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Estas são apenas algumas das fotografias exemplificativas das Hortas Comunitárias; havendo mais fotos 

site da Junta de Freguesia da Guarda.  

(www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N2000000GgeXREAZ&t=1) 
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Reinício dos Trabalhos 

 

Verificamos com muito agrado que o projeto das “Hortas da Guarda”, iniciado em 2015 pela Freguesia 
da Guarda, se mantem em 2016… 

A família Pissarra manteve a cedência do terreno e, para além dos cidadãos que quiseram permanecer, 
outros apareceram de novo, estando atualmente já preenchidos os 32 lotes disponibilizados. 

Previamente preparou-se a terra, lavrando e aumentando o espaço disponibilizado para cultivo; após o que, se 

redefiniram os lotes… 

No dia 23 de maio realizou-se uma reunião com todos os interessados para clarificar o funcionamento 

da horta no seu todo: as regas, o material, as sementes, os cuidados reclamados por uma atividade de 

cariz comunitário… 

Procurámos responder às questões colocadas por todos os que aderiram à iniciativa. 

Notou-se uma predominância das cidadãs e de um escalão etário razoavelmente novo, o que se saúda e deve ser 

valorizado. 

Apesar das condições meteorológicas pouco favoráveis, verificadas em abril e maio, a vontade das pessoas deu 

“vida e cor” às “Hortas da Guarda”, que se encheram de flores e agora de frutos e hortícolas: já são visíveis as 

ervilhas, as alfaces, as cenouras, as batatas, etc, etc. 

Para além do excelente sabor desses produtos, testemunhado pelos “horticultores” que trabalham na horta 

comunitária, é um regalo para a vista de todos, apreciar do miradouro “Lopo de Carvalho” os socalcos 

cuidadosamente cultivados. 

A Junta de Freguesia agradece a adesão e pede a colaboração na disponibilização de mais alguns terrenos: pois o 

espaço agora ocupado já não chega para as solicitações. 

Para além desse desejo, gostaríamos de conseguir a valorização económica desta iniciativa bem como a que se 

refere aos fornos comunitários da freguesia: “Fornos da Guarda”.  

(www.freguesiadaguarda.pt/page?nocache=0.281&pageid=a0G2000000zEkXzEAK) 

 

 

 


