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AGOSTO 2011Número 6Editorial
Não é por acaso que com o agravar-se da crise, neste último ano na

cidade do Porto proliferaram uma série de protestos, iniciativas e
projectos.

Com certeza, o de
maior impacto mediático
foi o protesto da
"Geração À Rasca". A
manifestação do dia 12
de Março conseguiu
catalisar a atenção geral
sobre o tema da
precariedade e da falta
de futuro de uma geração
inteira, e o seu sucesso
fez com parte da classe
política tivesse em conta o descontentamento geral. No entusiasmo
desse dia, muitos disseram que algo novo estava a começar, e nada iria
ser como antes. Foi um entusiasmo obviamente exagerado, que se pôs
em evidência um dos limites da iniciativa: o facto de protestar sem
propôr alternativas.

Índice

Editorial 1
Educ-Acção 3
SVE 3
Música na Horta 4
Horta da Casa 4
Voluntária Elina 5
Feira Ecológica 5
Actividades Centro Social
Sao Nicolau 5
Educ-Acção em Escola em
Paços de Ferreira 6
Exposição fotográfica
"Tomorrow is Gone" 6
Exhibition By:COSTAH 6
Livro do Mês 7
Filme do Mês 7
A acontecer 8
Pensamento do Mês 8
Contactos e Horários 8

É por esta razão, que no próprio dia e na
sequência da Manifestação da "Geração À Rasca",
os colectivos libertários do Porto tentaram criar,
através de várias Assembleias Populares, um
espaço de debate que focasse esforços em
iniciativas concretas. A partir da Assembleia
popular criaram-se redes de contacto e nasceram
projectos paralelos, alguns ainda activos: a rede de
transição é um bom exemplo.

Após um par de meses o movimento dos
indignados em Espanha começou propagar-se por
toda Europa, inclusive no Porto, onde se realizou
uma acampada, constituída sobretudo por
estudantes Erasmus espanhóis. Provavelmente o
envolvimento dos portugueses podería ter sido
maior, e talvez por isso a acampada na Batalha
nunca conseguiu atingir um salto de qualidade.

Mas, para os participantes foi com certeza uma
importante experiência de democracia
participativa e de autogestão.

continua na página seguinte
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São dois os projectos que até agora
caracterizaram a primeira parte de 2011. Projectos
locais que trabalham silenciosamente, em
pequena escala, e sem fazer muito barulho, que
desta forma vão realizando pequenas mudanças.

O espaço Musas é muitas coisas ao mesmo
tempo: é um espaço de troca de saberes e
experiências sobre agricultura urbana, um lugar
comunitário e de convívio e um projecto de
recuperação urbana através de hortas. O espaço
Musas permite a muitas pessoas a aquisição de
conhecimentos sobre como cuidar e realizar uma
horta urbana. Conhecimento que não fica limitado
dentro do perímetro do Musas, mas que já começa
a espalhar-se pela cidade. Nós, da Casa da Horta,
somos um exemplo prático: dentro do Musas
começamos praticar agricultura urbana, e agora
sonhamos implementar uma horta urbana na
Ribeira e no Centro histórico do Porto.

Desde o princípio o projecto Es.col.a. da
Fontinha propunha recuperar um espaço
abandonado e vandalizado. Embora o projecto
tenha nascido inicialmente como uma "okupa", o
interesse da vizinhança na recuperação e no uso
do espaço mudaram o rumo ao projecto e deram-
lhe um toque mais sócio-cultural. Durante o mês
de vida da Es.col.a realizou-se algo tão difícil
quanto extraordinário: tentou-se encontrar um
consenso entre dois mundos muito diferentes.

Os activistas tiveram a inteligência de entender

o meio social em que estavam a trabalhar, e não
fizeram o erro de decidir o que era justo e preciso
para o bairro sem consultar os seus moradores. E
a vizinhança, inicialmente desconfiada, começou
confiar nos activistas e a entender, ou pelo menos
conhecer, alguns aspectos do estilo de vida deles
(como o vegetarianismo ou veganismo). O apoio e
a solidaridade que o bairro mostrou aos
ocupantes durante a desproporcionada
intervenção policial de despejo deixou claro que,
algo se tinha posto em movimento, e que
ninguém queria abandonar o projecto tão
facilmente.

