

para a importancia dos sistemas
agrícolas de sequeiro, de que e
exemplo o olival tradicional,
presente no espaço peri-urbano
de Moura ha seculos, na perspectiva da valorizaçao de um

conjunto de activos e amenidades que lhe estao associados,
nomeadamente ao nível do patrimonio paisagístico, natural e
cultural e tambem da economia
e sociedade locais.

