Abrantes
LEADER:

L+

Designação do Projecto:
7 - I.º AQUAPAPER de Abrantes

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Abrantes - Aldeia do Mato

Descrição:

Lançamento de uma iniciativa inovadora de animação e utilização turística de um
dos mais importantes recursos turísticos do território, com a organização de uma
prova de canoagem articulando a metodologia da orientação e dos rallys-paper,
demonstrando dessa forma inovadora as potencialidades da albufeira e
publicitando em simultâneo o espaço do Parque Náutico de Aldeia do Mato como
mais um equipamento ao dispor do território.

Investimento:

Total: 11.305 FEOGA: 0,75 e MADRP: 0

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
51 - Remo e Vela - Aldeia do Mato

Promotor:

ALFA - Actividades de Lazer Formação e Aventura, Lda

Concelho:

Abrantes - Aldeia do Mato

Descrição:

Com o objectivo de dar resposta à crescente procura de uma actividade náutica
ligada à vela, no Parque Náutico de Aldeia do Mato, a empresa concessionária do
equipamento pretende proceder à aquisição de diversas tipologias de
embarcações à vela. (optimist's, catamarãs,...)

Investimento:

Total: 16.130,40€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
22- Inovação Tecnológica ao Serviço do Meio Rural

Promotor:

ALFGAB - Estudos e Projectos, Lda

Concelho:

Abrantes - Alferrarede

Descrição:

Prevê-se a aquisição de diverso equipamento, nomeadamente informático e
digital (GPS), para incrementar a gama de serviços que o gabinete de prestação
de serviços agro-rurais poderá fornecer ao território.

Investimento:

Total: 14.092,28€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
90 - Reciclagem e Optimização de Produtos Plásticos

Promotor:

Recy-Top -Recliclagem de Plásticos Uinipessoal, Lda

Concelho:

Abrantes - Alferrarede

Descrição:

Criação de uma empresa de reciclagem de Plásticos, com a aquisição de
equipamento diverso para a transformação da matéria-prima, a partir de um
processo de obtenção e recolha selectiva.

Investimento:

Total: 106.000 FEOGA: 35% e MADRP: 15%
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LEADER:

L+

Designação do Projecto:
136 - Apicultura Regional de Irene Dias

Promotor:

Maria Irene Vicente da Silva Dias

Concelho:

Abrantes - Alferrarede

Descrição:

Criação, Produção e Comercialização de Mel; Criação - a empresária já com
bastante experiência no meio rural da apicultura adquirida ao longo dos anos,
dispõe de uma capacidade elevada de abelhas para a produção; Produção - com
grande capacidade de produção, resultante do número elevado de abelhas
(colmeias) que dispõe espalhadas pala região, consegue produções boas e de
elevada qualidade à base de Rosmaninho, Eucalipto, Multiflora, Urze, para
comercializar; Comercialização - Com a obtenção de mel rural bem como outros
produtos à base de mel com fins terapêuticos, nomeadamente: pólen
(reconstituinte geral, rico em mino ácidos, parar fortalecimento do cérbero),
propolis (antibiótico natural extraído pelas abelhas nos gomes, folhas e troncos
de arvores para constipações e gripes), cera de abelha, geleia real, pretende
avançar para a sua comercialização. Com a realização deste projecto pretende
por em prática todo este processo de criação, produção e comercialização de mel
regional de origem demarcada e disponibiliza-lo à população local através de
meios tradicionais de comercialização e consumo; Equipamentos de Apicultura - o
objectivo que se pretende atingir com a realização destas despesas em termos de
candidatura é o seguinte: Dotar a empresária de equipamentos para o
desenvolvimento da sua actividade de apicultura e promover a parte comercial;
Com os equipamentos pretende-se dotar a actividade do indispensável quer em
termos administrativos quer em termos de actividade básica, produtiva; Outras
Informações - Com a criação e desenvolvimento deste projecto está prevista a
criação de dois postos de trabalho.

Investimento:

Total: 39.600,00€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
152- Qualidade da água - equipamento de apoio laboratorial

Promotor:

aLOGOS - Assoc. p/ o Desenvolvimento Assessoria e Ensaios Técnicos

Concelho:

Abrantes - Alferrarede

Descrição:

Aquisição de equipamento Laboratorial.

Investimento:

Total: 43.815,00€ FEOGA: 50% e MADRP: 0

L+

Designação do Projecto:
172 - Modernização e Aumento
de Capacidade de Equipamentos Oleícolas

LEADER:

Promotor:

SAOV - Sociedade Agricola Ouro Vegetal, Lda.

Concelho:

Abrantes - Alferrarede

Descrição:

A SAOV - Sociedade Agrícola Ouro Vegetal, é uma empresa com três anos e meio
de vida que conta com sete funcionários efectivos. A marca "Cabeço das
Nogueiras", propriedade da empresa, foi premiada consecutivamente durante os
últimos quatro anos em competições nacionais e internacionais, registando taxas
de crescimento de elevadas, ano após ano. Devido a esta evolução, a SAOV
definiu como orientação estratégica, a aquisição de equipamentos que lhe
permitirão aumentar a qualidade e capacidade de resposta dos serviços
relacionados com a extracção e embalamento de azeite. Foram seleccionados
equipamentos
tecnologicamente
evoluídos,
que
permitirão
melhorar
essencialmente a eficiência e qualidade de diversos processos que vão desde a
recepção da matéria-prima, passando pela extracção e terminando no
embalamento do azeite. Estes equipamentos servirão a empresa, assim como
algumas centenas de olivicultores do concelho que recorrem todos os anos aos
nossos serviços.
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Investimento:

LEADER:

L+

Total: 199.500€ FEOGA: 35% e MADRP: 5,40%
Designação do Projecto:
181 - Semana Cultural e Gastronómica de Alvega

Promotor:

Junta de Freguesia de Alvega

Concelho:

Abrantes - Alvega

Descrição:

Este projecto tem como objectivos principal, a divulgação e promoção da cozinha
tradicional, preservando a gastronomia da freguesia de Alvega, na recolha e
confecção de receitas tradicionais baseadas nos hábitos e costumes da sua
população representadas na sua maioria pelas associações desta freguesia. - Este
evento que queremos que seja de afirmação local, concelhia e se possível
nacional tem também como finalidade o desenvolvimento e crescimento do
Turismo Rural já desenvolvido por várias entidades locais e concelhias desta
região, possibilitando às populações das áreas urbanas e outras, deslocarem-se
nesta semana para conhecer a nossa gastronomia, o nosso artesanato, as nossa
tradições culturais, participar em actividades tradicionais, desportivas e de lazer
e levar recordações desta freguesia que se quer divulgar para poder ser sempre
visitada. - O rio Tejo, com excelentes paisagens e a sua praia fluvial/ estação de
canoagem que proporciona óptimos momentos de lazer e incentiva à pesca
desportiva que se pretende desenvolver, a sua história, a sua arquitectura, os
locais por explorar são ambições que queremos construir, para nos afirmarmos de
modo a proporcionara satisfação da necessidade das convivências entre a
população. - Este projecto para além do referido anteriormente, também tem
uma vertente empresarial envolvendo as empresas da região ou nacionais que se
queiram associar, e contar com o apoio da comunicação social e instituições
desta freguesia que se farão representar.

Investimento:

Total: 6.500,00€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
30- Hotel Canino do Monte da Cotovia

Promotor:

Luís Manuel de Matos Batista

Concelho:

Abrantes - Mouriscas

Descrição:

Criação de um alojamento para cães destinado a :
- Criação de raças puras de cães, constituição de matilhas e treino de cães para
caça, alojamento na ausência dos donos como por exemplo o período de férias ou
um fim-de-semana.

Investimento:

Total: 100.000€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
63 - Agroloja - Comércio de Produtos Agrícolas

Promotor:

Cristina Maria Ladeira Vergasta Matias

Concelho:

Abrantes - Mouriscas

Descrição:

O Projecto de investimento tem como principal objectivo a abertura de uma loja
de comércio de diversos produtos agrícolas, destinados em particular aos
agricultores e em geral à população. A ideia desta candidatura surge em primeira
instância como uma realização a nível profissional, tendo em vista proporcionar
aos agricultores mourisquenses um leque mais vasto de artigos, tendo sempre
como referência a qualidade dos mesmos… Pretende-se também inovar,
apostando na venda de pássaros e alimentos para os mesmos.

Investimento:

Total: 8.462,00€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%
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LEADER:

L+

Designação do Projecto:
81 - Padaria Mouriscas - Modernização de Estabelecimento

Promotor:

Panificadora Mourisquense, Lda

Concelho:

Abrantes - Mouriscas

Descrição:

A Panificadora Mourisquense tem vindo a laborar sem dispor das condições
necessárias ao seu adequado funcionamento. Com efeito as condições das
instalações e a inexistência de equipamentos adequados, não permitem a
existência de adequadas condições de laboração, os níveis de produtividade
desejados e a obtenção dos necessários licenciamentos, para legalizar a
actividade da empresa. Por outro lado a notória aceitação de mercado que os
produtos da empresa registam tem-se traduzido em elevadas solicitações para
alargar a sua área geográfica de actuação comercial (para as localidades
limítrofes) e para alargar o horário do ponto de venda existente (permitir a
abertura ao domingo). Estes dois aspectos traduzem-se em melhorias
significativas ao nível das práticas comerciais em uso no mercado em questão.
Nesta conformidade a empresa entendeu promover um projecto que visa intervir
nos factores críticos de sucesso detectados anteriormente, a saber: modernizar
as instalações (áreas de produção e venda) adequando-as à funcionalidade
pretendida e às condições legais exigidas para a actividade; adquirir
equipamentos produtivos que disponham das especificações técnicas adequadas à
capacidade produtiva que se pretende instalar e aos níveis de produtividade
desejados; modernizar a gestão adquirindo modernas ferramentas informáticas;
Adquirir uma viatura comercial para aumentar a distribuição; realizar um estudo
de viabilidade económica e financeira, a 5 anos, como forma de perspectivar o
impacto do esforço de investimento da empresa. Naturalmente da
implementação destes objectivos resulta, possivelmente, a necessidade de
aumentar o quadro pessoal através da contratação de um novo trabalhador.
Naturalmente todo este processo visa responder cabalmente às necessidades de
mercado detectadas.

Investimento:

Total: 65.500,00€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
15- CEHLA - Centro de Estudos de História Local de Abrantes

Promotor:

PALHA de ABRANTES - Associação de Desenvolvimento Cultural

Concelho:

Abrantes - Ribatejo Interior

Descrição:

Projecto que visa a edição de uma revista semestral sobre a história de Abrantes,
bem como a elaboração de um dicionário da História de Abrantes.