A mobilização que se seguiu, mas sobretudo a
quantidade de trabalho e actividades que se
realizaram num só mês, convenceram até a
Câmara Municipal do Porto do valor do projecto.
Parece que nas próximas semanas a C.M.P.
entregará provisoriamente o espaço em forma de
comodato. Esperamos que as iniciativas cá
mencionadas cresçam ainda mais, e que no Porto
nasçam mais projectos. E que a crise tenha pelos
menos um efeito positivo: a auto-organização das
comunidades e o estímulo para encontrar
alternativas.

Que após o Verão todos voltem com ainda mais
energia para trabalhar em conjunto pela mudança!
Boas férias!

Links úteis:
http://escoladafontinha.blogspot.com/
http://quintamusasdafontinha.wikispaces.com/
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Educ-Acção é um projecto de Educação
Ambiental dinamizado pela Casa da Horta. A ideia
deste projecto é oferecer dinâmicas de educação
ambiental para reflectirmos sobre temas
relacionados com a ecologia, como por exemplo, o
consumismo e a publicidade, a degradação
ambiental e social, a justiça climática e a dívida
ambiental dos países ditos desenvolvidos,  e
essencialmente para respirar, sentir, criar
verdadeiras alternativas ecologicamente
sustentáveis.

Por isso, o nosso projecto inclui trabalho em
hortas urbanas no grande Porto, oficinas de
alimentação local e vegetariana, entre outras
actividades.

Podes acompanhar o desenvolvimento deste

projecto através do site:
http://casadahorta.pegada.net/educacao/

É escola, instituição ou associação e
gostaria que abordassemos os nossos temas
no seu espaço? Por favor contactenos:
casadahorta@pegada.net / 935089671

Educ-Acção

O Serviço Voluntário Europeu (SVE) é um
programa de voluntariado inserido no Programa
Juventude em Acção 2007-2013, dirigido aos
jovens entre os 18 e os 30 anos que permite levar
a cabo um serviço de voluntariado, com duração
máxima de 12 meses, num país diferente do de
sua residência.

A Casa da Horta é organização de acolhimento
e de envio de voluntários através do Serviço de
Voluntariado Europeu.

Não deixes de aproveitar esta oportunidade
para viver uma experiência enriquecedora e única.

Mais info:
http://casadahorta.pegada.net/entrada/voluntari
ado/

SVE – Serviço de Voluntariado Europeu
na CASA da HORTA
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Novo Projecto: Música na Horta
Com a ajuda da nossa nova voluntária, a Elina,

estamos a iniciar um projecto relacionado com a
música tradicional. O principal interesse deste
projecto recai sobre a música tradicional
portuguesa, no entanto não excluímos trabalhar
sobre música de outros sítios no mundo se essa
oportunidade nos aparecer. O objectivo do
projecto é que as pessoas possam aprender,
conhecer, ouvir, ver e tocar músicas tradicionais
regionais de Portugal.

No ano passado, a Elina, a Nézia, a Ana e o
Pedro tiveram aulas de música tradicional, e ali se
formou uma pequena banda, que contou com a
ajuda da Zezinha que nos ensinou muitas músicas.
Gostaríamos de continuar estas aulas.

O projecto também pode incluir oficinas filmes
e outras actividades relacionadas com música
tradicional.

Se alguém tem interesse neste projecto e/ou
tem sugestões contactem-nos:

casadahorta@pegada.net

A Horta da Casa
“Depois de 4 meses, podemos finalmente

apresentar a pequena horta que a Casa da Horta,
através da equipa responsável pelo projecto "Edu-
acção", tem na Quinta das Musas da Fontinha.

Queremos assim partilhar a nossa primeira
experiência com a terra.

Começamos a semear cenouras no início de Abril e
depois de termos falado com amigos e vizinhos
percebemos que não tínhamos começado com o
legume mais fácil. Nas primeiras semanas
confundimos até as ervas daninhas com as
cenouras. A nossa falta de experiência estava
claramente a falar e ficamos um pouco frustrados
por não ver crescer as cenouras ou os capucines,
  pequenas flores amarelas, vermelhas ou cor de
laranja cujo objectivo é
atrair os insectos e
mantê-los longe dos
legumes e que também
se podem comer em
saladas.

