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9:30 > 22:00

24 OUTUBRO 
9:30 > 18:00

Parque 
Adão Barata

LOURES

>> Entrada livre

e produtos regionais
Feira do mel

Produtos regionais
Palestra/Debate

Formação
Concurso do mel

Organização: Apoio:

https://www.cm-loures.pt/
https://twitter.com/municipioloures
https://pt-pt.facebook.com/MunicipiodeLoures/
https://www.youtube.com/user/CMLoures
https://www.instagram.com/camara_municipal_loures/
https://issuu.com/publicacoes_cmloures


8:30 4º Concurso do Mel de Loures

Prova cega do júri – reservada ao júri 
e observadores

9:30 > 22:00 Abertura da Feira do Mel

10:00 Palácio dos Marqueses da
Praia e Monforte

Palestra/Debate | A apicultura em
modo biológico. Desafios e 
oportunidades

A apicultura é uma atividade 
económica em desenvolvimento 
em Portugal, numa conjuntura 
de transição agroecológica e de 
alterações climáticas à escala 
mundial. O debate vai abordar 
os aspetos emergentes, a situação 
atual e o futuro, os desafios e 
sucessos, a reconversão para o modo 
biológico e práticas inovadoras, 
contando para isso com oradores 
reconhecidos a nível nacional e 
internacional, bem como com a 
participação alargada à plateia.

Formato presencial e em formato digital com 
transmissão YouTube.com/CMLoures 
Acesso livre mediante inscrições para       
dei@cm-loures.pt

Moderador:
Luis Calaím
FENAPÍCOLA/CONFAGRI

Oradores:
Rui Hipólito
Diretor regional adjunto | DRAPLVT

Jaime Ferreira
Presidente AGROBIO

Pedro Mendonça
Técnico apícola | CAL

Carlos Teixeira
Apicultor | APIAGRO

Patricia Regala
Responsável certificação | ECOCERT

Francisco Rogão
Grão-mestre
Confraria do Mel | MACMEL

Joana Botto
Apicultora | As colmeias da Joana 

13:00 Palácio dos Marqueses da
Praia e Monforte

4º Concurso do Mel de Loures 
Atribuição de prémios

Entregas de prémios (1º, 2º e 3º 
lugares) para as duas categorias a 
concurso: mel convencional e mel 
biológico.

15:00 > 17:00 Ação de formação
Introdução à apicultura 
em modo biológico 

Noções básicas sobre apicultura em 
modo biológico

Formador:
Pedro Mendonça
Técnico apícola | CAL

Acesso gratuito   
Inscrições: apicultura@caloures.pt
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Feira do Mel 

9:30 Abertura

18:00 Encerramento dos standes
da Feira do Mel

Nesta mostra, os visitantes podem 
conhecer diversos tipos de mel e 
outros produtos da colmeia, de 
diversas regiões do país, podendo 
adquiri-los ou trocar impressões, 
diretamente com os apicultores.

Acesso livre.   
Obrigatório o cumprimento das regras em 
vigor aplicáveis à pandemia.
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