Investimento:

Total: 17.500,00€ FEOGA: 75% e MADRP: 10%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
102 - Roteiro gastronómico - Divulgação

Promotor:

Câmara Municipal de Abrantes

Concelho:

Abrantes - Ribatejo Interior

Descrição:

Impressão e divulgação de roteiros gastronómicos da região.

Investimento:

Total: 8.800,00€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
159 - inSITU . Percursos de Turismo de Interior ABRANTES
(rotas e percursos turísticos)
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Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Abrantes - Ribatejo Interior

Descrição:

Valorização do património cultural mediante a utilização de tecnologia
multimédia
Apresentação
O projecto que a TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do
Ribatejo Interior pretende desenvolver consiste em converter os centros
históricos em verdadeiros museus ao ar livre, recorrendo, para tal, à tecnologia
multimédia (guias áudio/visuais). Assim, serão criadas novas alternativas para
reconhecer, defender e valorizar todo o património cultural existente nos
municípios.
Em Abrantes, um itinerário definido permitirá ao visitante descobrir os edifícios e
monumentos mais emblemáticos dos centros históricos, recreando costumes,
tradições e valorizando as suas características.

Investimento:

Total: 78.810,33€ FEOGA: 75% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
165- Feira de Actividades Económicas NERSANT abt

Promotor:

Nucleo Nersant Concelhos de Abrantes, Constância, Mação e Sardoal

Concelho:

Abrantes - Ribatejo Interior

Descrição:

Realização da Feira de Actividades Económicas nos Dias 3,4,5 e 6 de Maio de
2007, em parceria com a ESTA e a TAGUS, em que se propõe também uma mostra
de produtos regionais dos associados da TAGUS sem qualquer encargo para os
expositores. Com a feira pretende-se criar condições aos empresários e ás
empresas de publicitar durante alguns dias de uma forma directa com as pessoas,
e de partilhar informação e conhecimento entre elas. A realização deste evento é
muito importante para o desenvolvimento do Ribatejo Interior e é uma
oportunidade única para dar a conhecer a realidade empresarial da região e das
suas potencialidades. O investimento destina-se a suportar encargos com material
eléctrico e consumo, publicidade, colaboração, segurança, alcatifa e aluguer de
stands.

Investimento:

Total: 21.000,00€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

L+

Designação do Projecto:
61 - Remodelação de Salsicharia Tradicional

LEADER:

Promotor:

MF - Comércio e Transformação de Carnes, Lda

Concelho:

Abrantes - Rio de Moinhos

Descrição:

No sentido de dar continuidade ao negócio e ao saber - fazer, os promotores com
o presente projecto pretendem realizar um conjunto de pequenos investimentos
de remodelação do espaço e acima de tudo do equipamento e condições higienosanitárias de laboração, para poderem dar resposta eficiente aos normativos
nacionais e europeus. Prevendo para tal a realização de um investimento que,
excluindo o IVA, rondará os 70.000 €.

Investimento:

Total: 70.000,00€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
171 - Remodelação de Salsicharia Artesanal - II Fase

Promotor:

MF - Comércio e Transformação de Carnes, Lda

Concelho:

Abrantes - Rio de Moinhos

Descrição:

A vida e o trabalho assumem-se, cada vez mais, como um capital de extrema
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importância em benefício dos povos. Quando estamos demasiado envolvidos sela
com pessoas ou projectos, os dias são curtos e as noites longas. Ganhar distância
dos nossos dilemas interiores consegue-se mais facilmente se o fizermos
acompanhados. Foi o que aconteceu connosco. Graças ao vosso apoio, ao qual
reiteramos os nossos agradecimentos, conseguimos uma quota de mercado
significativa para uma indústria artesanal. Concluímos a 1.ª fase com sucesso.
Com o vosso apoio não cruzámos os braços e esforçamo-nos até ao limite das
nossas forças. Ancorados neste esforço propomo-nos avançar mais alguns passos.
Ressaltando o rigor que conduz a que se poupe no acessório para investir no
essencial, vamos aumentar a nossa capacidade de oferta para responder à
procura. Vamos avançar para a 2.ª fase do projecto. a nossa preocupação
contempla, ainda as diferentes e crescentes motivações dos consumidores,
aliados a uma igualmente vontade de inovar e actualizar formas de venda, para
uma maior satisfação ao público. Enfim, uma última palavra, indispensável para a
conclusão deste projecto: vimo-nos candidatar a fundos disponíveis que possam
dar corpo e forma aos nossos propósitos.
Investimento:

LEADER:

L+

Total: 8.500,00€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%
Designação do Projecto:
170- Crescer a Galope

Promotor:

Centro Equestre - Quinta do Cabrito, Lda.

Concelho:

Abrantes - S. Miguel do Rio Torto

Descrição:

A nossa intenção com esta candidatura é iniciar o passo seguinte do centro
equestre que podemos traduzir de duas formas, por um lado modernizar as
instalações e recorrer aos novos equipamentos para aumentar a eficiência, a
eficácia e a economia do centro e por outro lado, promover o centro de forma a
este assumir uma dimensão regional. Assim esta candidatura foi dividida em
quatro vertentes distintas, as infra-estruturas, os equipamentos, os arranjos
exteriores e a divulgação, pois possibilita uma melhor percepção dos
investimentos a realizar.

Investimento:

Total: 89.465,00€ FEOGA: 35% e MADRP: 5,40%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
119 - A Horta do trocatintas - atl temático

Promotor:

PALHA de ABRANTES - Associação de Desenvolvimento Cultural

Concelho:

Abrantes - S. Vicente

Descrição:

O Trocatintas é um ATL a funcionar no Edifício Carneiro, com duas salas
polivalentes onde se desenrolam algumas actividades como pintura, música,
inglês, etc. As crianças que frequentam este ATL estão inscritas na escola dos
Quinchosos, situada a cerca de 50 metros. Esta escola possui um espaço ao ar
livre bastante amplo, pertença da Câmara Municipal de Abrantes que o
disponibilizou para A Horta do Trocatintas. Julgamos de extrema importância
podermos proporcionar às crianças o contacto com a terra e, com ele,
aprendermos a dela tirar partido e dela cuidar. É neste âmbito que o Trocatintas
quer iniciar um projecto que torne esta vontade uma realidade. Para tal, são
necessários meios humanos e materiais, nomeadamente um orientador técnico
que estabeleça um programa de acordo com o tempo disponível para a actividade
e com as características do local. O que fazer, quando e como fazer, numa
perspectiva de acompanhamento das várias etapas agrícolas que envolvem
determinadas espécies de plantas, para que as crianças não só compreendam os
ciclos como a influência humana no desenrolar dos mesmos. Vários serão os
aspectos em foco, proporcionando a consciencialização das crianças para factores
como a água, o ambiente, a alimentação... É um projecto transversal por
permitir a abordagem de várias disciplinas, "ruralizando" na medida do possível a
vivência das crianças da cidade.

Investimento:

Total: 3.500,00€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%
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LEADER:

L+

Designação do Projecto:
157 - Qualidade dos Serviços de Consultadoria no Meio Rural

Promotor:

GESTIVERDE - Gestão Rural, Lda.

Concelho:

Abrantes - S. Vicente

Descrição:

O objectivo principal deste projecto consiste na implementação de um Sistema
de Gestão da Qualidade (SGQ), de forma a certificar os serviços prestados pela
empresa de acordo com a Norma ISSO 9001:2000. - Internamente, os objectivos
consistem em potenciar melhorias organizacionais, a nível da estrutura de
responsabilidades e a nível da estrutura de coordenação e, ao mesmo tempo,
melhorias de rentabilidade e tempos de resposta. A nível externo, pretende-se
potenciar melhorias nos serviços disponibilizados, a nível da qualidade da
informação veiculada e do serviço prestado, da redução do tempo de resposta, da
interactividade com os utilizadores, em estreita ligação com as tecnologias de
informação disponíveis. Assim os clientes, utilizadores, empresários agrícolas e
florestais, sejam pessoas individuais ou colectivas, proprietários, entidades
associativas, agrupamentos de produtores e população em geral, beneficiarão
directamente desta acção, pois é para eles o output do trabalho desenvolvido. As
alterações económicas e organizacionais decorrentes da evolução tecnológica, da
introdução de novos processos produtivos e de gestão, bem como de normas e
requisitos comunitários estabelecidos em várias matérias, reflectem-se a nível
dos conhecimentos e das competências exigidas aos activos dos sectores agrícola
e florestal. A capacidade de resposta a estes desafios passa pela criação de
condições que permitam a disponibilização de serviços quer a montante quer a
jusante das empresas e assim dar resposta a estes desafios. - A aquisição de
serviços de gestão e aconselhamento prestados por entidades qualificadas,
constitui uma mais valia no apoio aos agricultores e proprietários florestais no
processo de adaptação e melhoria face a um conjunto de normas e requisitos,
facilitando a gestão das suas empresas e promovendo a sua performance global. Neste contexto, a GESTIVERDE, na qualidade de parceiro local e entidade que há
mais de 10 anos promove consultadoria a produtores e proprietários agroflorestais, pretende com esta candidatura, dar um conjunto de respostas cada
vez mais rápidas, uma melhoria da eficácia na satisfação dos clientes, prestação
de um serviço conforme o especificado e uma maior confiança e credibilidade
perante clientes, fornecedores e entidades institucionais.

Investimento:

Total: 11.500€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
57- Pinóquio Oleiro - CSPMA

Promotor:

Centro Social do Pessoal do Municipio de Abrantes

Concelho:

Abrantes - São João

Descrição:

Este projecto visa o apoio a crianças, jovens e idosos de forma a que os seus
tempos livres sejam preenchidos com uma actividade que fomenta a destreza
manual, a criatividade, a determinação, a disciplina e o conhecimento de uma
arte ancestral, que é a cerâmica. Para tal pretende-se utilizar todos os recursos
que o processo cerâmico permite tais como: Métodos e técnicas de preparação do
barro (que vai desde) o amassar, preparação, modelação, técnica da gola,
técnica do rolinho, colagens e o trabalho na roda de oleiro, técnicas de enforna,
preparação de vidrados e a sua aplicação. O principal objectivo é fomentar a
criatividade, o gosto pelo belo, empenho e disciplina de forma lúdica de acordo
com as técnicas e procedimentos de processo.

