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E

m termos de reabilitação e
restauro no nosso país, julgo que temos
tudo ou quase tudo por fazer, não só
nas grandes cidades mas sobretudo, na
nossa belíssima capital. Na qualidade de
sócio fundador deste Grémio, participante
activo desde o primeiro dia, quero deixar
o meu contributo, partilhando ideias e
concretizando acções.
Entendo que não podemos esquecer
que temos agora o que não tivemos nos
últimos vinte anos, ou seja, milhares de
pessoas formadas nestas áreas, que
desejam participar na recuperação do
património que é de todos nós. Temos
ainda, excelentes “mestres” que têm
o conhecimento prático que falta aos
recém-formados e que complementa
o seu conhecimento teórico. Temos
que aproveitar esta oportunidade
e conjugar estes conhecimentos!
Temos também que dar as mãos para
aumentar a auto-estima dos cerca de
50.000 desempregados da área da
construção civil e obras públicas, através
da aplicação do seu trabalho e saber
também nestas áreas.
Urge unir esforços para exigir aos nossos
governantes que ouçam e falem mais
com as Pequenas e Médias Empresas e
vamos incentivar novamente quem quer
criar a sua microempresa, que poderá ser
tutorada pelas PME.
Estou disponível para contribuir com
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ideias que possam melhorar este estado
de desânimo social.
O apoio à inovação e abertura a
novas ideias tem de ser assumido por
todos, como um dado adquirido para
o desenvolvimento e enriquecimento
do nosso tecido empresarial.
Temos excelentes profissionais e
demonstrámo-lo pelo mundo fora,
através dos emigrantes. É preciso criar
incentivos para que estes potenciais
empreendedores, possam também
ser bons no seu próprio país, criando
estruturas empresariais e contribuindo
assim, não só para a melhoria de
uma economia sustentada como a
sensibilização para a preservação das
nossas riquezas patrimoniais.
A recente alteração dos estatutos do
GECoRPA, criando a figura de associado
individual, permitirá o alargamento e
enriquecimento dos contributos que
poderão ser dados ao Grémio. A par
destes progressos, esta edição especial
da Pedra & Cal assume-se como um
primeiro passo de uma nova era. Juntese a nós e venha contribuir para a
salvaguarda e a melhoria do nosso
património, partilhe o seu conhecimento.

