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Entre os dias 27 de Fevereiro e 3 
de Março, quatro grupos de for-
mandos e professores dos países 
envolvidos no curso Herbartis 
(Portugal, Espanha, França e Itá-

lia) encontraram-se na região de 
Catalunha para as terceiras jorna-
das internacionais do projecto, 
organizadas pelo CTFC – Centro 
Tecnológico Florestal da Catalu-
nha. 
Seguindo o modelo estabelecido 
pela parceria, do programa destas 
jornadas fizeram parte visitas téc-
nicas a empresas de produção e 
transformação de plantas aromáti-

cas e medicinais, reuniões de tra-
balho em grupos multinacionais e 
um seminário. 
As visitas contemplaram as se-
guintes empresas/projectos: Riera 

Villagrana, Herbes de Can Rie-
ra, Parc de les Olors del Ser-
rat, Bernau Herbes – Herbes de 
l’Urgell, Herbes de la Con-
ca,  Concaromis.  
Depois de Portugal e de França, 
onde predominou a observação 
das técnicas de produção agrícola 
de PAM, estas visitas, na Catalu-
nha, tiveram a transformação e 
comercialização de PAM como 

principais objectos da atenção. 
O Seminário, realizado no dia 2 de 
Março, teve como tema 
“Inovações na produção e venda 
de plantas aromáticas e medici-

nais” e foi complementado com 
uma mostra de produtos agroali-
mentares à base de PAM. 
As quartas e últimas jornadas 
transnacionais Herbartis terão 
lugar em Itália, no mês de Abril, 
sob organização conjunta das 
entidades Le Terre dei Sa-
voia e Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l’Analisi dell’Econo-
mia Agraria. 

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE E DA POESIA 
CELEBRADO NA HORTA COMUNITÁRIA DE MOURA  

No dia 21 de Março, celebrou-se o 
Dia Mundial da Árvore e da Poesia 
na Horta Comunitária de Moura,  
uma iniciativa inserida nos Dias 
Verdes da ADCMoura e aberta a 
toda a comunidade. 
As comemorações contaram com 
leitura de poemas (Pessoa, Ca-
mões, Sophia, O'Neill, Eugénio...), 
provas de cheiros e sabores e 
curiosidades sobre as plantas aro-
máticas e medicinais do talude da 
Horta (lúcia-lima, tomilho-limão, 
hissopo, alfazema, stevia, hortelã-
pimenta, absinto, arruda, erva-
cidreira, erva-príncipe, erva-do-
caril...), experiências científicas 
(«É ácido ou básico?» e o «Avião 
a jacto»), plantação de espécies 
aromáticas envasadas e ainda a 
alegria e vontade de descobrir dos 

pequenos participantes: cerca de 
meia centena de alunos do Centro 
Infantil Nossa Senhora do Carmo. 

Que, no final, levaram consigo 
uma lembrança de um dia especi-
al, em forma de postal carimbado!  

Seminário “Inovações na produção e venda de plantas aromáticas e medicinais”, 
nas instalações do Centro Tecnológico Florestal da Catalunha. 

CATALUNHA ACOLHEU TERCEIRAS JORNADAS 
INTERNACIONAIS DO PROJECTO HERBARTIS 

Visita à empresa Ervas de Can Riera, em Premià De Dalt (Barcelona).  
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