Investimento:

Total: 22.000€ FEOGA: 75% e MADRP: 12,5%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
18 - VERDEVIVER - Preservação fito-patrimonial

Promotor:

ABRANFLOR - Gestão de Espaços Verdes , Lda

Concelho:

Abrantes - São Miguel do Rio Torto

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
em Abrantes, Constância e Sardoal

Descrição:

Como prolongamento da sua acção empresarial, pretende iniciar uma actividade,
no âmbito da propagação vegetativa (a céu aberto e em bancadas de
enraizamento), com a particularidade de se pretenderem multiplicar cultivares
de espécies arbustivas, semi arbustivas e herbáceas, provenientes de pés mãe na
região de Abrantes. Pretende-se também que assuma uma vertente fito-cultural,
pois uma vez inventariadas as plantas-mãe serão referenciadas e descritas
botanicamente, constando posteriormente, duma pequena brochura.
Paralelamente, desenvolver-se-á um curso de formação para mulheres, na área
da jardinagem.

Investimento:

Total: 100.000 FEOGA: 35% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
87 - Cant' Abrantes - aquisição de equipamento

Promotor:

Orfeão de Abrantes

Concelho:

Abrantes - São Vicente

Descrição:

Aquisição de equipamento de sonorização dos espectáculos, permitindo assim
uma presença de qualidade superior na apresentação do seu repertório de musica
tradicional regional e nacional.

Investimento:

Total: 2.697,37€ FEOGA: 75% e MADRP: 10%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
127- ATL - O Pequeno Lavrador da Ant. Torrado - Novas Instalações

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Abrantes - São Vicente

Descrição:

Com o desenrolar da actividade escolar no próximo ano lectivo o actual espaço
em que ainda funciona o ATL passará a estar ocupado com uma nova turma,
impossibilitando assim o desenrolar do normal funcionamento do ATL no próximo
ano lectivo, sendo necessário passar a utilizar um novo espaço. Nesse sentido,
aproveitando uma parte do edifício que actualmente é utilizado para arrumações
diversas é proposto ao município de Abrantes autorizar a TAGUS a realizar os
trabalhos de adequação desse espaço à instalação de 4 turmas do Pequeno
Lavrador e assim possibilitar a continuação e a própria consolidação do Projecto.

Investimento:

Total: 75.000,00€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
128 - Clube do PINHAS - Um espaço para miúdos e graúdos

Promotor:

TRINCANELA, Snack Bar Pastelaria, Lda

Concelho:

Abrantes - São Vicente

Descrição:

Sentindo que só um conjunto de valências integradas poderão atrair, satisfazer e
fidelizar os potenciais utilizadores do Parque Urbano de Abrantes, pretendemos
criar o Clube do Pinhas:
O objectivo será assumir a gestão da componente lúdica do Parque, com o
compromisso de que o prazer, o saber e o lazer se conjuguem com a qualidade do
espaço e a expectativas de quem o usufrui.
Neste sentido o projecto Clube do Pinhas pretende ser um espaço para miúdos e
graúdos:
Para miúdos, porque sendo original e divertido, será um desafio permanente à
vontade de estar, brincar, aprender e sorrir.
Para graúdos, porque tendo também eles o seu espaço, o riso de um miúdo será
sempre o sorriso de um graúdo.
Assim a Animação do Clube do Pinhas terá como ponto de partida:
- A Ludoteca, onde as crianças poderão estar, brincar e aprender.
- A Biblioteca, onde os graúdos e miúdos poderão ler e reler.
- O Parque de Insufláveis com um conjunto de equipamentos e plataformas único
na região.
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- Os Jogos Tradicionais para todas as idades e vontades.
- Equipamentos vários, tais como bicicletas, carros a pedais e charrete.
- Campo e Jogo de Paintball para jovens e adultos.
- Realização de festas e eventos, tais como a comemoração do dia mundial da
criança, proporcionando a todas as crianças o privilégio de desfrutarem do Parque
Urbano de Abrantes.
- Todas as actividades a desenvolver serão acompanhadas por monitores e o
Parque será dotado de um sistema de vigilância permanente, garantindo assim a
maior segurança às crianças e a todos os utilizadores do Parque.
- O nosso lema será "Um Sorriso Seguro".
Investimento:

LEADER:

L+

Total: 65.000 FEOGA: 35% e MADRP: 15%
Designação do Projecto:
143 - Verão Animação 2006

Promotor:

TRINCANELA, Snack Bar Pastelaria, Lda

Concelho:

Abrantes - São Vicente

Descrição:

O projecto VERÃO ANIMAÇÃO é uma iniciativa que se enquadra no âmbito do
Espaço São Lourenço e tem por objectivo a afirmação e divulgação do Parque
Urbano de Abrantes através da dinamização de actividades lúdicas e de lazer,
proporcionando satisfação e bem-estar a todos os seus visitantes. É também
objectivo central deste projecto, contribuir para a promoção da cidade, do
concelho e da região, bem como, potenciar os seus projectos estruturantes. De
facto, o Parque Urbano de Abrantes pelas suas características e dimensão,
tornou-se já uma referência no concelho, conseguindo também projectar-se para
os concelhos adjacentes -a testemunhá-lo está o número de visitantes diários, a
diversidade e a adesão às iniciativas organizadas. Assim, este é um espaço cujo
potencial extravasa as fronteiras do concelho e que, acreditamos, poderá
também contribuir para a mobilização de sinergias e desenvolvimento local dos
concelhos limítrofes, designadamente, Constância, Gavião, Mação e Sardoal. De
uma forma sucinta poderemos afirmar que o projecto VERÃO ANIMAÇÃO assenta
em dois vectores distintos mas em estrita articulação: 1. actividades de animação
com cariz lúdico e pedagógico; 2. actividades de divulgação e promoção da
imagem, das marcas e dos produtos regionais. Subdividido em seis grandes
eventos, de acordo com as temáticas e a calendarização que se junta em anexo,
o Projecto VERÃO ANIMAÇÃO prevê a organização de actividades variadas, para as
quais serão convidadas as associações culturais, desportivas, recreativas dos
vários concelhos - serão elas também a grande força motriz das actividades de
animação dando, em simultâneo, a conhecer a todos os visitantes a sua dinâmica.
Em paralelo, e tendo em conta o tema específico de cada evento, as entidades e
empresas serão convidadas a participar activamente na divulgação das suas
marcas e produtos. Reforça-se assim o potencial do Parque Urbano de Abrantes
cuja dimensão, infra-estruturas e número de visitantes se coadunam com a
organização deste tipo de eventos. Em simultâneo, promovem-se espaços
específicos de agitação positiva do comércio e de divulgação do potencial dos
diferentes concelhos abrangidos. Este é sem dúvida um projecto de concelhos,
para a região!

Investimento:

Total: 54.000,00€ FEOGA: 50% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
24- Tramagal Inter Cultural

Promotor:

Associação de Melhoramentos da Freguesia de Tramagal - Comissão TIC

Concelho:

Abrantes - Tramagal

Descrição:

Visa essencialmente a realização de eventos culturais, nomeadamente ranchos
folclóricos, música étnica e outros.

Investimento:

Total: 6.250 FEOGA: 75% e MADRP: 0%
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LEADER:

L+

Designação do Projecto:
25 - Tramagal Inter Cultural

Promotor:

Associação de Melhoramentos da Freguesia de Tramagal - Comissão TIC

Concelho:

Abrantes - Tramagal

Descrição:

Visa, essencialmente, a realização de eventos culturais, nomeadamente, com
ranchos folclóricos, música étnica e outros.

Investimento:

Total: 6.250,00€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
89 - Pólo de Desenvolvimento Local - Tramagal Inter Cultural

Promotor:

Associação de Melhoramentos da Freguesia de Tramagal - Comissão TIC

Concelho:

Abrantes - Tramagal

Descrição:

Trata-se da aquisição de 60 pavilhões para a realização de feiras e certames. A
plataforma Tramagal Inter-Cultural em processo de legalização, foi criada a sete
de Abril do ano passado e é composta actualmente por vinte e duas entidades
(sem fins lucrativos da freguesia de Tramagal), que se dedicam à promoção e
desenvolvimento de actividades de carácter social, cultural, desportivo,
ambiental, juvenil e humanitário. O seu elemento motivador e aglutinador tem
sido a realização do evento de dimensões regionais "Tramagal Inter - Cultural". A
aquisição dos 60 pavilhões fazem parte da estratégia de consolidação da actual
estrutura associativa, que no futuro deverá funcionar como Pólo de
Desenvolvimento Local. Assim, a actual plataforma de associações, clubes e
autarquia, terá no futuro como principal função, apoiar e reforçar o trabalho de
dinamização do território centrado em Tramagal em cooperação estreita com a
TAGUS e Câmaras Municipais para além da organização do evento Tramagal Inter
- Cultural.
A plataforma Tramagal Inter - Cultural convocou todas as PME do sector
metalomecânico da freguesia de Tramagal para a realização do projecto de
construção comunitária dos pavilhões. Pretende-se que este equipamento seja
uma mais valia não só para o Tramagal Intercultura, mas também para todas as
feiras e certames organizadas na região do Ribatejo interior.

Investimento:

Total: 13.485,44€ FEOGA: 75% e MADRP: 20%
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LEADER:

L+

Designação do Projecto:
135- Melhoria da Capacidade de Transformação da Adega

Promotor:

Centro Agrícola do Tramagal - SAG, Lda.

Concelho:

Abrantes - Tramagal

Descrição:

O projecto em causa visa por um lado, melhorar as tecnologias de vinificação,
introduzindo sistemas mais adequados à produção de vinhos de alta qualidade.
Por outro lado, o sucesso comercial que esta empresa tem vivido, levou ao
aumento da área da cultura da vinha, sendo por isso também necessário
aumentar a capacidade de laboração da adega existente.

Investimento:

Total: 100.000€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
85 - Linha de Enchimento e Rotulagem - José Carlos Bairrão

Promotor:

José Carlos Pinheiro Bairrão

Concelho:

Abrantes - Vale das Mós

Descrição:

Sou proprietário de um lagar de azeite, com mais de um século de existência,
onde o seu sistema de extracção continua a ser tradicional (prensas). Virado para
a produção de Azeite de qualidade, e onde existe uma venda directa ao
consumidor, o seu volume de produção tem sido até então de cerca de 35.000
litros de Azeite por ano (garrafões de azeite), cumprindo todas as normas
impostas pela comunidade europeia, desde higiene, segurança, enchimento e
rotulagem.
Estando inscrito na APRODER- Entidade Certificadora da DPO - Denominação de
Origem Protegida Azeites do Ribatejo, teve um lote aprovado na campanha
anterior, em que o seu engarrafamento e rotulagem já não puderam ser feitos de
maneira tradicional. Com este projecto prevê-se a compra de mecanismo
adequado para a sua rotulagem e engarrafamento em garrafas de 750ml,
permitindo assim atingir um mercado que mais valoriza o produto.

