
LISBOETAS COLHEM ALFACES
para Banco Alimentar

Iniciativa "Alfacinhas Solidários" encerra este sábado com a Festa da Colheita, no Instituto Superior de Agronomia

No
dia 29 de abril, 800

alunos do ensino bá-
sico de várias escolas
de Lisboa plantaram,
no Instituto Superior

de Agronomia, na Tapada da
Ajuda, dez mil alfaces, que vão
ser colhidas e entregues, este
sábado, ao Banco Alimentar de
Luta contra a Fome, numa ação
que foi batizada com o nome de
"Alfacinhas Solidários".

Esta iniciativa "surgiu da
vontade de levar para a rua os
temas da sustentabilidade, do
ambiente, das boas causas e
da cidadania, mas de forma lú-
dica e divertida. É um evento
centrado na natureza, na en-
treajuda e na solidariedade, e

que aposta na sensibilização
através de ações localizadas.
Pessoa a pessoa, cidade a cida-
de, queremos mostrar que não
só é possível, como também
pode ser simples tornar o nos-
so dia a dia mais ecológico e
mais sustentável", explica Ana
Rita Ramos, mentora do Verde
Movimento e co-organizadora
da "Alfacinhas Solidários", que
completa: "'Alfacinhas Soli-
dários' é uma iniciativa que
procura incutir nas gerações
mais novas valores, como a so-
lidariedade e a preservação da
natureza, através do contacto
e da aprendizagem de práticas
agrícolas sustentáveis."

No âmbito do projeto "Alfa-
cinhas Solidários", serão colhi-
das dez mil alfaces, para, "no
mesmo dia, serem entregues
ao Banco Alimentar contra a

Fome.
É importante acreditar na

força da vontade individual,
mostrando pessoas e projetos
que travam uma luta sistemá-
tica contra a indiferença e que,
no seu dia a dia, dão o exem-
plo", conta Ana Rita Ramos,
que acrescenta: "A noção de
sustentabilidade - desenvol-
vimento que não compromete
o futuro - começa a ganhar as
ruas. 'Alfacinhas Solidários'
faz parte desta corrente, que
pretende amenizar o nosso
impacto sobre o ambiente e
tornar a convivência social
cada vez mais civilizada. Este
evento é apenas mais um con-
tributo para criar um mundo
onde todos gostemos de viver."

O sucesso do projeto levou
a organização a planear "uma
ação semelhante no Porto, tal-
vez ainda este ano" e pretende,

igualmente, "levá-la a outras
cidades, de preferência já este
ano", remata.

Promovida pelo Verde Mo-
vimento, pelos alumnlSA [an-
tigos alunos do ISA] e pelo Ins-
tituto Superior de Agronomia
(ISA), a iniciativa conta com o

apoio da Câmara Municipal de
Lisboa e com o patrocínio da

empresa Vitacress. ¦
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