A nossa vontade de
aprender, de voltar a ter
contacto com a terra, e de
actuar para o local, em
vez do “todo-global”,
fizeram  com que não desistíssemos. Cuidar duma
horta é uma experiência de paciência, e numa
sociedade onde, mais e mais, queremos tudo e
tudo agora, e   é também "um acto político e de
resistência" como o Pierre Rabhi, agricultor e
pensador francês enfatizou há pouco tempo.

Quando as primeiras plantas começaram a
aparecer, percebemos que a nossa frustração
inicial não tinha razão de ser. A Natureza sabe
exactamente o que faz. 

Algum tempo depois, os alhos franceses, as
couves, a salsa, os coentros, o manjericão, as
melancias, os rabanetes, os espinafres entraram
também  nessa “casa de 25 m2” e cresceram (e
ainda crescem) em conjunto. Alguns deles como a
couve, a salsa ou o manjericão já foram usados
para confeccionar as saborosas sopas da Casa da
Horta.  Também, plantamos tomates e feijões que
recebemos de amigos e  vizinhos da Quinta das
Musas. É também isso que caracteriza aquele
espaço: uma partilha de conhecimento e de sabor
através da troca de sementes e de legumes.

Após 4 meses, estamos espantados com as
mudanças nas hortas da Quinta das Musas e
pretendemos usar essa primeira experiência como
uma base para desenvolver no futuro outras
técnicas como, por exemplo, a permacultura, e
também promover a utilidade das Hortas
comunitárias, verdadeiros jardins “inter-
geracionais” que ajudam na autonomia alimentar
dos cidadãos.”
Mathieu
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Nova Voluntária Elina Stolde
My name is Elina and I am from Latvia,

originally from small town called Saulkrasti, but
last ten years of my life I spent in Riga. I was
teaching music theory and history and I finished
ethnomusicology class in Jāzeps Vītols Latvian
Academy of Music.

I participated in some musical projects related
with traditional music and sound art, mostly with
my voice, accordion and sometimes with
some  percussion  just to feel the  rhythm. i also
spent lots of years in choirs, as in Latvia choirs
take huge part of culture and actually they are
very good. 

I am not vegetarian and in Latvia I know only
two people who are vegetarians by choise
(another friend is vegetarian because she vomits
when she eats meet).

All ideas what presents Casa da Horta for me
was something new and I have a feeling that I

lived in black hole before. But its not also that I
am truly capitalistic pig, I never liked shopping and
did it very rarely in my life. So I am glad to be here
to learn finally maybe something useful.

Elina

27 de Maio de 2011, Feira Ecológica
Anual da Escola EB2/3
A Casa da Horta participou na Feira Ecológica

Anual da Escola
Leonardo Coimbra,
através da realização de
um menu vegetariano,
que teve a preciosa
ajuda de um grupo de
alunos do curso de
Serviço de mesa.

Depois do almoço, juntamente com os
“guerreiros verdes”, a Liliana e o Rui, foi feito um
o workshop de bombas de sementes, com grande
participação por parte dos alunos. Agora
esperemos para ver crescer daqui a alguns meses,
muitas plantas e flores dentro e na periferia da
Escola!

14 de Junho 2011, Actividades com o
Centro Social de S. Nicolau

Dia 14 de Junho, a Casa da Horta, através do
seu projecto, Educ-Acção, recebeu uma dezena de
pessoas do Centro Social de São Nicolau. Foi
projectado um vídeo sobre algumas iniciativas de
hortas comunitárias no Porto. No fim da projecção
passamos à práctica. Usando garrafas plásticas e
embalagem Tetra-Pak como vasos, semeamos
rabanetes, hortelã, manjericão e salva.

No fim do dia, cada um levou a sua “horta

portátil”. Esperamos agora ver, em alguns dias,
nascer as plantas.

A manhã de
actividades terminou
na preparação
colectiva do almoço e
em grande convívio.
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17 de Junho de 2011, “Educacção”na
Escola Básica de Paços de Ferreira

Dia 17 de Junho a equipa responsável pelo
projecto “Educ-Acção”, foi convidada para dar
duas palestras na Escola Básica de Paços de
Ferreira. A primeira palestra tratou das Alterações
Climáticas no aumento da frequência das
Catástrofes Naturais, dirigida a jovens do 7° ano

enquanto a segunda relacionou os efeitos das
alterações climáticas no Ambiente e no Homem,
para jovens do 8° ano. Cada palestra incluiu
também uma abordagem ao consumo
responsável.