Investimento:

Total: 29.500€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
140 - Remodelação da Vacaria da Esc. Sec. Dr. Manuel Fernandes

Promotor:

Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes

Concelho:

Abrantes - Abrantes

Descrição:

O projecto visa a beneficiação da exploração pecuária existente na escola, com a
intenção pedagógica de facilitar o contacto entre os alunos, desta e de várias
escolas, e o mundo rural.

Investimento:

Total: 10.823,91€ FEOGA: 65% e MADRP: 0

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
149- Roteiro Turístico de Abrantes

Promotor:

Câmara Municipal de Abrantes

Concelho:

Abrantes - Abrantes

Descrição:

Criação de um documento com um roteiro turístico para o concelho de Abrantes.

Investimento:

Total: 17.273,37€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%
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LEADER:

L2

Designação do Projecto:
85 - Inovação Tecnológica ao Serviço do Meio Rural
(sistema de informação geográfica)

Promotor:

ALFGAB - Estudos e Projectos, Lda

Concelho:

Abrantes - Alferrarede

Descrição:

Aquisição de Software de sistemas de informação geográfica (SIG). A tecnologia
SIG servirá para oferecer um serviço de maior qualidade, na área da cartografia e
dos dados georeferenciados, a toda uma região maioritariamente rural.

Investimento:

Total: 20.301,07€ FEOGA: 45% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
71 - Semana Gastronómica de Alvega

Promotor:

Junta de Freguesia de Alvega

Concelho:

Abrantes - Alvega

Descrição:

Feira gastronómica e de artesanato de Alvega, que combina a tradição local com
a prática de actividades desportivas e motorizadas (Todo-o-Terreno).

Investimento:

Total: 7.481,97€ FEOGA: 75% e MADRP: 0

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
12- Criação de Caça na Cova do Madeiro

Promotor:

Luís Manuel de Matos Batista

Concelho:

Abrantes - Mouriscas

Descrição:

Criação de condições para a produção de espécies cinéticas e cativeiro
(concretamente o coelho). Os animais daqui resultantes serão para o
repovoamento das zonas de caça (associativa e turística), e também para o
fornecimento a restaurantes locais.

Investimento:

Total: 9.292,99€ FEOGA: 65% e MADRP: 0

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
46 - Da Inovação á Tradição

Promotor:

EPDRA - Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes

Concelho:

Abrantes - Mouriscas

Descrição:

Aquisição de Bois de trabalho, charruas, 1 nora e outros equipamentos agrícolas
tradicionais. Isto servirá não só para o ensino de Métodos tradicionais, mas
também para a sensibilização de alunos de outras escolas e níveis de ensino, e
população em geral.

Investimento:

Total: 8.364,84 FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
49 - A Vida a Verde

Promotor:

EPDRA - Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes

Concelho:

Abrantes - Mouriscas

Descrição:

Reconstrução e reconversão de cinco espaços existentes em cinco alojamentos,
assim como, a construção de um pavilhão agro-alimentar. Esta iniciativa almeja
uma maior oferta turística em território rural.

Investimento:

Total: 69.831,70 FEOGA: 40% e MADRP: 0%

Designação do Projecto:
159- Catering - Fornecimento de Refeições e
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LEADER:

L2

Prestação de serviços da Área da Restauração
Promotor:

Arminda Manuela Ferro Faria Pina

Concelho:

Abrantes - Mouriscas

Descrição:

Criação de uma empresa de Catering - Fornecimento de Refeições e Prestações
de serviços na área da restauração, em Mouriscas, diversificando assim as
actividades económicas em espaço rural.

Investimento:

Total: 44.472,82€ FEOGA: 45% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
174 - Que o Mar não nos Separe

Promotor:

EPDRA - Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes

Concelho:

Abrantes - Mouriscas

Descrição:

Recolhas de referências culturais da região de Abrantes por alunos Cabo
Verdianos da escola profissional de agricultura de Abrantes, com a intenção de
rechear a biblioteca da Cidade da Ribeira Brava (Cabo Verde), na esteira de um
protocolo de cooperação entre a ultima e a cidade de Abrantes.

Investimento:

Total: 53.870,1729 FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
16 - Acpcar - Centro Hipico

Promotor:

ACPCAR - Associação de Criadores e Propritários de Cavalos do Alto Ribatejo

Concelho:

Abrantes - Pego

Descrição:

Transformação de umas instalações privadas de âmbito familiar, numa infraestrutura de carácter desportivo de utilização pública. Este investimento pode
também servir para animação turística da região (tudo isto devidamente
reconhecido e credenciado pelo Instituto do Desporto e pela Federação Equestre
Portuguesa).

Investimento:

Total: 91.679,05€ FEOGA: 45% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
94- Estabelecimento industrial e d transformação de carnes

Promotor:

Claudino Cadete Gil

Concelho:

Abrantes - Pego

Descrição:

Remodelação de uma casa de preparação de carne no Pego. A actividade deste
estabelecimento tem já um século, passando já duas gerações e continuando
agora numa terceira. Este projecto vai actualizar a actividade, ajudando assim a
perpetuá-la.

Investimento:

Total: 69.831,70€ FEOGA: 50% e MADRP: 0

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
111 - Casa Ratinho - Restauro de Móveis e Utilidades

Promotor:

Narcisa Lucas Lourenço Ratinho

Concelho:

Abrantes - Pego

Descrição:

Apoio a obras de remodelação das instalações da Casa Ratinho (restauro de
móveis); aquisição de ferramentas e outros equipamentos desta actividade
artesanal.

Investimento:

Total: 28.386,58€ FEOGA: 45% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Promotor:

Designação do Projecto:
20 - Universidade Popular de Abrantes
PALHA DE ABRANTES - Associação de Desenvolvimento Cultural
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Concelho:

Abrantes - Ribatejo Interior

Descrição:

Aquisição de equipamento capaz de qualificar a função do projecto (Universidade
Popular de Abrantes). Este projecto tem como objectivo o melhoramento de
competências, e logo qualidade de vida, a todos os que nele participem e
estejam interessados a aprender; para além disso combate a exclusão social
valorizando-as.

Investimento:

Total: 10.075,71€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
178- Campanha de Sensibilização Florestal

Promotor:

Associação de Agricultores dos Concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e
Mação

Concelho:

Abrantes - Ribatejo Interior

Descrição:

Campanha de sensibilização florestal levada a cabo nos concelhos de Abrantes,
Sardoal, Constância e Mação, apostando na divulgação de comportamentos
racionais a ter em espaço florestal.

Investimento:

Total: 9.975,95€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
173 - Projecto de Iniciação de Canoagem

Promotor:

Clube Desportivo " Os Patos"

Concelho:

Abrantes - Rossio ao Sul do Tejo

Descrição:

Projecto de Iniciação de Canoagem.

Investimento:

Total: 14.088,14€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
167 - Posto de Informação Turistica de Abrantes

Promotor:

Câmara Municipal de Abrantes

Concelho:

Abrantes - São João

Descrição:

Construção de raiz de um posto de informação turística de Abrantes.

Investimento:

Total: 64.070,59€ FEOGA: 40% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
182- VERD' ÁGUA - Garden Center de Abrantes

Promotor:

ABRANFLOR - Gestão de Espaços Verdes , Lda

Concelho:

Abrantes - São Miguel do Rio Torto

Descrição:

Apoio ao Garden Center Verde' Água, com vista à diversificação e oferta de
serviços para actividades agrícolas e não só.

Investimento:

Total: 112.977,72€ FEOGA: 55% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
9 - Quinta Pedagógica

Promotor:

Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes

Concelho:

Abrantes - São Vicente

Descrição:

Aproveitamento dos espaços agrícolas da escola, para actividades de aproximação
ao meio rural destinadas aos alunos da mesa e de outras escolas do concelho.

Investimento:

Total: 3.990,3832 FEOGA: 65% e MADRP: 0%
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LEADER:

L2

Designação do Projecto:
29 - Abrantes "Uma Flor no Coração de Portugal"

Promotor:

Câmara Municipal de Abrantes

Concelho:

Abrantes - Todo o Concelho

Descrição:

Edição de um livro sobre a tradição secular do culto da flor na cidade de
Abrantes, para assim se vincular no tempo.

Investimento:

Total: 32.970,54€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
13- Criação de Oficina da Restauro de Moveis

Promotor:

Alfredo da Conceição Nunes

Concelho:

Abrantes - Tramagal

Descrição:

Criação de uma unidade territorial técnica de prestação de serviços na área da
execução de projectos, recuperação e mediação de pequenos prédios mistos em
espaço rural, dispersos no território do Ribatejo Interior.
Contribuindo para o estímulo da fixação de população nas freguesias rurais,
procurar-se-á animar o sector da recuperação do património rural para habitação,
integrando-lhe um serviço especializado no desenvolvimento e acompanhamento
do processo construtivo podendo culminar na mediação predial. Tendo como
objectivo específico a dinamização do mercado e a introdução de um novo
serviço especializado no território, de modo a aumentar e fixar as mais valias de
um importante sector nacional e do território.

Investimento:

Total: 31.908,10€ FEOGA: 45% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
69 - Casa Ambiental

Promotor:

Corpo Nacional de Escutas - Agrup. 273

Concelho:

Abrantes - Tramagal

Descrição:

Construção (no Tramagal) de um espaço físico denominado "Casa Ambiental", com
a intenção de suportar um conjunto de actividades ligadas ao ambiente como: Levantamento da fauna e flora local; - Identificação de focos de poluição e as
suas causas; - Promoção do uso racional dos recursos naturais.

Investimento:

Total: 19.807,26€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
166 - Aprendizagem de Natação

Promotor:

Junta de Freguesia de Vale das Mós

Concelho:

Abrantes - Vale das Mós

Descrição:

Aulas de aprendizagem de natação para as freguesias de Vale das Mós, S.Facundo
e Bemposta.

Investimento:

Total: 9.227,76€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%
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Constância
LEADER:

L2

Designação do Projecto:
19- Observatório da Natureza - Planetário

Promotor:

Câmara Municipal de Constância

Concelho:

Constância – Constância

Descrição:

Realização de uma cúpula de betão enterrada, com o acesso realizado com
sistema de chapas, vulgarmente, utilizado em túneis e travessias de estradas de
apoio às actividades desenvolvidas no Observatório da Natureza.

