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                                                                                    “A Horta é o meu paraíso.” 

(Filipa Bragadesto, utilizadora da Horta Comunitária de Moura) 
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1.APRESENTAÇÃO 
 
Ao fundo da ladeira da rua das Hortas, em Moura, existe um oásis a justificar o topónimo. Um lugar aprazível 
como devem ser todos os oásis, onde não faltam um tanque de água fresca…com peixes! e zonas de sombra 
oferecidas, nos dias quentes de Verão, por um chorão, um lódão-bastardo, uma oliveira, uma figueira e umas 
quantas romãzeiras aos doze hortelãos que o utilizam em regime de gestão comunitária, seguindo os 
princípios da Agricultura Biológica. 
 

 Foto 1- Horta Comunitária de Moura em Outubro de 2011.  
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Falamos da Horta Comunitária de Moura, uma pequena amostra do património agrário do Mediterrâneo, 
que beneficia da proximidade dos ricos solos de aluvião, onde o rio da Roda se encontra com a ribeira 
de Brenhas, e da água de nascente proveniente do Castelo.  
 
Esta como outras hortas de Moura reúnem condições excepcionais nestas terras do Sul ameaçadas pela 
desertificação, que foram sabiamente aproveitadas ao longo dos séculos e até há muito pouco tempo por 
gerações de hortelões, tornando Moura auto-suficiente na produção de frutas e hortícolas.  
 

 
  Foto 2- A Horta Comunitária de Moura é o lugar ideal para voltar a produzir os próprios alimentos, segundo os métodos da Agricultura  Biológica.  
 
Porém, a situação alterou-se e estes mesmos produtos chegam agora de fora, alguns de muito longe, para 
rechearem as prateleiras das grandes superfícies. Sinal dos tempos, as últimas horteloas deixaram de vender 
no Mercado Municipal de Moura e restam dois ou três produtores que abastecem o pequeno comércio.  



7 

 

 GUIA DE UTILIZAÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA DE MOURA | RUA DAS HORTAS | SETE E MEIO | MOURA | ADCMOURA | 2013 

 

É um facto que as pequenas hortas periurbanas perderam importância, mas existe a esperança de que 
melhores dias virão. Precisam sobretudo de uma oportunidade, que, ironia das ironias, pode ser dada pela 
actual crise, a tal que, mais cedo ou mais tarde, nos vai obrigar a voltar à terra, à agricultura, para produzirmos 
os nossos próprios alimentos.  
 
Este foi o ponto de partida de um projecto formativo que teve a horta como cenário da componente prática e 
que decorreu entre 10 de Outubro de 2011 e 8 de Fevereiro de 2012, com supervisão da ADCMoura – 
Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura e colaboração da Câmara Municipal de Moura, 
Segurança Social e Centro de Emprego de Moura.  
 

 
  Foto 3- Curso de Produção Agrícola – Hortas Comunitárias, POPH, Medida 6.1 (Formação para a Inserção), Outubro 2011 – Fevereiro 2012. 
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Visava-se, em traços gerais, mobilizar e aumentar as competências pessoais, sociais e empreendedoras de 
doze pessoas que enfrentam situações de desfavorecimento, através do contacto experimental com o mundo 
do trabalho associado neste caso à produção agrícola e ao cultivo de uma horta colectiva, permitindo por essa 
via a tão desejada qualificação e inserção sócio-profissional dos formandos, sem esquecer as dinâmicas de 
ordem económica e ambiental que esta intervenção pode ajudar a lançar.  
 
Como resultado deste processo, encontramos hoje na horta três formandos que deram continuidade a esta 
actividade, aplicando os conhecimentos adquiridos, dando nota da sua integração social e retirando ao 
mesmo tempo benefícios económicos da exploração dos respectivos talhões, e ainda nove novos utilizadores, 
a quem foi atribuído, de acordo com o Regulamento entretanto criado, os restantes talhões deixados vagos 
após a realização do curso de formação. 
 

 
 Foto 4- António Francisco Ramos é o mais velho e o mais presente dos/das utilizadores/as da Horta Comunitária de Moura.  
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Entretanto foram desenvolvidas diversas actividades que ajudaram a melhorar a horta e ao seu 
reconhecimento junto da comunidade local e mesmo nacional.  
 
