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Próximos dias

INFERÊNCIAS

Horóscopos Diários
Dia 30 Junho
por Maria Helena 

Diz que é uma espéc ie de
BLOGUE DE NOTAS do Barreiro
Gostei de olhar Tejo e
espaços envolventes pelo
olhar de Isabel Mateus Braga 

Carreira 7
Horário 1.05
Visita 

A(nota) mentos
O país prec isa «Mais Cultura»,
«Mais Criatividade»… 

Carreira 7
Horário 20.06
Namoro 

Rostos da 1ª Década do Século
XXI - Barreiro
Reconhecer personalidades,
entidades e instituições que
valorizaram o concelho 

Inferênc ias
Na região de Setúbal – a hora
do «confronto» esquerda -
direita 

BARREIRO
Uma ideia para envolver a
comunidade
Por António Sousa Pereira 

COLUNISTAS

Submarino ao fundo!

Por Jorge Fagundes 
Barreiro 

O TESFAL
Por Manuela Fonseca
Barreiro 

Então, até daqui a dois anos?
Por Carlos Alberto Correia
Barreiro 

Exposição Antológica de José
Man
Por Manuela Fonseca
Barreiro 

TRIBUNA DO CENTENÁRIO
Valeu a pena
Paulo Calhau
BARREIRO 

Organiza-te pá!
Por Pedro Estadão
Barreiro 

Postal dos Correios
Por Kira 

CARTA AO DIRECTOR

Carta ao Director - Barreiro

as escolas
Presidente do IPBeja visitou Herdade do Vale da Rosa

A deslocação ocorreu no âmbito das
actividades preparatórias da
realização do Forum para o
Desenvolvimento e tinha como
finalidade estreitar as relações que o
Politécnico de Beja tem vindo a
estabelecer com várias empresas da
região

O Presidente do Instituto Politécnico de
Beja (IPBeja), Vito Carioca, visitou, no passado dia 15 de Junho, a Herdade do Vale da
Rosa, em Ferreira do Alentejo, no âmbito das actividades preparatórios para Fórum para
o Desenvolvimento, iniciativa que o IPBeja irá organizar no mês de Novembro.

A comitiva do IPBeja, que incluía ainda o Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação,
Aldo Passarinho, e a Directora do Centro de Transferência e Conhecimento (CTC), Isabel
Sofia, foi recebida pelo Administrador da empresa, António Silvestre Ferreira, e teve
como objectivo estreitar ainda mais a relação que o Politécnico de Beja tem vindo a
estabelecer, em áreas estratégicas, com o tecido empresarial da região.

Da deslocação a esta empresa de produção de uvas de mesa de alta qualidade, com forte
presença no mercado exterior, resultou a determinação de as duas entidades
procurarem oportunidades de colaboração em conjunto, de forma a partilhar as
experiências e o conhecimento que têm acumulado ao longo dos tempos. 

“Colocámos ao vosso dispor todo o nosso know-how, a nossa boa vontade, os nossos
edifícios e os nossos docentes”, afirmou Vito Carioca, durante o encontro, dizendo
ainda que “o conhecimento empírico e o conhecimento sobre as práticas” adquiridas no
Vale da Rosa são igualmente “um conhecimento muito valioso”.

Por seu lado, António Silvestre Ferreira mostrou-se receptivo a esta aproximação do
IPBeja, reiterando que “as empresas desta região precisam desta ajuda preciosa das
instituições de ensino superior”. 

O Administrador da empresa defendeu ainda que Agricultura é uma área que foi
marginalizada, mas que ainda “pode fazer milagres”. O Vale da Rosa dá, em média, 300
empregos por mês e, actualmente, “só não exporta mais porque não pode. Conseguimos
fazer uma óptima figura no mercado internacional com produtos feitos no Alentejo”,
rematou.
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