Investimento:

Total: 110.000 FEOGA: 50% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
59 - Roteiro Turístico-Cultural

Promotor:

Câmara Municipal de Constância

Concelho:

Constância – Constância

Descrição:

Com a dinamização do projecto em causa pretende-se editar uma brochura
turístico-cultural do concelho de Constância. Valorizar e divulgar o património do
concelho, numa perspectiva de preservação e manutenção das suas verdadeiras
raízes culturais, é o principal objectivo desta brochura. História, Património,
Gastronomia, Artesanato e Percursos Turístico-Culturais são vários os conteúdos
que integram a publicação. Com a edição do Roteiro Turístico-Cultural do
concelho de Constância, a autarquia pretende disponibilizar aos visitantes, aos
munícipes e aos vários agentes que operam no concelho, um documento síntese
sobre o património concelhio, divulgando-o e preservando-o, no âmbito da
política de turismo cultural, científico e da natureza definida para o concelho.

Investimento:

Total: 15.750,50€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
69 - Cultura Camoniana

Promotor:

Associação para a Reconstrução da Casa Memória de Camões

Concelho:

Constância – Constância

Descrição:

Localizado em pleno Centro Histórico da Vila de Constância, o Jardim Horto
Camoniano é "o mais vivo e singular monumento erguido no mundo a um Poeta".
Todas as plantas referidas por Camões na sua obra, num total de 52 espécies,
estão representadas neste belíssimo Jardim-Horto. Diversos outros motivos de
interesse encontram nele todos aqueles que o visitam, como o Jardim de Macau,
o Planetário de Plotomeu num auditório ao ar livre, um paínel de azulejo com o
percurso de Camões de Lisboa ao Oriente e a maior esfera armilar existente em
Portugal. O Jardim Horto Camoniano é por excelência um espaço culturalpedagógico, um veículo de transmissão do conhecimento e da cultura camoniana.
Assim o projecto em causa reveste-se do maior interesse porquanto é importante
editar os materiais de divulgação da infra-estretura e substituir as placas
identificadoras (com citação bibliográfica) da fauna e da flora existente no
Jardim-Horto e referidos pelo poeta na sua obra. A implementação deste
projecto será de fulcral importância para dar continuidade à preservação cultural
e à dinamização da cultura camoniana no concelho de Constância, levando o
nome do épico português aos quatro cantos do mundo.

Investimento:

Total: 5.000€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
em Abrantes, Constância e Sardoal

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
106 - Zonas de caça municipais

Promotor:

Câmara Municipal de Constância

Concelho:

Constância – Constância

Descrição:

este projecto pretende valorizar o património rural natural, através da actividade
cinegética.

Investimento:

Total: 20.000 FEOGA: 50% e MADRP: 0

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
133 - Glaciar sports bar - Animação turística

Promotor:

Glaciar Sports Bar Lda

Concelho:

Constância – Constância

Descrição:

criação de uma unidade hoteleira e de animação que tem…

Investimento:

Total: 21.070€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
182 - Informação Pública

Promotor:

Junta de Freguesia de Constância

Concelho:

Constância – Constância

Descrição:

Colocação de dois Mupis na Av. 25 de Abril e na Rua do Moinho de Vento, com o
objctivo de colocar informação pública (editais, comunicados à população, etc…),
bem como informação sobre as actividades culturais levadas a cabo por esta
freguesia e informação geral e turística sobre a localidade, por forma a informar
e dar a conhecer a nossa terra aos turistas e população em geral.

Investimento:

Total: 3.800,00 FEOGA: 50% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
55- O Passado à Flor da Terra

Promotor:

ESCORA

Concelho:

Constância – Montalvo

Descrição:

O projecto em causa visa a continuação do desenvolvimento de trabalhos
arqueológicos em Chão da Bica, Montalvo, onde já se vislumbra uma estância
termal romana datada do século IV-V D.C.. A Escora, com a continuação dos
trabalhos pretende ter um maior conhecimento da actividade romana da zona. A
par dos trabalhos arqueológicos de campo, é imprescindível proceder ao
tratamento de todo o espólio recolhido durante os mesmos com vista a um estudo
mais aprofundado da Estação Arqueológica. Pretende-se que todo o trabalho
realizado seja devidamente divulgado através dos boletins "Descobrir" e ainda da
carta arqueológica do concelho de Constância. Finalmente, pretende-se
desenvolver um seminário onde serão apresentadas as publicações referidas,
seminário esse alusivo às questões patrimoniais, que nos ligam, inevitavelmente,
às memórias de um passado mais ou menos recente.

Investimento:

Total: 12.765 FEOGA: 75% e MADRP: 10%

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
em Abrantes, Constância e Sardoal

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
60 - Viva a Música

Promotor:

Filarmónica Montalvense - 24 de Janeiro

Concelho:

Constância – Montalvo

Descrição:

Passar dos actuais 20 executantes que compõem a banda para 40 músicos
permanentes. Continuar a alargar a Escola de Música que durante o ano lectivo
2001/2002 foi frequentada, em permanência, por 30 alunos. Criar, dentro da
Banda, grupos de música de câmara, quarteto de clarinetes, grupos de metais. A
criar de imediato é um quarteto de saxofones, e a orquestra de câmara a médio
prazo. Promover ateliers "Master-Class" de âmbito distrital, podendo evoluir para
níveis nacionais. Dinamizar os intercâmbios já existentes e procurar outros com
associações diversificadas na área da aprendizagem e formação musical. Manter o
ensino específico de clarinete, saxofone, trompete e trombone, e ainda alargar o
ensino de flauta transversal, trompa, tuba e percussão. Dinamizar, encontros
regionais de bandas e sensibilizar a comunidade escolar para o ensino da música.

Investimento:

Total: 21.275€ FEOGA: 75% e MADRP: 10%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
163 - inSITU . Portal de Turismo de Interior CONSTÂNCIA
(organização e promoção turística)

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Constância – Ribatejo Interior

Descrição:

CONSTÂNCIA - Criação de um PORTAL inSITU - turismo de interior
O projecto que a TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do
Ribatejo Interior pretende desenvolver consiste em converter o território num
verdadeiro museu ao ar livre, recorrendo, para tal, à tecnologia multimédia
(guias áudio/visuais). Assim, serão criadas novas alternativas para reconhecer,
defender e valorizar todo o património cultural existente nos municípios.
Um itinerário definido permitirá ao visitante descobrir os edifícios e monumentos
mais emblemáticos dos centros históricos, recreando costumes, tradições e
valorizando as suas características.
Objectivos:
> Possibilitar aos visitantes uma visão global do interior dos edifícios com um
maior valor patrimonial, quando os mesmos se encontram fechados. Por exemplo,
os interiores de igrejas;
> Valorizar os elementos mais importantes no interior de determinado espaço;
> Visualizar algumas reconstituições históricas e principais tradições, ou seja, a
cultura viva dos povos que se sente, vive e reflecte cada ano que passa nas suas
festas tão peculiares, e que merecem o reconhecimento de todos nós;
> Recrear sons e formas de viver de outrora;
> Complementar a informação com outra de interesse turístico, como por
exemplo, a gastronomia e o alojamento;
> Cada visitante poderá utilizar os guias áudio/visuais de uma forma autónoma e
no idioma que escolher à priori (português ou inglês);
> A visita terá início nos Postos de Turismo, com a apresentação de um filme
onde é explicado o funcionamento dos guias;
> Como informação complementar, poderá ser visualizado, no final do percurso,
um filme promocional dos municípios, onde são apresentados outros recursos e
potencialidades.

Investimento:

Total: 42.119,93€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
em Abrantes, Constância e Sardoal

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
93- Valorização do Património Natural e Sensibilização Ambiental

Promotor:

Câmara Municipal de Constância

Concelho:

Constância – Santa Margarida da Coutada

Descrição:

Estando este concelho, neste momento, equipado com infra-estruturas (Parque
Ambiental de Santa Margarida, Observatório Astronómico e da Natureza,
Percursos de Observação e Interpretação da Natureza, etc.) que nos permitem
desenvolver actividades no âmbito do turismo da natureza e da sensibilização
ambiental é fundamental criar programas de actividades para rentabilizar todos
estes espaços, mas em particular o Parque Ambiental. Este projecto tem como
grande objectivo a criação de condições que nos permitam aumentar a
quantidade e qualidade das actividades realizadas até aqui. Assim pretendemos,
por um lado, adquirir materiais ludico-pedagógicos de apoio às actividades e, por
outro, produzir informação que possa contribuir para a valorização ambiental do
concelho. Pensamos que, através deste projecto, podemos dinamizar ainda mais
o concelho e contribuir para o desenvolvimento local.

Investimento:

Total: 36.599,50€ FEOGA: 50% e MADRP: 0

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
120 - Um saber diferente

Promotor:

Os quatro cantos do cisne - associação para o desenvolvimento social e
comunitário

Concelho:

Constância – Santa Margarida da Coutada

Descrição:

Valorização do potencial paisagístico e da riqueza natural

Investimento:

Total: 3.500 FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
7 - Apoio à Animação Cultural

Promotor:

Câmara Municipal de Constância

Concelho:

Constância – Constância

Descrição:

Aquisição de um palco desmontável, que alia à mobilidade a vantagem de se
ajustar a vários tipos de eventos. Servirá de apoio a actividades culturais a
desenvolver em todo o concelho.

Investimento:

Total: 19.951,91€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

L2

Designação do Projecto:
41- Centro de Enfermagem e Apoio a Idosos

LEADER:

Promotor:

Lina Maria Pereira Bento

Concelho:

Constância – Constância

Descrição:

Criação de serviços de cuidados de saúde básicos, indispensáveis à qualidade de
vida em espaço rural.

Investimento:

Total: 50.169,09€ FEOGA: 45% e MADRP: 0

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
em Abrantes, Constância e Sardoal

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
42 - Observatório Astronómico e da Natureza

Promotor:

Câmara Municipal de Constância

Concelho:

Constância – Constância

Descrição:

Criação de observatório astronómico e da natureza, que de uma forma pioneira,
dotará a região de uma oferta original e inovadora.

Investimento:

Total: 102.253,57€ FEOGA: 55% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
99 - Recriação da Época Quinhentista

Promotor:

Escola C+S Luis de Camões

Concelho:

Constância – Constância

Descrição:

Integrado no papel de dinamização das pomonas camonianas, o Agrupamento
Vertical de Escolas de Constância pretende proceder ao alargamento do seu
guarda-roupa destinado às recreações da época quinhentista que tem vindo a
realizar. Nesse sentido, pretende-se obter financiamento para a aquisição de
cerca de 305 trajos para alargar e reforçar o leque de personagens retratadas.

