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Redentoristas: Alunos visitam Quinta do 
Valado 
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A turma B do 2.º ano da Escola Básica do 1.º Ciclo do Centro Social Padres 
Redentoristas deslocou-se, dia 12 de junho, a Segura, para visitar a empresa 
"Aromas do Valado". 
Esta empresa dedica-se ao cultivo e à transformação de plantas aromáticas e 
medicinais autóctones da região da Raia e à produção de óleos essenciais e 
produtos de higiene pessoal. Existe ainda um outro departamento, a Academia, a 
qual tem como objetivo a divulgação do processo de produção da quinta, através 
de visitas pedagógicas, estando neste momento a ser programadas sessões de 
workshops de produção de sabonetes artesanais e destilação de óleos 
essenciais. Esta escola teve o privilégio da sua visita ter coincidido com a 
inauguração deste departamento.
O itinerário predefinido iniciou-se com a visita ao jardim mãe, à qual se seguiu a 
deslocação ao pavilhão agroindustrial, onde as crianças tiveram a oportunidade 
de ver o processo de destilação das plantas e as matérias de extração, o óleo 
essencial e a água floral (hidrolato). Foi explicado o processo tradicional e 
totalmente manual de fabrico dos sabonetes, que são aromatizados com os óleos 
essenciais de produção própria.
Em seguida houve ainda tempo para testar os conhecimentos dos mais novos, 
mediante a participação num jogo que integrou uma análise sensorial das plantas 
e dos produtos finais que se obtêm a partir destas.
No final da manhã, todas as crianças foram presenteadas com um certificado de 
participação e um produto produzido na quinta. 
A realização desta visita de estudo foi possível devido à disponibilidade 
demonstrada pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, na pessoa do vereador 
Armindo Jacinto, pela cedência do autocarro.
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