Das relacionadas com o cultivo propriamente dito dos talhões às questões que dizem respeito à gestão 
colectiva de espaços e equipamentos, passando pela organização de formações e workshops, produção de 
documentos (regulamentos, plano de exploração, este mesmo guia do/a utilizador/a, etc.), gestão do blogue 
www.ruadashortas.blogspot.com  e iniciativas com o exterior (por exemplo, visitas de escolas e visitas de 
produtores agrícolas), todas têm contribuído para afirmar este projecto e para chamar a atenção dos 
mourenses para um património que é seu e que necessita de ser aproveitado em prol do desenvolvimento 
local, em benefício da comunidade, conjugando aspectos de natureza social, económica, ambiental e 
política.   
 

   
 Foto 5- Ateliê de Verão da CMMoura para crianças (Agosto 2012).                         Foto 6- Ateliê sobre Sementes Tradicionais em Moura (Dezembro 2011)   
 

http://www.ruadashortas.blogspot.com/
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O presente guia, cuja leitura deverá, desejavelmente, ser cruzada com a consulta do Plano de Exploração e 
do Regulamento de Utilização da Horta Comunitária de Moura, tem como objectivo fornecer um 
conjunto de informações e conselhos práticos aos utilizadores/as desta unidade de produção, que lhes 
permita a aplicação dos princípios e regras da agricultura em modo de produção biológico, 
nomeadamente quanto à melhoria da fertilidade do solo, ao equilíbrio do ecossistema agrícola em termos 
fitossanitários e ao desenvolvimento da sustentabilidade do sistema produtivo.  
Ao mesmo tempo, visa incentivar os/as utilizadores/as para a gestão participada e partilhada deste 
projecto de natureza comunitária, envolvendo e comprometendo todos/as, sem excepção, na realização 
das diversas tarefas identificadas, individuais e colectivas, ao longo do ano agrícola.    
Fica então o desejo de boas e proveitosas leituras!    
 

 
 Foto 7- Piquenique comunitário na Horta. (Fevereiro 2012) 
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2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA DE MOURA 

 

 

 
  Foto 8- Perspectiva geral da Horta Comunitária de Moura. 
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3. CONDIÇÕES EXISTENTES E GESTÃO COMUNITÁRIA 
 
Propriedade da Câmara Municipal de Moura, que em 2012 decidiu atribuir a sua gestão à ADCMoura por um 
período de cinco anos, a Horta Comunitária de Moura está localizada no limite urbano da cidade de Moura, na 
rua das Hortas, uma das artérias do Bairro do Sete e Meio. 
 
A área da Horta é confinada por um muro que a separa da estrada e casario fronteiro, sendo o restante do 
perímetro circundado por uma vedação de arame. 
 
Além do próprio muro, o conjunto edificado contempla uma pequena casa de ferramentas pré-fabricada, para 
abrigo de alfaias, sementes e pertences dos/as utilizadores, e um tanque, que recolhe permanentemente 
água de nascente, com uma capacidade de armazenamento de cerca de 19 mil litros. 
 
O terreno, com 440 m2 de área, é composto por duas parcelas desniveladas entre si, separadas por um talude.   
A parcela superior mede 128 m2 de área, conta com 5 talhões de 6x6m, 1 oliveira, 2 lódãos-bastardos, e é 
também aí que se localiza a pilha de composto. A parcela inferior mede 312 m2 e contempla 8 talhões de 
7x5m, a casa das ferramentas, o tanque e um canteiro de plantas aromáticas e medicinais junto à entrada. 
 
O talude, ou faixa de compensação, atravessado por 2caminhos com degraus que ligam as parcelas inferior e 
superior, alberga uma colecção de plantas aromáticas e medicinais, mais 1 figueira e 3 romãzeiras.   
 
Além das tarefas relacionadas com a utilização e zelo dos seus talhões, os/as utilizadores/as têm o direito e o 
dever de usarem e manterem em boas condições os equipamentos e áreas de uso comum, tais como  
compostor, sistema de rega,  incluindo o tanque, casa de ferramentas, talude e canteiro de plantas 
aromáticas e medicinais. 
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  Foto 9 – Limpeza do tanque.                                                                                                                                                                                                Foto 10- Caiação do muro.     