Investimento:

Total: 9.128,00€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
124- Eco - Constância - 5.1.2

Promotor:

Câmara Municipal de Constância

Concelho:

Constância – Constância

Descrição:

Programa para a promoção dos valores ecológicos e ambientais do concelho de
Constância. Além disso proceder-se-á à dinamização do desenvolvimento local Zona Industrial.

Investimento:

Total: 4.269,71€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
142 - Conservação da Capela de Santo António

Promotor:

Associação Cultural e Desportiva de Santo António

Concelho:

Constância – Constância

Descrição:

Conservação da Capela de Santo António.

Investimento:

Total: 22.695,30€ FEOGA: 55% e MADRP: 0%

L2

Designação do Projecto:
52 - Dinamização do Desenvolvimento Local

LEADER:

Promotor:

Câmara Municipal de Constância

Concelho:

Constância – Montalvo

Descrição:

Criação de material promocional de suporte à divulgação da zona industrial em
Montalvo de forma a atrair actividades económicas geradoras de postos de
trabalho.

Investimento:

Total: 9.975,95€ FEOGA: 45% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
132- Equipamento do Observatório Astronómico e da Natureza

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
em Abrantes, Constância e Sardoal

Promotor:

Câmara Municipal de Constância

Concelho:

Constância - Montalvo

Descrição:

Aquisição de equipamentos para o observatório astronómico e da natureza.

Investimento:

Total: 26.935,08€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
169 - Viva a Música - Animação Cultural

Promotor:

Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro

Concelho:

Constância - Montalvo

Descrição:

Aquisição de fardamento, instrumentos musicais e mobiliário que sejam dignos
para a continuação das suas acções.

Investimento:

Total: 17.807,08€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
5 - Valorização da Àrea Envolvente da Capela da Sto António

Promotor:

Câmara Municipal de Constância

Concelho:

Constância - Santa Margarida da Coutada

Descrição:

Arranjo de área envolvente à capela de Santo António, imóvel de elevado valor
histórico/patrimonial.

Investimento:

Total: 29.927,87€ FEOGA: 55% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
82- " O Nosso Povo "

Promotor:

Rancho Folclórico " Os Camponeses " de Malpique

Concelho:

Constância - Santa Margarida da Coutada

Descrição:

O objectivo deste projecto é a preservação de componentes de identidade rural,
e divulga-los através do folclore. Para isso é necessário a compra de todo o
material necessário à actividade do rancho.

Investimento:

Total: 7.481,96€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
125 - Revitalização da Aldeia da Pereira - 1.1.2

Promotor:

Os quatro cantos do cisne - associação para o desenvolvimento social e
comunitário

Concelho:

Constância - Santa Margarida da Coutada

Descrição:

Revitalização da aldeia da Pereira (Stª Margarida)

Investimento:

Total: 55.351,60€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
127 - Revitalização da Aldeia da Pereira - 3.1.3

Promotor:

Os quatro cantos do cisne - associação para o desenvolvimento social e
comunitário

Concelho:

Constância - Santa Margarida da Coutada

Descrição:

Revitalização da aldeia da Pereira (St. Margarida).

Investimento:

Total: 1.995,19€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
129- Revitalização da Aldeia da Pereira - 4.1.1

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
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Promotor:

Os quatro cantos do cisne - associação para o desenvolvimento social e
comunitário

Concelho:

Constância - Santa Margarida da Coutada

Descrição:

Revitalização da aldeia da Pereira (St. Margarida).

Investimento:

Total: 3.102,52€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
130 - Revitalização da Aldeia da Pereira - 4.2.2

Promotor:

Os quatro cantos do cisne - associação para o desenvolvimento social e
comunitário

Concelho:

Constância - Santa Margarida da Coutada

Descrição:

Revitalização da aldeia da Pereira (St. Margarida).

Investimento:

Total: 13.891,52€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
em Abrantes, Constância e Sardoal

Sardoal
LEADER:

L+

Designação do Projecto:
77- Forno de Lenha da ARTELINHO (2.ª fase)

Promotor:

ARTELINHO - Cooperativa Agrícola das Produtoras de Linho de Alcaravela, CRL

Concelho:

Sardoal - Alcaravela

Descrição:

Para dar continuidade ao projecto inicialmente financiado pela TAGUS –
Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, através do
Programa de Iniciativa Comunitária LEADER II, a Artelinho vem deste modo
apresentar este projecto, que se caracteriza pela construção de um forno a
lenha, que permita dar vazão ao aumento significativo das encomendas. Melhorar
e alargar a quantidade de produtos tradicionais vendidos pela cooperativa, bem
como, conjugar o factor tempo e mão-de-obra disponível. Além da construção do
forno torna-se necessária uma protecção contra as intempéries e resguardo para
o nosso tractor. Conscientes das nossas (poucas) capacidades económicas e da
importância que esta cooperativa agrícola possui na nossa região em termos
sociais e culturais, somente o financiamento externo permitiria concretizar estas
obras.

Investimento:

Total: 8.776 FEOGA: 35% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
161 - inSITU . Percursos de Turismo de Interior SARDOAL
(rotas e percursos turísticos)

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Sardoal - Ribatejo Interior

Descrição:

Valorização do património cultural mediante a utilização de tecnologia
multimédia
Apresentação
O projecto que a TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do
Ribatejo Interior pretende desenvolver consiste em converter os centros
históricos em verdadeiros museus ao ar livre, recorrendo, para tal, à tecnologia
multimédia (guias áudio/visuais). Assim, serão criadas novas alternativas para
reconhecer, defender e valorizar todo o património cultural existente nos
municípios.
Em SARDOAL, um itinerário definido permitirá ao visitante descobrir os edifícios e
monumentos mais emblemáticos dos centros históricos, recreando costumes,
tradições e valorizando as suas características.

Investimento:

Total: 51.339,33€ FEOGA: 75% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
21 - Casa de Doces e "Posto de Turismo"

Promotor:

Sociedade Agro-Alimentares da Mascata, Lda

Concelho:

Sardoal - Sardoal

Descrição:

Projecto que visa a criação de um estabelecimento em parceria com a Câmara
Municipal de Sardoal, em que funcionará:
- Posto de Turismo da Vila, Loja de Artesanato e Casa de Chá e Doçaria.

Investimento:

Total: 78.125€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
70- Levantamento de Passeios Turísticos

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
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Pedestres, de Btt e Todo-o-Terreno 4x4 no Concelho do Sardoal
Promotor:

Câmara Municipal de Sardoal

Concelho:

Sardoal - Sardoal

Descrição:

O Turismo activo e de natureza tem vindo a obter, nos últimos tempos, uma
grande adesão que justifica uma melhor atenção sobre este segmento de
actividade turística e sobre as suas potencialidades, quer económicas, quer
promocionais. O concelho de Sardoal dispõe de excelentes condições naturais
para o desenvolvimento deste tipo de actividades e algumas acções que aqui
foram realizadas, de iniciativa conjunta da Câmara Municipal e do GETAS - Centro
Cultural do Sardoal e de iniciativa da TAGUS, no âmbito da mktagus, o Adventure
Paper - Sardoal 2002, têm obtido bastante sucesso, pelo que se devem procurar
criar condições para que este tipo de eventos possa ser realizado com
regularidade, disponibilizando aos interessados diversos percursos devidamente
marcados.
O presente projecto tem os seguintes objectivos: 4 levantamentos de Passeios
Pedestres, 1 levantamento de Passeio Todo-o-Terreno, aquisição de material de
marcação dos percursos, edição de material promocional. Considera-se a
realização de 4 percursos pedestres, que no seu conjunto terão cerca de 35 km e
1 percurso TT com cerca de 70 km, correspondendo a um périplo do Concelho. É
nossa intenção criar percursos, tanto quanto possível, multifuncionais
nomeadamente utilizáveis, também em BTT. Pretende-se que todos os passeios
pedestres sejam suportados por um elemento promocional, se possível, em
português e inglês, o qual deverá incluir alguma promoção adicional relativa a
restauração, hotelaria, artesanato, etc. O percurso de TT 4x4 reunirá todas as
características de agradabilidade próprias desta actividade, e ser apresentado em
formato "road-book” para permitir eventual duplicação, e será acompanhado de
documento demonstrativo das suas características para melhor entendimento dos
seus utilizadores. No que respeita ao material de marcação dos percursos
pedestres o valor indicado é estimado numa base de um número médio de
informação para 35 Km. Naturalmente só após o levantamento dos percursos será
possível determinar concretamente o seu valor, pretendendo-se que as soluções
sejam simples e práticas, na base de postes e setas em madeira tratada,
prevendo-se a existência de um painel no mesmo material a ser colocado no
início de cada percurso. A colocação será feita pelos Serviços de obras da Câmara
Municipal de Sardoal.

Investimento:

Total: 7.140,00€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
71 - Edição de um Roteiro Turístico do Sardoal

Promotor:

Câmara Municipal de Sardoal

Concelho:

Sardoal - Sardoal

Descrição:

Encontrando-se esgotada a edição do "Roteiro Turístico do Concelho de Sardoal",
promovida há alguns anos pela Câmara Municipal de Sardoal, que obteve
assinalável sucesso junto dos turistas que entretanto visitam o Município de
Sardoal, é de grande interesse e realização de uma nova edição revista e
actualizada do referido roteiro que é frequentemente solicitado pelas pessoas
que visitam o concelho e por promotores turísticos que pretendem organizar
visitas à Vila e ao Concelho de Sardoal. Pretende-se editar uma publicação com
as seguintes características: Formato: 148x210mm, tiragem 5.000 exemplares.

Investimento:

Total: 7.186,60€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Promotor:

Designação do Projecto:
99 - Dançar a Tradição
Câmara Municipal de Sardoal

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
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Concelho:

Sardoal - Sardoal

Descrição:

O projecto consiste na realização de dois ateliers de danças tradicionais
europeias, ministrados por formadores qualificados da associação cultural
Pédexumbo, com objectivo de participar num concerto/baile. Os ateliers
destinam-se a dois grupos específicos: a escola secundária e o Rancho folclórico "
os Resineiros de Alcaravela". A articulação com estes dois grupos tem objectivos
distintos. No primeiro caso trata-se de criar um conjunto de coreografias para
integrar o projecto " Feira Quinhentista", desenvolvido pelo agrupamento de
escolas do Sardoal. No segundo caso, o objectivo é proporcionar, através do
contacto com esta associação inovadora ao nível das danças tradicionais, novas
dinâmicas de trabalho a este rancho. Neste caso existe ainda a possibilidade de
trabalhar também a área dos instrumentos tradicionais, que a Pédexumbo
também tem dinamizado. Por fim, o objectivo final desta iniciativa é a realização
de um concerto/baile, onde ambas as organizações apresentarão coreografias,
convidando o público a integrá-las, sensibilizando a população para a dança e
músicas tradicionais.

