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AMBIENTE 1 Horta Comunitária Fundo de Vila 

Milheirós vai ter uma horta comunitária 
O projeto está previsto para setembro. Milheirós terá a sua primeira horta comunitária, a décima no município 

da Maia. 

Em parceria, a Maiambiente, 
Lipor, Câmara Municipal da Maia e 
Junta de Freguesia de Milheiros 
levam a cabo o projeto Horta Co-
munitária Fundo de Vil, da respon- 
sabilidade do Gabinete 
Verdepróspero, com assinatura da 
arquiteta paisagista Renata Fer-
reira e colaboração da arquiteta 
paisagista Cláudia Viiar. 

Com cerca de 3o M2, os 46 ta• 
lhões irão dispor-se ao longo de 
um terreno com mais de 2 mil ma, 
adquirido pela Maiambiente„ num 
investimento que ronda os 70 mil 
euros. Após as obras concluídas, a 
empresa municipal prevê gastar 
um total de too mil euros. 

«É prioridade da empresa ten-
tar sensibilizar a população e dar-
lhes condições para que evitem a 
produção de resíduos ou, eventual- 

mente, reutilizem os resíduos que 
produzem», disse Carlos Mendes, 
diretor-geral da Maiambiente. 

As inscrições poderão ser feitas 
em qualquer uma das entidades 
parceiras e válidas de acordo com 
os requisitos exigidos no Acordo de 
Utilização. Na atribuição dos ta-
lhões, será dada prioridade aos co• 
laboradores da empresa municipal 
Maiambiente, aos moradores da 
freguesia e ainda, havendo vagas. 
aos munícipes da Maia. Esta era 
uma necessidade «numa freguesia 
rural em que muita gente não tem 
acesso à terra», disse Vítor Fontes. 
presidente da Junta de Freguesia 
de Milheiros, ao Maiatioje. 

A Lipor será a entidade respon-
sável pela gestão da horta comuni-
tária e pela formação dos 
candidatos, quer no que diz res- 

peito ao manuseamento das ferra-
mentas para "trabalhar a terra", 
como nas boas práticas da com-
pastagem caseira e agricultura bio- 
lógica. Cederá ainda, 
gratuitamente, um composto agrí-
cola orgânico t00% natural, Nutri-
mais, produzido na sua unidade 
instalada em Ermesinde. Os parti-
cipantes terão ainda acesso a água 
para a rega, um compostos comum 
e um local para guardar as ferra-
mentas. 

Os talhões distribuídos e devi-
damente ocupados pelos candida-
tos não poderão estar inativos. 
Nesse caso, terão de ser cedidos os 
espaços a outros inscritos. Edgar 
da Silva Monteiro, técnico da Lipor, 
admite que existem «cada vez 
menos desistentes» até porque 
hoje «a horta é mais do que uma  

estratégia ambiental. É também um 
espaço de socialização e de biodi-
versidade no meio da cidade». A 
adesão é significativa e, por isso, 
faz referência a uma lista de espera 
superiora 2 mil pessoas para aqui-
sição de talhão. 

Para António Silva Tiago, vice-
presidente da CM Maia, esta é uma 
forma «das pessoas fazerem a sua 
atividade agrícola e. com  isso, 
terem uma vida mais saudável, 
mais sustentável, mais ativa por-
que cultivar é um exercício físico 
agradável e importante para uma 
vida sadia». 

A apresentação pública do pro-
jeto e a assinatura do protocolo de 
cooperação entre as entidades par-
ceiras, no passado dia 13 de julho, 
fundiu-se com a iniciativa Natural-
mente pelo Ambiente promovida 
pela Maiambiente, como apoio da 
Câmara Municipal da Maia, Lipor e 
Ferrovia! Serviços. foram muitas as 
atividades que preencheram essa 
tarde, entre as quais. workshops 
sobre compostagem caseira e reci-
clagem e, para os mais novos, 
multa diversão com insufláveis, 
pinturas faciais e música. 

A Maia é um dos oito municí-
pios que integram as 52 hortas co-
munitárias já implementadas e 
geridas pela Lipor no projeto Horta 
à Porta - Hortas Biológicas da Re-
gião do Porto. São mais de too mil 
M2 traduzidos em 1 80o talhões, 
onde podem ser aplicadas boas 
práticas agrícolas, disponíveis gra-
tuitamente à população. 
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