 

 
  Foto 11 – Secagem de figos vindimos.                                                                           
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No sentido de introduzir alguns princípios de gestão participada e partilhada no processo de realização das  
tarefas comuns, envolvendo todos os/as utilizadores sem excepção, deve considerar-se, além de outros meios  
específicos de mobilização e facilitação, o disposto na seguinte tabela:   
 
Tabela 1 – Tarefas Comuns 

 

   TAREFAS COMUNS PERÍODO REGULARIDADE RESPONSÁVEIS 
Preparação e recarga do compostor / 
Aquisição de estrume 

Dezembro Anual ADCMoura 

Manutenção do composto 
(reviramento, alimentação, rega) 

Janeiro - Novembro 2  a 3 vezes / mês 1 utilizador/a por mês 

Limpeza dos espaços e monda manual 
de plantas infestantes (ex: caminho de 
serventia, talude, caminho junto ao 
muro, etc) 

Entre Novembro e Junho 4 vezes / mês 1 utilizador/a por semana 

Rega das PAM existentes no talude e 
canteiro 

Entre Maio e Setembro 2 vezes / semana 1 utilizador/a por semana 

Colheita e distribuição de azeitona Novembro Anual Todos/as os /as utilizadores/as 
Colheita de figos lampos Junho e Julho Permanente Todos/as os /as utilizadores/as 
Colheita de figos vindimos (para secar) Setembro Permanente Todos/as os/as utilizadores/as 
Colheita e distribuição de romãs Outubro e Novembro Permanente Todos/as os/as utilizadores/as 
Limpeza/Poda da figueira Janeiro Anual Todos/as os/as utilizadores/as 
Limpeza/Poda da oliveira Janeiro Anual Todos/as os/as utilizadores/as 
Limpeza/Poda das romãzeiras Dezembro Anual Todos/as os/as utilizadores/as 
Caiação do muro e do tanque 
(inclui preparação da cal) 

Junho Bianual Todos/as os/as utilizadores/as 

Esvaziamento e limpeza do tanque Julho Trianual Todos/as os/as utilizadores/as 
Comemoração do dia da árvore e da 
poesia 

21 de Março Anual Todos/as os/as utilizadores/as 
mais convidados/as 
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4. INSTALAÇÃO DAS CULTURAS 
 
PREPARAÇÃO DO SOLO DOS TALHÕES 

 
Com a preparação inicial do solo, pretende-se eliminar infestantes e nutrir o solo pela adição de adubo 
orgânico, que contribuirá para uma melhor fixação das raízes das espécies cultivadas. Realiza-se no início do 
Outono e/ou da Primavera, e são utilizadas as seguintes técnicas: 
 
Mobilização do solo mínima  
A mobilização (cava e reviramento) do solo deve ser mínima, efectuada até uma profundidade máxima de 
20 cm, avaliando sempre a necessidade de se realizar uma vez que aumenta o volume de oxigénio 
disponível no solo e consequentemente a sua temperatura, contribuindo para uma mais rápida decomposição 
da matéria orgânica, para além de perturbar a actividade dos microrganismos que vivem no solo e são 
essenciais à humificação. Tente não misturar o solo da superfície com o subsolo. Não cave quando a terra 
estiver gelada ou muito molhada. Tente não andar em cima do solo, em especial quando está molhado, pois 
torna-o compacto e danifica a sua estrutura.  
 

   
  Foto 12 – Cava mínima                                                                                                                                                                                                                   Foto 13- Cava mínima.     



16 

 

 GUIA DE UTILIZAÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA DE MOURA | RUA DAS HORTAS | SETE E MEIO | MOURA | ADCMOURA | 2013 

 

Preparação superficial 
Alisa-se a superfície com a enxada e em seguida com o ancinho para destruir os torrões de terra. O terreno 
deve ser nivelado, incorporando mais terra se necessário. É aconselhável efectuar também a remoção de 
pedras e ramos. 
Depois, deve-se dividir o talhão em quatro parcelas para ir fazendo as rotações que são essenciais à boa 
gestão da Horta Comunitária (ver pág. 34).  Deve-se igualmente construir um caminho principal e outro 
transversal a este para facilitar o acesso às quatro parcelas.  
 
 

        
 Foto 14 – Alisamento da terra com ancinho.                                                                                                                                                                  Foto 15- Terreno nivelado.     
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FERTILIZAÇÃO DO SOLO 
 

Um solo saudável e preparado para o cultivo deve ser rico em matéria orgânica. A fertilização realiza-se após 
a preparação do solo e durante o crescimento das culturas caso necessário, através da aplicação de adubo 
orgânico – o composto obtido a partir do processo de compostagem. O resultado da aplicação do composto é 
um solo melhorado, uma vez que o composto aumenta a capacidade de retenção de nutrientes e água, 
favorece o arejamento do solo e fertiliza-o, estimulando o crescimento das plantas. Ter em atenção que o 
excesso de composto ou chorume provoca contaminação da água e excesso de nitratos nos alimentos. 
 

