
MENOS É  MAIS – PRODUÇÃO BIOLÓGICA E SOBERANIA ALIMENTAR   
18 de Novembro, no Centro InterculturaCidade 
 
O Centro InterculturaCidade recebe o Projeto 270, para o que se espera ser a primeira de 
muitas noites dedicadas à soberania alimentar, à produção biológica e, no fundo, a uma forma 
diferente de economia e de vida em sociedade, mais humanizadas e solidárias. 
 

 
 
MENOS é MAIS 
 
Passo a passo a transformação é feita, sem se dar conta, sem se notar o impacto. Reflexo de 
uma atitude tomada consciente ou inconscientemente, resulta num planeta com vida e 
promotor do belo. 
Diz o pensador que “o caminho se faz caminhando”, que necessitamos do sonho, da utopia, 
da mesma forma que necessitamos do horizonte para vermos a alvorada e o acaso. 
  
Aterrados com a utilização do conceito de crise no nosso dia-a-dia, é urgente que se  
desenvolva um sistema orgânico que se contraponha ao sistema mecanisista e 
reducionista que nos é imposto, assim como perceber que a “crise” poderá pôr em causa a 
evolução natural levando a perdas nos sistemas de vida do planeta terra.  
Impôe-se a questão sobre que passo poderemos dar para permitir de forma directa a 
regulação da “crise” por parte de cada um de nós.  
  
No projecto 270, temos vindo a desenvolver alguns sistemas que permitem participar 
numa escala local na regulação de diversas “crises” globais. 
  
Contrariando a lógica dominante de que produzir "mais e mais" é obrigatório, propomos 
"menos e menos" como forma de acção. Neste sentido encontramo-nos a desenvover todos 
os esforços de forma a regular as perdas energéticas do edificio de habitação que alberga a 
familia do agricultor assim como todos aqueles que ao longo dos anos tem vindo a 
colaborar com o projecto270.  
  
A estrutura em desenvolvimento na parte sul do edificio permitirá a redução de emissões 
de Gees, transformando toneladas consideráveis de matéria orgânica que seguem para 
aterro sanitário (com sacrifício de dinheiros públicos), através da vermicompostagem, 

http://projecto270.blogspot.com/


fixando carbono, desenvolvendo o solo, protegendo o lençol freático, estimulando vida, 
produzindo comida nutritiva, aumentando a biodiversidade. 
  
Desde que começamos esta estrutura foi possivel desenvolver laços com a comunidade 
para a resolução de problemas ambientais, possibilitando a sua participação num 
objectivo tão grande como proteger o ambiente que nos é comum. 
Porque vivemos tempos interessantes, no dia 18 de Novembro iremos realizar o 1º 
encontro para trocarmos conhecimentos, maneiras de fazer, de participar, de melhorar a 
nossa qualidade de vida, de recuperar de novo o que nos pertence: O Planeta Terra. 
Através de um desenho simples pensamos poder contribuir para o desenvolvimento de 
um pensamento onde menos é sinónimo de mais. 

 
Programa 
17h > Mercado 
19h > Chill out 
20h > Apresentação da estrutura e seus objectivos. 
21h > Jantar 
22h > Tertúlia verde 
 
A ementa do jantar: 
ENTRADAS: Bolinhas de arroz integral com paté de urtigas, grão de bico,feijão azuki, 
SOPA: Thenthuk (sopa tibetana) 
VEGETARIANO: Massa fresca de tomilho com abóbora, espinafres e sementes de sésamo 
SOBREMESA: Gelatina de beterraba branca. 
BEBIDAS: Vinho, sumo ou infusão. 
PREÇO: 12 Mudanças 

Esta jantar servirá igualmente para abordar a questão do desperdício alimentar, sendo 
assim terá Reserva Obrigatória. 
 

Reservas pelo telefone 914082318  até  dia 14 de Novembro. 
Numero de lugares limitados. 
Faz parte da mudança menos desperdício melhor qualidade de vida :) 

P.S - O Chill-Out, apartir das 23h, terá Momos e sopa Thenthuk como forma de chamar a 
atenção para os problemas atuais do povo Tibetano.  
Bom apetite para a mudança :) 

 

 
 


