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1º CURSO DE FIM-DE-SEMANA DE PLANTAS AROMÁTICAS  

E MEDICINAIS, EM MOURÃO E REGUENGOS DE MONSARAZ  

Nos dias 18 e 19 de Junho, 
realizou-se nas explorações 
agrícolas do Canteiro da Luz, 
na aldeia da Luz, em Mourão, 
e do Monte do Menir, na aldeia  
da Barrada, próximo de Mon-

saraz, a 1ª edição do Curso de 
Fim-de-Semana de Plantas 
Aromáticas e Medicinais, com 
coordenação da ADCMoura.  
Uma viagem ao universo da 
fileira das  PAM  guiadas, res-
pectivamente, pelos empresá-
rios José Rui Lopes e Joaquim 
Cunha: da produção à comer-
cialização, passando pela co-
lheita, secagem, processamen-
to e embalamento, sem esque-

cer a viabilidade económica e 
financeira do eventual negócio 
a criar. 
Embarcaram nesta viagem 
catorze participantes, entre 
interessados, potenciais produ-
tores e promotores de projec-
tos de investimento, provenien-
tes um pouco de todo o país, 
do Porto a Armação de Pêra, 

da Foz do Arelho a Castelo de 
Vide.  
Além dos vastos conhecimen-
tos dos empresários envolvi-
dos, este curso beneficia do 
capital de experiência adquiri-

do pela ADCMoura nos últimos 
anos através da participação 
em diferentes iniciativas, como 
promotora ou parceira, no con-
texto da criação e dinamização 
de uma fileira das Plantas Aro-
máticas e Medicinais no nosso 
país. 
Com este curso pretende-se 
capacitar e desafiar os forman-
dos a tirarem partido das opor-
tunidades identificadas neste 

sector emergente, ao nível de 
criação de emprego, geração 
de rendimento adicional e di-
versificação da base económi-
ca local/regional/nacional, res-
pondendo assim aos novos 
desafios que enfrenta o espaço 
rural, no sentido da sua valori-
zação, competitividade e sus-
tentabilidade. 

Como elementos diferenciado-
res, o curso conjuga momentos 
de teoria e prática, em ambien-
te de exploração agrícola, pro-
porcionando uma visão inte-
grada, sistematizada e actuali-

zada dos principais aspectos a 
considerar no desenho e con-
cretização de um projecto agrí-
cola de PAM, que será certa-
mente muito útil para quem 
pretende lançar-se nesta activi-
dade ou consolidar conheci-
mentos e práticas adquiridos 
noutros contextos.  
Todos estes aspectos contribu-
íram para o sucesso da iniciati-
va, que mereceu nota bastante 

positiva de todos os participan-
tes, expressa em inquéritos de 
satisfação e testemunhos. 
Considerando os inúmeros 
pedidos que têm surgido para 
frequência deste curso, prevê 
a coordenação realizar uma 
nova edição ainda este ano, 
provavelmente no mês de Se-
tembro. 
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