Feira da Valorização Orgânica
Datas: 25 e 26 de Setembro
Horário: 10h – 19h
Local: Parque da Lavandeira (V.N. de Gaia)
O Parque da Lavandeira, em Vila Nova de Gaia, assistiu no fim-de-semana de 25 e 26 de Setembro à
realização de uma Feira com a temática centrada na Valorização Orgânica, onde entre muitas actividades se
pôde aprender um pouco mais sobre compostagem, agricultura biológica, permacultura, hortas urbanas, etc.
Na Feira estiveram representadas com banca diversas entidades,
entidades desde os Ecoclubes (Ecoclubinos e programa
Resíduos), associações ambientais, empresas de agricultura biológica (Raízes, Cantinho das Aromáticas),
empresa de gestão e tratamento de resíduos (Suldouro) e de produção de materiais biodegradáveis (Biomind,
marca Stihl e Viking), até à Divisão de Ambiente do Município de Gaia, sendo que todas elas apresentaram os
seus projectos/produtos e tiveram a oportunidade de contactar directamente com os visitantes.
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Para além deste carácter expositivo, durante a tarde de sábado houve espaço para debate e conversas
conversas

informais sobre agricultura biológica e permacultura, momentos estes dinamizados por oradores
especialistas: Pedro Rocha (www.raizes.org/); Rui Ferreira (Centro de Convergência - Alentejo);

No domingo foi a vez de conversar sobre a alimentação saudável e a desertificação com Tânia Cordeiro
(Associação portuguesa nutricionistas) e Eng. Vítor Rego (Autoridade Florestal Nacional – integrante da
Comissão Nacional de Luta contra a Desertificação).

Ao longo dos dois dias da Feira, os mais novos também puderam aprender mais sobre estes temas, mas de
uma forma mais dinâmica e divertida, através de jogos didácticos de grandes dimensões dos quais
participaram 34 jovens testando os seus conhecimentos em compostagem.

A finalizar os dois dias de feira tivemos o Narigão, peça de teatro de sensibilização ambiental que animou
pequenos e grandes.

Avaliação:
A avaliação final do evento foi francamente positiva, não só pelas mais de duas centenas de participantes que
visitaram o espaço, mas também pela dinâmica estabelecida que favoreceu uma descontraída troca de
experiências e ideias entre todos os intervenientes, abrindo portas para colaborações futuras.
Completou-se assim um ciclo de sensibilização de 2 anos na área da valorização orgânica, no âmbito do
projecto “Jovens, ambiente e cidadania na Região Norte – Programa Resíduos”, ficando a certeza de uma
missão cumprida e impulsionando o seguimento de actividades nesta área!
Galeria do evento em: http://picasaweb.google.pt/jovens.ambiente.cidadania/RESIDUOS#

Agradecimentos:
Obrigada a todos os que apoiaram a iniciativa participando com as suas bancas, o seu tempo e boa
disposição, partilhando os seus projectos e ideias e um grande bem-haja também ao Parque Biológico de
Gaia, e aos frequentadores do parque.

Mensagem final:
Esperemos que de futuro os participantes fiquem mais sensibilizados, para a importância de uma agricultura
livre de químicos, de projectos simples e optimizados de permacultura e da necessária alimentação saudável
para uma vida com melhor qualidade, e como é importante continuar a acreditar e a investir nestes projectos!
POR UMA REGIÃO E UM PAÍS SAUDÁVEL, AMIGO DO AMBIENTE E CONSCIENTE DO SEU VALOR!
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