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Com a presença do Secretário de 
Estado das Florestas e do Desen-
volvimento Rural, decorreu no dia 
25 de Fevereiro, em Serpa, na 
Feira do Queijo do Alentejo, a ceri-
mónia de assinatura do protocolo 
que cria o Centro de Competên-
cias das Plantas Aromáticas, Me-
dicinais e Condimentares.  
São signatários deste protocolo de 
cooperação cinco municípios, tre-
ze entidades de investigação, de-
zasseis empresas e produtores do 
sector e três associações, entre as 
quais a ADCMoura que, com a 
Cooperativa Ervas Lusas e o INI-
AV - Instituto Nacional de Investi-
gação Agrária e Veterinária, lidera 
o arranque do Plano de Acção.   

De acordo com a natureza destas 
estruturas, o agora criado Centro 
de Competências agrega na mes-
ma entidade produtores, indústria, 
associações, sistema científico e 
tecnológico nacional e as autarqui-
as, em parceria com o Ministério 
da Agricultura, Florestas e Desen-
volvimento Rural, com o objectivo 
de dar resposta a desafios estraté-
gicos crescentes colocados pelos 
mercados, projectando massa 
crítica para a criação de valor den-
tro da fileira das Plantas Aromáti-
cas, Medicinais e Condimentares 
e dinamizando a transferência de 
conhecimentos da investigação 
para os agentes económicos.  
Para a sua concretização, desen-

volver-se-ão ferramentas facilita-
doras da comunicação e funciona-
mento em rede, ampliando, ligan-
do e aprofundando parcerias que, 
nalguns casos, têm já muitos anos 
de experiência e resultados visí-
veis. 
A ADCMoura, particularmente 
através do processo EPAM, é uma 
das entidades que mais se têm 
empenhado no fortalecimento des-
tas ligações, o que continuará a 
fazer no seio desta nova Rede, 
que conta essencialmente com os 
recursos e energias dos seus 
membros, actuais e futuros. No 
site epam.pt, serão divulgadas as 
actividades e os resultados impul-
sionados pelo CC-PAM. 

DIAS VERDES DA ADCMOURA EM BREVE 

Estão a chegar os dias verdes da 
ADCMoura, uma iniciativa que 
congrega diferentes actividades no  
campo, em contacto com a nature-
za e o mundo da agricultura bioló-
gica, como passeios, ateliês, for-
mações, celebrações e outros 
eventos verdes, ao longo de 2017.  
Já neste mês, a agenda reserva, 
no dia 21, a partir das 11 horas, a 
comemoração do Dia Mundial da 
Árvore e da Poesia na Horta Co-
munitária de Moura, dirigida a miú-
dos e graúdos, com as presenças 
confirmadas de Fernando Pessoa, 
Luis de Camões, Eugénio de An-
drade, Cecília Meireles, Capicua, 

Homero, Alexandre O’Neill, Sophia 
de Mello Breyner Andersen e mui-
tos outros poetas.  
No dia 25, a partir das 10 horas, 
em Safara, cumpre-se o Percurso 

de Roda Pé, “De Santa Marina ao 
Castelo Velho de Safara”, numa 
distância de 12 km, dirigido a as-
sociados e potenciais associados 
da ADCMoura.      

No fim-de-semana de 1 e 2 de 
Abril, decorre, nas aldeias da Luz 
e da Barrada, a 2ª edição do Cur-
so de Fim-de-Semana de Plantas 
Aromáticas e Medicinais, dirigida a 
todos os interessados neste sec-
tor, numa organização conjunta da 
ADCMoura, Terra Plena, Canteiro 
da Luz e Monte do Menir e com 
apoio da EDIA e do Museu da Luz. 
Ainda no mês de Abril, no dia 22, a 
partir das 10 horas, haverá novo 
Percurso de Roda Pé, desta vez 
na zona raiana de Sobral da Adi-
ça, com cerca de 15 km, intitulado 
“Ao longo da fronteira, pelos trilhos 
do contrabando”, dirigido a associ-
ados e potenciais associados da 

ADCMoura. 
No dia 18 Maio, a partir das 11 
horas, celebra-se na Horta Comu-
nitária de Moura o Dia Internacio-
nal do Fascínio das Plantas, uma 
iniciativa sob a égide da European 
Plant Science Organization. 
“Sons de uma noite de Verão” é o 
nome do terceiro Percurso de Ro-
da Pé, de 5 km, a realizar em San-
to Amador na noite de lua cheia de 

8 de Julho, a partir das 19 horas. 
A fechar a agenda, Monsaraz será 
palco do Percurso de Roda Pé, de 
10 km, “Pelo centro e termo de 
Monsaraz”, a cumprir no dia 30 de 
Setembro, a partir das 10 horas, 
aberto a associados e potenciais 
associados da ADCMoura.  
Mais informações disponíveis no 
site e página de facebook da 
ADCMoura. 

Cerimónia de criação do Centro de Competências de PAM, em Serpa. 
Na mesa, Clara Lourenço (ADCMoura); Eduardo Duarte (Cooperativa 
Ervas Lusas); Amândio Torres (Secretário de Estado das Florestas e 
do Desenvolvimento Rural); Nuno Canada (Presidente do INIAV).  
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