Exposição fotográfica Tomorrow is Gone
Durante o mês de Junho recebemos cá na Casa

da Horta a exposição Tomorrow Is Gone do
fotógrafo italiano Fabio Piccioni.

A exposição era composta por uma conjunto de
fotografias de ruínas urbanas de diferentes partes
da Europa.

Este registo das cidades dos dias de hoje ,
resultavam de alguma maneira, como uma viajem
no tempo, onde emergia uma visão distópica do
futuro.

Exposição de Pintura de COSTAH
Em Julho o artista convidado expor na Casa da

Horta foi o Costah.

“Trabalho de Costah, baseia-se na imaginação,
mundo interior, simplicidade, positivismo,
humanismo…

Trabalhos de Costah, podem muitas vezes
serem vizualizados nas ruas, em especial foco os
filigranas pintados na rua Miguel Bombarda,
trabalho em conjunto com o  artista Hazul.

Trabalha também na área de vídeo, aerografia
e graffiti, é também músico e produtor, toca em
Masters of Thunder, e tatuador nas lojas Ideal
tattoo shop Maia e Vila do Conde.

Poderão ver mais info em: www.costah.net
Love life”
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Livro do mês: Pequeno almoço dos
campeões

«Esta è a narrativa de um encontro de dois
brancos solitários, magros e bastante velhos num
planeta que caminhava a passos largos para o
fim».

Assim começa o romance "Pequeno Almoço de
Campeões", de Kurt Vonnegut, um dos escritores
americanos mais irónicos e críticos acerca do
sonho americano e do seu estilo de vida.
Escrito em 1973, "Pequeno Almoço dos
Campeões" conta a aproximação do encontro das
duas personagens principais, Kilgore Trout e
Dwayne Hoover. Kilgore Trout é um escritor de
ficção científica sem muito êxito, que escreve
histórias surreais sobre a pequenice e estupidez
dos seres humanos:

«A história em si tem como título: «O bailarino
louco» E como muitas histórias de Trout focava
um trágico problema de falta de comunicação. Era
este o resumo: Uma criatura chamada Zog chegara
à Terra num disco voador para explicar como
evitar guerras e curar o cancro. Trazia as
informações de Margo, um planeta em que os
nativos comunicavam por traques e sapateado.
Zog aterrou em Connecticut durante a noite. Mal
tocava um solo quando avistou uma casa a arder.
Dirigiu-se apressadamente à casa dando traques e
sapateando para avisar os moradores do terrível
perigo que corriam. O dono da casa fez saltar os
miolos de Zog com um taco de golf»

Kilgore Trout é convidado para uma feira do

livro pelo seu único leitor, o milionário Elliot
Rosewater, na cidade de Midland, cidade em que o
outro protagonista, Dwayne Hoover, abastado
proprietário de um stand de carros e de um
restaurante fast-food estava a ficar louco. Kilgore
Trout facilitará este processo: Hoover levará a
sério um livro de Kilgore Trout em que que todos
os seres humanos são robots excepto o leitor, e
em seguimento a esta leitura a sua loucura
exploridirá num crescendo de violência.

A visão do mundo de Vonnegut pode definir-se
como desiludida: este planeta é um lugar pouco
feliz povoado de indivíduos tristes. Mas apesar da
impiedosa e cómica representação do mundo
neste planeta, em Vonnegut nunca falta o carinho
e a empatia para com os seus moradores.
De Kurt Vonnegut recomendamos também,
"Matadouro n. 5", livro em que o autor mistura
ficção científica e um dos mais dramáticos
episódios da Segunda Guerra Mundial, o
bombardeamento de Dresda. Feito prisioneiro,
Vonnegut foi testemunha do bombardeamento
dos aliados que arrasou o centro histórico da
cidade alemã e matou entre 25.000 e 35.000
pessoas. Vonnegut sempre considerou este
evento como um crime de guerra.

"Matadouro n. 5" é considerado um dos mais
importantes livros antimilitaristas do século
passado.

