
ATIVIDADES
EM JUNHO

5
Maratona de filmes

 

Debate
ARREBITA!PORTO
Entrada livre e gratuita
http://goo.gl/Y2DIc

11
APRESENTAÇÃO AdEP
Agência de Energia do Porto
Gratuito 
– Inscrição obrigatória
http://goo.gl/ZOGWY

22
HORTAS URBANAS CO-
MUNITÁRIAS
Tertúlia Ciclo Cidade 
– Campo
Gratuito 
–  Inscrição obrigatória
http://goo.gl/ZOGWY

26
JARDINS VERTICAIS
Tertúlia Ciclo Cidade-
-Campo
Inscrição paga 
€2,00/€4,00
http://goo.gl/ZOGWY

29
COMO SE FAZ UM JARDIM
Ciclo Jardins do Porto
Inscrição paga €4,00/€6,00
http://goo.gl/ZOGWY

Garraiadas na Queima das Fitas 2013
A Campo Aberto não é uma associação de defesa do 
bem-estar animal ou dos direitos dos animais, e nesses 
temas os nossos sócios têm opiniões não necessaria-
mente uniformes. Porém, como associação de defesa 
do ambiente e da natureza, a Campo Aberto procura 
acompanhar tudo o que influencia o equilíbrio do mundo 
vivo e por isso tem promovido o debate de temas rela-
cionados com o lugar dos animais nesse mundo.
A esse título, e a título informativo, referimos um comu-
nicado que foi emitido por diversas organizações de de-
fesa dos animais por ocasião da Queima das Fitas de 

2013, no qual se pronunciavam pela anulação da garraiada (lida de touros 
jovens por praticantes e amadores) do programa daquela festa académica, 
considerando-a uma prática cruel que provoca sofrimento inútil e incompatí-
vel com a consciência, espírito crítico e posições esclarecidas que se espe-
ram dos estudantes  universitários.
Convidada, a Campo Aberto não subscreveu esse comunicado pelas razões 
aduzidas acima, o que não obsta a que alguns dos seus sócios possam con-
siderar útil a reflexão e análise desta problemática.
linque: http://goo.gl/mQ3dw 

Mais hortas no Porto?
Por deliberação de 19 de março de 2013, e sob 
proposta do Vereador da CDU, Pedro Carva-
lho, a Câmara Municipal do Porto aprovou por 
unanimidade uma recomendação que visa pro-
mover a expansão da rede de hortas munici-
pais na cidade e assumir as diligências neces-
sárias para a construção de hortas municipais 
associadas aos bairros municipais, em colabo-
ração direta com as associações ou estruturas 

representativas dos moradores.
A Campo Aberto apoia esta deliberação municipal, saúda o seu proponente 
e incentiva a CMP a executar eficazmente o que lhe foi recomendado nesta 
matéria.
Texto da deliberação: http://goo.gl/4Y3kt

Sementes livres
A Campo Aberto integra a Campanha pelas Se-
mentes LIvres e subscreveu recentemente um co-
municado de imprensa intitulado «Pela diversida-
de e o direito à escolha no campo e na horta – Não 
à nova Lei das Sementes europeia!»
A referida Lei agrava o clima restritivo e burocrá-
tico que rege a comercialização de sementes de 
cultivo, pondo em perigo a salvaguarda de varie-
dades tradicionais de plantas.
Pela mesma ocasião, várias organizações portuguesas (incluindo entre es-
tas a Campo Aberto, o GAIA, o GEOTA, a Plataforma Transgénicos Fora e 
a Quercus) entregaram em 6 de maio uma carta aberta ao Presidente da 
Comissão Europeia, exigindo que as sementes de propagação livre e as se-
mentes livres de direitos de propriedade intelectual sejam excluídas da nova 
Lei das Sementes.
Para mais informações: 910631664 ou sementeslivres@gaia.org.pt
Carta aberta: http://gaia.org.pt/node/16485
www.sosementes.gaia.org.pt
www.seed-sovereignty.org