Investimento:

Total: 3.450€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
145 - GOURMET PORTUGAL - loja virtual

Promotor:

Em Busca da Origem - Produtos Alimentares e Bebidas, Lda

Concelho:

Sardoal - Sardoal

Descrição:

Criação de uma estrutura de suporte ao lançamento de um site de comércio
virtual de produtos locais nacionais, mas com forte pendor regional.

Investimento:

Total: 44.188,00€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
173 - Melhoria do Produto Acabado e Redução do Consumo Energético

Promotor:

Sociedade Agro-Alimentar da Mascata, Lda

Concelho:

Sardoal - Sardoal

Descrição:

Este projecto tem como objectivos principais: - A melhoria das condições e do
produto acabado (marmelada, geleia de marmelo e figos), e também a redução
dos custos energéticos. Para isso pretende-se instalar um conjunto de
equipamentos a seguir identificados: - Enchedora automática - permite uma
maior rapidez de enchimento e uma maior assepsia ; Sistema recuperador de
condensados com bomba - permite a recuperação de vapor com a recuperação de
energia até 30%. Máquina de vácuo - aumenta o período de duração do produto
na embalagem (p. ex. pela eliminação de bolores que surgem na marmelada).
Sistema de aquecimento solar - destinado ao aquecimento de água quente para o
circuito de vapor, permite uma economia de energia até 25% e também uma
aceleração em todo o processo produtivo.

Investimento:

Total: 136.550€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
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LEADER:

L+

Designação do Projecto:
31 - Artesanato, A nossa Economia, a Nossa Marca

Promotor:

ARTELINHO - Cooperativa Agrícola das Produtoras de Linho de Alcaravela, CRL

Concelho:

Sardoal - Alcaravela

Descrição:

Apoiar a produção de linho e vime em todas as suas fases (Produção,
Transformação). A compra de um forno a lenha permitirá o melhoramento de
todo o processo. Esta actividade baseia-se na forma tradicional de produção e
transformação do linho e vime, o que leva à preservação de saberes em vias de
extinção.

Investimento:

Total: 8.379,80€ FEOGA: 50% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
93- Arranjos da zona envolvente da Igreja de Santa Clara

Promotor:

Fábrica da Igreja da Freguesia de Alcaravela

Concelho:

Sardoal - Alcaravela

Descrição:

Melhoramento da envolvente da igreja matriz de Stª Clara de Alcaravela, criando
uma zona de lazer.

Investimento:

Total: 4.489,18€ FEOGA: 55% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
95 - Edição de CD

Promotor:

GETAS - Centro Cultural do Sardoal

Concelho:

Sardoal - Ribatejo Interior

Descrição:

Edição de um CD intitulado "Cantigas de Recreio", cantadas pelo grupo coral
infantil do GETAS - Centro Cultural do Sardoal. Pretende-se assim assegurar a
preservação, revitalização e divulgação das velhas cantigas de recreio,
pertencentes já a várias gerações.

Investimento:

Total: 2.793,26€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
43 - Delicias de Figo Pingo de Mel

Promotor:

Sociedade Agro-Alimentares da Mascata, Lda

Concelho:

Sardoal - Sardoal

Descrição:

O projecto centra-se na produção de figos confitados aproveitando a sua vertente
tradicional, utilizando o fruto regional "Figo pingo de Mel". As perspectivas de
mercado são optimistas, e o impacte social é positivo com a criação sazonal de
postos de trabalho, além de estimular os produtores de figo a preservarem e
desenvolverem a espécie. A uma maior escala, é a região que sai beneficiada,
ficando conhecida através de um produto de alta qualidade e que tem em conta a
tradição.

Investimento:

Total: 29.927,87€ FEOGA: 50% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
134- Galeria das profissões tradicionais

Promotor:

Câmara Municipal de Sardoal

Concelho:

Sardoal - Sardoal

Descrição:

Galeria de exposição com o tema "profissões tradicionais" a decorrer na mostra
das festas do concelho de Sardoal.

Investimento:

Total: 4.738,58€ FEOGA: 0,15036149999999998 e MADRP: 0

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
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LEADER:

L2

Designação do Projecto:
135 - Divulgação Turística do Concelho de Sardoal

Promotor:

Câmara Municipal de Sardoal

Concelho:

Sardoal - Sardoal

Descrição:

Divulgação turística do Concelho de Sardoal

Investimento:

Total: 6.484,37€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
175 - Turismo em Espaço Rural

Promotor:

Sociedade Agro-Alimentares da Mascata, Lda

Concelho:

Sardoal - Sardoal

Descrição:

Construção de infra-estruturas turísticas, complementando actividade da Quinta
do Côro em Sardoal. O projecto apoia-se na presença desta entidade na rota da
vinha e do vinho, além de se enquadrar no TER - Turismo em Espaço Rural.

Investimento:

Total: 109.735,54€ FEOGA: 40% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
186- Equipamento de apoio à actividade do grupo teatral do GETAS

Promotor:

GETAS - Centro Cultural do Sardoal

Concelho:

Sardoal - Sardoal

Descrição:

Aquisição de equipamentos para um melhor cumprimento da sua missão.

Investimento:

Total: 11.183,05€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
190 - Remodelação do Restaurante "Casa Garcia"

Promotor:

Maria Fernanda Martins Garcia de Sousa Alves

Concelho:

Sardoal - Sardoal

Descrição:

Remodelação do restaurante tradicional "Casa Garcia", situado no concelho de
Sardoal. Tem como objectivo melhorar a sua oferta, dinamizando assim as
actividades criadoras de postos de trabalho e de apoio ao turismo.

Investimento:

Total: 50.378,58€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
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Ribatejo Interior
LEADER:

L+

Designação do Projecto:
6 - agro TAGUS - olival do Ribatejo Interior

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Criação de um sistema de incentivo para estimular a criação de estruturas
técnicas operativas que se venham a consolidar no território, com particular
incidência na promoção de fórmulas inovadoras de organização colectiva em
torno dos investimentos na produção oleícola do território, com a plantação de
olivais intensivos e super intensivos.
Procurando dessa forma dinamizar a criação de estruturas inovadoras de gestão
de manchas conjuntas de produção oleícola no território, através da aquisição de
serviços para a elaboração de estudos de viabilidade técnica e económica,
organização e realização de sessões de informação e dinamização de elementos
mobilizadores para a constituição dessas estruturas colectivas.

Investimento:

Total: 41.035 FEOGA: 75% e MADRP: 25%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
9- arquiTAGUS - atelier do património rural

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Criação de um sistema de incentivos para o apoio directo a iniciativas de
protecção, sensibilização e dinamização do património rural do Ribatejo interior.
Estimulando o sentimento de pertença das populações locais, contribui dessa
forma para a valorização dos aglomerados populacionais e consequentemente
para o estimular a fixação da população nas freguesias rurais. Procurar-se-á
inventariar e preservar os factores construtivos que, pela confluência etnocultural particular deste território, se reflectem num rico emaranhado de estilos
arquitectónicos e tipologias construtivas. Sensibilizando, assim, as populações
para as necessidades e benefícios da preservação e valorização dos mesmos.

Investimento:

Total: 95.000€ FEOGA: 70% e MADRP: 18,75%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
11 - Feira Empresarial de Abrantes

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Decoração de um stand na Feira Empresarial de Abrantes para representação da
TAGUS e das actividades futuras para o 3.º QCA.

Investimento:

Total: 1.042,31€ FEOGA: 75% e MADRP: 0

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
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LEADER:

L+

Designação do Projecto:
14 - Feira Nacional de Doçaria

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

A TAGUS assumiu, entre outras funções, a de divulgar e promover os produtos
tradicionais, vector em que se enquadra a gastronomia e a doçaria da região. Da
sua estratégia de intervenção consta a execução do projecto TAGUS'toso, no
âmbito do qual já realizou o festival dos 3 sabores, tendo em vista a dinamização
dos serviços de restauração locais e a melhoria da sua qualidade.
Em 2002, inserida no mesmo projecto, entre os dias 28 a 30 de Junho, realizou a
1.ª Feira de Doçaria Tradicional, no Jardim do Castelo de Abrantes, tendo a
iniciativa se revelado de enorme sucesso. Pelo que agora em 2003 se pretende
alargar o leque de representatividade nacional e voltar a utilizar o espaço
envolvente dos Jardins do Castelo, para trazer de novo o que de melhor se faz em
Portugal a nível da doçaria tradicional.

Investimento:

Total: 36.140,98€ FEOGA: 75% e MADRP: 12,5%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
79- Produção de Base Geográfica, Medição e Georeferenciação de Áreas Agrícolas
e Florestais

Promotor:

Associação de Agricultores dos Concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e
Mação

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Com este projecto pretende-se equipar a Associação com software e hardware e
um equipamento GPS, que permitam satisfazer as necessidades da nossa
associação, responder às solicitações dos nossos associados, câmaras municipais e
Ministério da Agricultura.
Estes equipamentos vão servir de apoio aos projectos agrícolas e florestais,
plantas de localização, inventário florestal e agrícola e levantamento das áreas
ardidas.
Será dado continuidade ao projecto da 1ª fase, em que se continuará a criar uma
boa base de dados, para ordenamento agrícola e florestal e para a prevenção de
incêndios.

Investimento:

Total: 15.454,75€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
82 - 2.ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

A TAGUS assumiu entre outras funções, a de divulgar e promover os produtos
tradicionais, vector em que se enquadra a gastronomia e a doçaria da região. Da
sua estratégia de intervenção consta a execução do projecto TAGUS'toso no
âmbito do qual já realizou o festival dos 3 sabores tendo em vista a dinamização
dos serviços de restauração locais e a melhoria da sua qualidade.
Em 2002, inserida no mesmo projecto, entre os dias 28 a 30 de Junho, realizou a
1.ª Feira de Doçaria Tradicional, no Jardim do Castelo de Abrantes, tendo a
iniciativa se revelado de enorme sucesso. Pelo que agora em 2003 se pretende
alargar o leque de representatividade nacional e voltar a utilizar o espaço
envolvente dos Jardins do Castelo, para trazer de novo o que de melhor se faz em
Portugal ao nível da doçaria tradicional.