Filmes do mês: “A crude awakening”,
“The end of suburbia”

O pico do petróleo é uma expressão que pode
soar nova para muitas pessoas, mas no futuro com
certeza todos vamos ouvi-la, mas sobre tudo
vamos experimentar as consequências da sua
chegada.

Por pico do petróleo entende-se a chegada do
ponto máximo de extracção petrolífera global,
depois da qual a taxa de produção só poderá
baixar. Simplificando ainda mais, pode dizer-se que
o pico do petróleo chegará quando a metade do
petróleo presente no planeta já tenha sido
extraído. Mas a reducção da produção petrolífera
será muito mais rápida do que o seu crescimento,
já que o petróleo restante tornar-se-á cada vez
mais difícil de extrair. Chegaremos ao ponto em
que para extrair um barril de petróleo
precisaremos da energia de um barril. Os

especialistas não concordam sobre o quando da
chegada do pico, os mais optimistas acham que
será no ano 2020, outros acham que já foi
atingido, outros ainda que vai alcançar-se em
breve.

Uma vez na fase de decrescimento produtivo, o
custo do petróleo aumentará inevitávelmente, e
se nessa altura ainda não estiverem desenvolvidas
fontes de energía alternativas capazes de
satisfazer a procura de energia, as consequências
serão ainda mais graves.

“The end of suburbia” e “A crude awakening”
são dois documentários úteis para entender os
reais perigos do pico do petróleo e como
provavelmente os nossos hábitos, a vida nas
cidades e nas áreas suburbanas mudarão quando
o petróleo começar acabar.
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CONTACTO:
Casa da Horta, Associação Cultural
Rua de São Francisco, 12A
4050-548 Porto
(Perto da Igreja de São Francisco e Mercado
Ferreira Borges)
Tel: 222024123 / 965545519
Email: casadahorta@pegada.net
Web: http://casadahorta.pegada.net/

HORÁRIO:
Terça-Feira a Sábado, das 17h às 24h (fecho
da cozinha às 23h)
Segunda-Feira e Domingo – encerrado

A Acontecer
EM AGOSTO: Atenção, hortelões e

hortaliças!
Como Agosto é um mês em que é difícil encontrar
sítios  para saborear  refeições vegetarianas aqui
no Porto, ao contrário dos anos anteriores, este
ano a Casa da Horta vai abrir as suas portas.

Durante o mês de Agosto, todas as sextas e
sábados das 17h às 24h, estão convidados a
aparecer. Às sextas vamos ter a nossa francesinha
vegetariana e um prato do dia e aos sábados
teremos jantares temáticos.
Contamos com a vossa presença!!!

NOITES TEMÁTICAS – EVENTOS
REGULARES

Fado Vadio - primeira 6ª-feira de cada mês, a
partir das 17h
Noite da Francesinha Vegetariana - todas as 6ª-
feiras, a partir das 20h (continuando a existir a
opção do prato do dia)
Noite temática – todos os Sábados, a partir das
20h, temos cozinha do mundo
Jam Sessions – todas as 3ªfeiras, a partir das
21h45
NOTA: Em agosto não decorrerão estas
actividades e o Fado Vadio em Setembro será
excepcionalmente na segunda semana.

A tua CASA da HORTA

A Casa da Horta é uma casa com as portas abertas
para ti. Somos uma associação receptiva às tuas
propostas de actividades - projecções, debates,
tertúlias, exposições, projectos, ideias, etc.
Então já sabes, agora é só entrares em contacto
connosco. Até breve!

Toda a ajuda voluntária às nossas actividades e
projectos é bem-vinda.

Alguns dos projectos neste momento em decurso:

Espaço de Refeições Vegetarianas
Educ-Acção
Hortas Urbanas
Feira Livre (ainda em desenvolvimento)
Música na Horta (ainda em desenvolvimento)

PENSAMENTO do(s) MÊS(es)
“Podes, e deves, ter ideias políticas, mas, por favor, as «tuas» ideias políticas, não as ideias do teu partido;
o «teu» comportamento, não o comportamento dos teus líderes; os interesses de «toda» a Humanidade,
não os interesses de uma «parte» dela. E lembra-te de que «parte» é a etimologia de «partido».”
Agostinho da Silva