Se se identifica, pelo menos em parte, com a maneira de pen-
sar e de agir da Campo Aberto, já pensou em fazer-se sócio?
Além do apoio que isso representa, que é a principal moti-
vação de um novo sócio, pode também usufruir de preços 
mais favoráveis nas atividades pagas.
Pode aderir aqui: http://www.campoaberto.pt/junta-te-a-nos/

Para qualquer dúvida: contacto@campoaberto.pt

Juntar esforços - agir em convergência
Em encontro realizado em 16 de junho de 2012, e 
depois aprofundado em 20 de outubro do mesmo 
ano e em 18 de maio de 2013, algumas associa-
ções e cidadãos a título individual que atuam na 
região do Porto e Grande Porto lançaram um pro-
cesso de ação em convergência e cooperação.
Nesse âmbito, têm vindo a ser desenvolvidos ob-
jetivos sob forma de campanhas. A arborização da 

zona do Parque da Cidade (Ocidental) que permanece impermeabilizada, 
junto à Circunvalação, a transformação da atual zona do Real em Matosi-
nhos, na sua totalidade, de parque de instalações petrolíferas e gasíferas em 
parque verde, a conversão da escarpa do Douro nas Fontainhas e entre a 
Alfândega e o Freixo numa zona aprazível, limpa e recuperada como o mais 
belo miradouro do Porto, são as primeiras dessas campanhas comuns.
Por outro lado, na sequência de uma tertúlia organizada pela Campo Aberto 
em 31 de outubro de 2012 sob o mote «Que Porto Queremos», têm vindo a 
ser recolhidas propostas e sugestões de cidadãos e associações com vista 
à elaboração de um documento dirigido a entidades da cidade, com atual ou 
futuro poder decisório, incluindo os candidatos à presidência da Câmara Mu-
nicipal do Porto nas próximas eleições autárquicas, no qual se apresentem 
diversos contributos para tornar o Porto uma cidade mais amiga das pessoas 
e cidadãos, mais agradável e acolhedora e mais sustentável em termos de 
ambiente e de qualidade de vida.
Mais informação: http://goo.gl/A8cGj
Sobre o Parque do Real, Matosinhos: http://goo.gl/7UDDp

Juntar esforços - agir em convergência
Sementes livres
Mais hortas no Porto?
Garraiadas na Queima das Fitas 2013
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Representações:

Maravilhar-se - reaproximar a criança da Natureza

Está já disponível este livro de Rachel Carson, a célebre autora de Primave-
ra silenciosa (1962), livro que para muitos inaugura o movimento ecológico 
universal moderno.

Neste curto texto agora coeditado pela Campo Aberto e pelas Edições Sem-
pre-em-Pé, com introdução de Viriato Soromenho-Marques, Rachel Carson 
aborda o verdadeiramente essencial na educação para o ambiente e a Na-
tureza, tantas vezes esquecido – o contacto direto da criança com o mundo 
natural, para o sentir mais do que para aprender noções abstratas sobre ele.
Para mais informações e para adquirir o livro veja: http://goo.gl/0uHgO

SEMENTES PARA NOVOS TEMPOS

Tudo frutificou:
o campo estava aberto, 
deu conchego e raiz 
a todas as sementes.

Sebastião da Gama
no seu livro Campo Aberto

Sede de trabalho: Rua de Santa Catarina, 730 – 2º Dto 4000-446 Porto (Não enviar correspondência para este endereço, mas sim para:  
Apartado 5052, 4018-001 Porto) • email: contacto@campoaberto.pt 

e ainda:

REDE PORTUGUESA DE AGRICULTURA 
URBANA E PERI-URBANA

http://goo.gl/Y2DIc
http://goo.gl/ZOGWY
http://goo.gl/ZOGWY
http://goo.gl/ZOGWY
http://goo.gl/ZOGWY
http://goo.gl/mQ3dw
http://goo.gl/mQ3dw 
http://goo.gl/4Y3kt
http://gaia.org.pt/node/16485 
www.sosementes.gaia.org.pt
www.seed-sovereignty.org
http://www.campoaberto.pt/
http://goo.gl/A8cGj
http://goo.gl/A8cGj 
http://goo.gl/7UDDp
http://www.campoaberto.pt/
http://goo.gl/0uHgO

	http://goo.gl/A8cGj

