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«Empresas sociais: solucionado-
ras de problemas sociais?» e  o 
tema que vai estar em foco na 
Escola de Primavera do projecto 
transnacional Ruraction, com 
financiamento do programa eu-
ropeu Marie Skłodowska-Curie, 
a realizar, entre 5 e 8 de Junho,  
em Zeitz, uma pequena cidade 
alema  da Alta Saxo nia, a sul de 
Leipzig. 
Participam nesta Escola investi-
gadores europeus de diferentes 
a reas do conhecimento, incluin-
do professores e estudantes de 
doutoramento associados ao 
projecto Ruraction, e ainda pro-
fissionais de empresas sociais 
que actuam em meio rural, as 
quais sera o objecto de investiga-
ça o no a mbito do referido pro-
jecto, como e  o caso da ADCMou-
ra. 

Um antigo mosteiro na periferia 
de Zeitz, recentemente renovado 
e transformado em empreendi-
mento social por neo-rurais, 
onde se realizam ciclos de cine-
ma em bicicleta!, semina rios, 
exposiço es de arte e actividades 

de educaça o ambiental para os 
mais novos, ale m de comerciali-
zaça o de vinho produzido no 
local, e  o cena rio perfeito para  
quatro dias de palestras, deba-
tes,   conversas com cerveja e 
visitas guiadas dedicados aos 
desafios que enfrentam os terri-
to rios rurais europeus assim 

como a s oportunidades que se 
abrem no domí nio da inovaça o 
em meio rural, a partir das pra ti-
cas desenvolvidas por empreen-
dedores sociais.  
Em cima da mesa va o estar te-
mas ta o actuais quanto desafian-
tes como »Decrescimento e a 
economia social: empresas soci-
ais em a reas rurais remotas», «O 
empreendedor social po s-
moderno e narrativas alternati-
vas para o discurso dominante»   
ou «Empreendedorismo Social-
uma histo ria de combinaço es 
u nicas na Í ndia e Dinamarca». 
Este Semina rio e  preparato rio 
de uma futura estada em Moura 
de seis dos estudantes de douto-
ramento referidos, onde estuda-
ra o a inovaça o social promovida 
por empreendedores sociais em 
meio rural no Baixo Alentejo. 

ADCMoura participa em Escola de Primavera 
do projecto Ruraction, na Alemanha 

Antigo mosteiro, pro ximo de Zeitz, sera  palco da 
Escola de Primavera do projecto Ruraction 

No a mbito da iniciativa Dias Ver-
des da ADCMoura e da progra-
maça o da XV ediça o da Olivo-
moura, realizou-se no dia 12 de 
Maio o percurso litera rio «Para 
la  de Moura, a rota do paraí so», 
sob o signo da vida e obra de 
Urbano Tavares Rodrigues: um 
passeio sentimental, por entre 
as oliveiras centena rias do Mon-
te da Esperança, no rasto desse 
renomado escritor, de projecça o 
universal, que viveu parte da sua 
vida em Moura. 
Para ale m da revisitaça o das 
vive ncias do autor neste territo -
rio  e da (re)interpretaça o da 
paisagem a  luz da sua obra ficci-
onal, atrave s de leituras de ex-
certos alusivos a lugares da sua 
infa ncia e juventude que subsis-
tem nos dias de hoje, o passeio 
teve ainda como objectivo a sen-
sibilizaça o dos participantes 

para a importa ncia dos sistemas 
agrí colas de sequeiro, de que e  
exemplo o olival tradicional, 
presente no espaço peri-urbano 
de Moura ha  se culos, na pers-
pectiva da valorizaça o de um 

conjunto de activos e amenida-
des que lhe esta o associados,  
nomeadamente ao ní vel do pa-
trimo nio paisagí stico, natural e 
cultural e tambe m da economia 
e sociedade locais.  

«Para lá de Moura, a rota do paraíso»,  
um passeio literário sob o signo da vida  
e obra de Urbano Tavares Rodrigues 


