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Entre 10 e 14 de Abril, as regiões 
italianas da Ligúria e do Piemonte 
receberam as quartas e últimas 
jornadas internacionais do projecto 
Herbartis, em que a ADCMoura 
participa, desta vez sob organiza-
ção conjunta dos parcei-
ros Associazione Le Terre dei Sa-
voia e CREA-FSO – Consiglio per 
la Ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’Economia Agraria, Unità di 
ricerca per floricoltura e le specie 
ornamentali. 
Do programa fizeram parte as visi-
tas à Cooperativa Valverbe, ao 
Laboratório Euphytos, à Azienda 
Agraria Anfossi, e ainda ao MU-

SES – Accademia Europea delle 
Essenze e aos viveiros / colecção 
de plantas do próprio CREA. 
Foi possível conhecer ainda, em 
seminário, as iniciativas de marke-
ting de La Vechia Distilleria, 
da Lavanda della Riviera dei Fio-
ri e de Zafferano di Cuneo. Com-
pletou as apresentações em Semi-
nário a abordagem de temas como 

“A importância da colaboração 
entre produtores”, por Andrea Pri-
mavera, da FIPPO - Federazione 
Italiana Produttori Piante Officinali, 
“O papel estratégico das colec-
ções de germoplasma para o de-
senvolvimento de novos produtos, 

por Claudio Cervelli, “Produtos 
feitos à base de plantas aromáti-
case medicinais”, por Luisa Pis-
telli, ambos do CREA, e “Estratégi-  
as de desenvolvimento local para 
o manjericão”, por Giovanni Minu-
to, do CeRSAA – Centro di Speri-
mentazione e Assistenza Agricola. 
O programa das jornadas ficou 
completo com o debate de temas, 

previamente fixados, em grupos 
de trabalho transnacionais, envol-
vendo os formandos dos cursos 
nos quatro países da parceria Her-
bartis: Portugal, Espanha, França 
e Itália. 
Mais informações em epam.pt . 

ITÁLIA  ACOLHEU AS QUARTAS JORNADAS  
INTERNACIONAIS DO PROJECTO HERBARTIS 

Visita ao laboratório Euphytos, empresa de transformação artesanal 
de produtos finais de PAM,  Rossana, Piemonte 

Durante a visita ao MUSES - Accademia Europea  
delle Essenze , Savigliano, Piemonte  

HORTA COMUNITÁRIA DE MOURA CELEBRA O 
4º DIA INTERNACIONAL DO FASCÍNIO DAS PLANTAS 

Sob a égide da European Plant 
Science Organization, a Horta 
Comunitária de Moura comemora, 
a 18 de Maio, o 4º Dia Internacio-
nal do Fascínio das Plantas. 
A partir das 11 horas, a Horta abre 
as suas portas a todos os interes-

sados para uma visita guiada de 
exploração e conhecimento, segui-
da de actividades práticas com 
espécies hortícolas, aromáticas e 
as consideradas "daninhas" ou 

adventícias, em que se procurará 
destacar a importância das plantas 
na agricultura, na produção sus-
tentável de alimentos, na saúde 
humana e na conservação do 
meio ambiente: histórias e adivi-
nhas sobre plantas, provas de 
aromas e sabores, consociação e 
rotação de culturas, multiplicação 
de plantas e plantação de algumas 
espécies.  
Envolvendo mais de cinquenta 
países, em Portugal estão agen-
dadas cerca de duas dezenas de 
actividades para comemorar a  
data, sob coordenação da Socie-
dade Portuguesa de Fisiologia 
Vegetal e do Instituto de Tecnolo-
gia Química e Biológica, da Uni-
versidade Nova de Lisboa.  
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