
        

MOÇÃO

PELA CRIAÇÃO DE HORTAS SOCIAIS / COMUNITÁRIAS NA FREGUESIA DE

ALVERCA

Considerando que: 

1  –  As  hortas  comunitárias  ou  hortas  sociais,  inseridas  em  comunidades  urbanas,

constituem um factor de coesão social relevante e de afirmação comunitária, sobretudo nos

tempos difíceis de crise severa como os que atravessamos; 

2 – Entre os benefícios que as hortas comunitárias em meios urbanos proporcionam à

comunidade envolvente destacam-se: 

         a) A auto produção de hortaliças,  legumes e frutos em condições de agricultura

biológica, aliviando os orçamentos familiares neste domínio, proporcionando, ainda, trocas e

venda de excedentes.

         b)  A ocupação de tempos livres de pessoas  disponíveis  como desempregados e

reformados e mesmo o exercício lúdico de descompressão pós laboral e de fim de semana

para quem trabalha,  bem como o convívio e a troca de experiências e saberes entre os

adultos e o conhecimento da origem e evolução dos produtos agrícolas, por parte dos jovens.

         c) O contacto com a natureza, o prazer pela criação própria e pela observação do

evoluir das respectivas espécies vegetais e de consumir tais produtos, a competição saudável

entre vizinhos quanto ao que produzem e a criação de parcerias de complemento, com o

consequente fortalecimento das relações de vizinhança. 

         d) Proporcionar um certo regresso às origens para a população de génese rural e a

transmissão de conhecimentos específicos aos vizinhos de origem urbana. 



        

    3 – Compete às autarquias dinamizar e criar condições para a implantação das hortas

comunitárias e ou sociais,  sabendo-se que a C.M. Vila Franca de Xira proporciona esse

apoio, na medida em que na vizinha freguesia da Póvoa já existem, sendo insignificante o

investimento necessário em comparação com o benefício social que proporciona;

4 -  Ser Alverca uma terra agrícola por excelência, fértil em água, com as suas férteis

planícies e com historial de aprazíveis quintas que já produziram em abundância produtos

agrícolas;

A Assembleia de Freguesia de Alverca do Ribatejo, reunida em sessão ordinária a 22 de
Junho de 2012, reconhecendo a importância da existência de hortas sociais / comunitárias
na nossa freguesia, delibera propor a sua criação à Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira. 

Moção apresentada pela bancada do Bloco de Esquerda