Investimento:

Total: 20.824,11€ FEOGA: 75% e MADRP: 7,5%

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
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LEADER:

L+

Designação do Projecto:
84 - 3.ªs Jornadas do Património Rural - Abrantes,
29 - 30 - 31 Outubro 2003

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

No seguimento da organização das anteriores edições das Jornadas do Património
Rural, surge agora um novo momento de reflexão em torno do tema do
património, expondo perspectivas e experiências de intervenção. É deste modo
que em Outubro próximo, com uma comissão organizadora regional e
representativa, se congregarão esforços para no Cine-Teatro S. Pedro em
Abrantes surja este novo momento de sensibilização para o importante
património rural do território confrontando-o com as experiências nacionais.
Atendendo ao facto de 2003 ser o ano nacional da Arquitectura, as Jornadas
servirão também de mote à organização de exposições e concursos de ideias para
projectos que se encontram a definir localmente.

Investimento:

Total: 17.507,07€ FEOGA: 70% e MADRP: 18,75%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
101- infanTAGUS - suporte à rede O Pequeno Lavrador

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Com o objectivo de dotar o território com os meios necessários para promover a
criação de uma equipa de animação e dinamização de actividades
complementares às desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino e directamente
relacionadas com as temáticas Ambientais e Rurais de modo a sensibilizar as
crianças e os jovens para a necessária valorização das actividades agrícolas e do
património ambiental da zona de intervenção. Dando os primeiros passos para a
consolidação de um modelo inovador de educação temática, com a constituição
de um pólo educativo piloto na Escola António Torrado em Abrantes. Criando
assim as condições para ser consolidado um modelo e este poder voltar a ser
reaplicado noutros locais com outros intervenientes. Devendo para tal o presente
projecto contribuir com a aquisição do necessário equipamento e funcionamento
da equipa de suporte administrativo e pedagógico à rede de infaTAGUS d' O
Pequeno Lavrador do Ribatejo Interior.

Investimento:

Total: 50.000€ FEOGA: 75% e MADRP: 12,5%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
103 - 3.ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional - abrantes 04

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

A TAGUS assumiu entre outras funções, a de divulgar e promover os produtos
tradicionais, vector em que se enquadra a gastronomia e a doçaria da região. Da
sua estratégia de intervenção consta a execução do projecto TAGUS'toso no
âmbito do qual já realizou o festival dos 3 sabores tendo em vista a dinamização
dos serviços de restauração locais e a melhoria da sua qualidade.
Em 2002 e 2003, inseridas em projectos similares, realizaram-se as duas edições
anteriores da Feira Nacional de Doçaria Tradicional, no Jardim do Castelo de
Abrantes, tendo a iniciativa se revelado de enorme sucesso. Pelo que agora em
2003 se pretende alargar o leque de representatividade nacional e voltar a
utilizar o espaço envolvente nos Jardins do Castelo, para trazer de novo o que de
melhor se faz em Portugal ao nível da doçaria tradicional.

Investimento:

Total: 26.000€ FEOGA: 75% e MADRP: 7,5%

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
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LEADER:

L+

Designação do Projecto:
137 - 3.ª Feira do Fumeiro Queijo e Pão do Sardoal

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Consolidando um processo que se pretende de dinamização e promoção do nosso
fumeiro tradicional, é intenção da TAGUS organizar a segunda edição do evento
no Sardoal dedicado ao Fumeiro Nacional, no decurso do 1.º trimestre de 2004.
Tratar-se-á de um evento onde se possam encontrar e confrontar os melhores
produtos e produtores de enchido e fumeiro de Trás-os-Montes ao Alentejo. Por
outro lado, é intenção da TAGUS reforçar a componente Beirã que o concelho de
Sardoal denota, reforçando o seu calendário de iniciativas com um novo evento
numa temática que lhe está particularmente associada.

Investimento:

Total: 37.500€ FEOGA: 75% e MADRP: 7,5%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
188- mkTAGUS - 2002-03

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Criação de uma linha de investimento na promoção global do território, dos seus
intervenientes e dos seus produtos, numa lógica integrada, de modo a
complementar a promoção concelhia e das Regiões de Turismo que operam neste
território.

Investimento:

Total: 47.060,81€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
189 - mkTAGUS - 2004

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Criação de uma linha de investimento na promoção global do território, dos seus
intervenientes e dos seus produtos, numa lógica integrada, de modo a
complementar a promoção concelhia e das Regiões de Turismo que operam neste
território.

Investimento:

Total: 78.760,80€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
191 - mkTAGUS - 2006

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Criação de uma linha de investimento na promoção global do território, dos seus
intervenientes e dos seus produtos, numa lógica integrada, de modo a
complementar a promoção concelhia e das Regiões de Turismo que operam neste
território.

Investimento:

Total: 64.167,18€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
54- ADVENTURE PAPER - sardoal 2002

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
em Abrantes, Constância e Sardoal

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Sardoal

Descrição:

Integrado nos objectivos de promoção e dinamização das potencialidades
turísticas do território do Ribatejo Interior, através da acção mkTAGUS, o
presente projecto enquadra a experimentação de uma forma inovadora de
abordar as provas de rally-paper. Introduzindo assim um novo factor de atractivo
para a iniciativa e consequentemente para o território, aliciando dessa forma os
cerca de 150 participantes que se estima vir a estarem presentes.

Investimento:

Total: 11.582,59€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
112 - II.ª Feira Nacional do Fumeiro, Queijo e Pão

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Sardoal

Descrição:

Consolidando um processo que se pretende de dinamização e promoção do nosso
fumeiro tradicional, é intenção da TAGUS organizar a segunda edição do evento
no Sardoal dedicado ao Fumeiro Nacional, no decurso do 1.º trimestre de 2004.
Tratar-se-á de um evento onde se possam encontrar e confrontar os melhores
produtos e produtores de enchido e fumeiro de Trás-os-Montes ao Alentejo. Por
outro lado, é intenção da TAGUS reforçar a componente Beirã que o concelho de
Sardoal denota, reforçando o seu calendário de iniciativas com um novo evento
numa temática que lhe está particularmente associada.

Investimento:

Total: 38.400€ FEOGA: 75% e MADRP: 7,5%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
197 - Restante do Plano de Desenvolvimento de Animação Cultural de Constância

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Constância

Descrição:

Restante do Plano de Desenvolvimento de Animação Cultural de Constância

Investimento:

Total: 14.963,93€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
114- O Barco do Mundo Rural - EXPO 98

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - EXPO 98

Descrição:

Presença da TAGUS na EXPO - 98.

Investimento:

Total: 1.747,86€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
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LEADER:

L2

Designação do Projecto:
150 - LEADER RIBATEJO - Acções em Cooperação

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Nacional

Descrição:

Acções em conjunto com outras associações de desenvolvimento local, para a
promoção do mundo rural. Presença na Feira Nacional do Mundo Rural em
Santarém.

Investimento:

Total: 9.477,16€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
172 - Grande Mostra do Mundo Rural

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Nacional

Descrição:

Presença na "Grande Mostra do Mundo Rural" na FIL - Parque das Nações, Lisboa

Investimento:

Total: 7.481,96€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
103- Jornadas Florestais

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Organização e edição das actas das jornadas florestais organizadas em Outubro de
1996 no hotel Abrantur

Investimento:

Total: 9.656,73€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

L2

Designação do Projecto:
104 - Encontros de Desenvolvimento Local

LEADER:

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Encontros com vista à discussão do tema "Desenvolvimento Local"

Investimento:

Total: 187,05€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
122 - ARQUITAGUS - "As Casas da Nossa Terra..."

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Iniciativa para a valorização do Património Edificado e do viver do espaço rural.

Investimento:

Total: 5.865,11€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
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LEADER:

L2

Designação do Projecto:
143- Produção de Base Geográfica e Medição e Geo-Referênciação de Áreas
Agrícolas e Florestais

Promotor:

Associação de Agricultores dos Concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e
Mação

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Produção de uma base geográfica geo-referenciada de terrenos. Para isso será
necessária a compra de software especializado e formação para a utilização do
mesmo. Esta acção pretende promover e suportar o ordenamento e a gestão
florestal, funcionando também de um bom meio para o combate aos fogos
florestais.

Investimento:

Total: 10.594,47€ FEOGA: 45% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
144 - Comemorações do Dia Mundial da Música - Abrantes 98

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Apoio a actividades de animação cultural.

Investimento:

Total: 8.578,82€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
155 - Um Pólo Empresarial, o Motor da Região

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Criação de um polo empresarial demominado "Motor da Região"

Investimento:

Total: 17.457,95€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
179 - Estudo dos Lagares de Azeite

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Estudo sobre a laboração de lagares de azeite, tendo como finalidade concluir
sobre a forma como a lei da água irá condicionar o seu futuro funcionamento, de
forma a cumprir as exigências ambientais. Além deste objectivo pode contribuir
para a promoção do sector (tradicional na região), e também, para um eventual
enquadramento turístico.

Investimento:

Total: 8.728,96€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
180 - Festival de Folclore dos Resineiros de Alcaravela

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Festival de Folclore dos Resineiros de Alcaravela

Investimento:

Total: 10.973,55€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
192 - Embalagem de Produtos Locais

projectos inovadores de revitalização do mundo rural
em Abrantes, Constância e Sardoal

Promotor:

CEGAT - Centro de Estudos de Gestão do Ambiente e do Território

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Criação de embalagens para os produtos das regiões de Abrantes, Constância,
Gavião, Mação e Sardoal; apoiando assim os produtos regionais, que padecem
muitas vezes de imagem e visibilidade.

Investimento:

Total: 2.518,93€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
195- Organização de Seminários e Colóquios

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Organização de Seminários e Colóquios

Investimento:

Total: 5.082,75€ FEOGA: 75% e MADRP: 0%

LEADER:

L2

Designação do Projecto:
196 - Festival dos 3 Sabores - Abrantes - Constância - Sardoal (2ª Fase)

Promotor:

TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Concelho:

Ribatejo Interior - Ribatejo Interior

Descrição:

Festival gastronómico a decorrer em restaurantes dos concelhos de Abrantes,
Sardoal e Constância (2ª Fase).

Investimento:

Total: 4.987,98€ FEOGA: 65% e MADRP: 0%

LEADER:

L+

Designação do Projecto:
149 - Divulgação de tecnologias para o sector da cortiça

Promotor:

Associação de Agricultores dos Concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e
Mação

Concelho:

Ribatejo interior - Ribatejo interior

Descrição:

Divulgação de tecnologias para o sector da cortiça

Investimento:

Total: 8.158,00€ FEOGA: 35% e MADRP: 15%
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