 
 Foto 16 – Aplicação de adubo orgânico para fertilização do solo. 
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Compostagem 
A compostagem  é muito fácil de implementar e é a opção acertada para a Horta Comunitária, uma vez que 
possibilita a reciclagem de materiais (folhagem, ramos, etc.) que de outo modo não seriam aproveitados. O 
composto resultante é um excelente fertilizante orgânico que estimula o crescimento das raízes, aumenta a 
capacidade de infiltração da água no solo, mantém a temperatura e pH do solo, activa a vida dos 
microrganismos bons no solo e reduz o aparecimento de infestantes. A Horta Comunitária de Moura é 
parceira do projecto Re-Planta – Reaprende, Recomeça, Redescobre a tua horta. 

 

 
 Foto 17 – Pilha de composto e vala para recolha de chorume. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Application%20Data/Microsoft/Word/re-planta.pt


19 

 

 GUIA DE UTILIZAÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA DE MOURA | RUA DAS HORTAS | SETE E MEIO | MOURA | ADCMOURA | 2013 

 

A pilha de composto da Horta Comunitária de Moura, que não deve ultrapassar 1,30m de altura, está instalada: 
- sobre o solo, de modo a permitir o acesso dos variados organismos que habitam o solo e que aí irão 
desenvolver actividade, transformando os materiais em composto, 
- perto do muro e debaixo de uma árvore de folha caduca, devidamente coberto com uma manta térmica, por 
forma a facilitar a estabilização da temperatura durante os meses mais frios e durante os meses mais quentes.   
 

Para se garantir um grau de humidade adequado, os materiais castanhos (folhas secas, cartões, etc.) e húmidos (folhas 
verdes, bocados de legumes e frutas crus, etc.) devem ser dispostos em camadas alternadas sobre uma camada 
construída com pequenos ramos (ajuda a assegurar o arejamento).  
 

 
 Foto 18 – Reviramento do composto. 
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O composto deve ser revirado periodicamente (2/3 vezes por mês), com a ajuda de um ancinho ou forquilha, o que 
facilita o arejamento e impede a criação de maus cheiros. O composto leva entre 4 e 12 meses a formar, podendo ser 
aplicado não completamente maturado entre Novembro e Dezembro, à superfície, numa camada com cerca de 4 cm. 
Quando completamente formado pode ser enterrado. 
O compostor deve ser alimentado com matéria verde (como ervas daninhas sem flor, legumes e bocados de fruta crus, 
evitando-se os citrinos e a cebola devido à sua acidez), matéria castanha (como folhas de árvores, arbustos e cartões) e 
matéria orgânica (como saquetas de chá, grãos de café, cascas de ovo, palha, etc.). 
Não devem ser colocados no compostor restos de carne e peixe (evitar aparecimento de roedores), ossos e espinhas, 
excrementos de cão e gato (risco da introdução de agentes patogénicos nas culturas), cinza de cigarros e beatas 
(concentração de tóxicos na cinza), cortiça, materiais não orgânicos como vidro ou plástico. Não aproveitar relva 
cortada, pois pode ter sido tratada com herbicidas e fertilizantes.  
 

 
 Foto 19 – Acompanhamento da evolução do processo de compostagem. 
 
A instalação da pilha de composto contemplou ainda a abertura de uma vala, forrada com plástico preto, para recolher o 
chorume, ou seja, o líquido resultante da decomposição da matéria orgânica. Este subproduto da compostagem é 
excelente como bio-pesticida e também como bio-estimulante das plantas, usado diluído na proporção de uma parte 
para dez de água. 
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A formação do composto utilizável (húmus) depende da matéria vegetal que o constitui, da periodicidade com que é 
revirado e arejado, da disponibilidade dos microrganismos e das minhocas para a decomposição dos substractos 
vegetais. 
 
No âmbito do processo de compostagem, visando activar o processo de decomposição da matéria orgânica, é desejável 
que se proceda à inoculação do mesmo com fungos diversos, a partir do seguinte método: 
 

•Conceber uma bolsa de rede de plástico de malha fina e formato quadrado, cosida em três dos lados, servindo o 
restante como abertura. 
•Introduzir pela abertura um quilo de arroz cozido, sem sal, depois de arrefecido. 
•Deixar a bolsa ao ar livre e ao relento durante dez dias e dez noites. Ao fim deste tempo, o arroz será tomado por 
colónias de fungos de diversas cores. 
•Retirar pedaços da massa bolorenta, introduzindo-os na pilha de composto com a ajuda de um pau.  

 

   
 Foto 19 – Criação de fungos no interior da bolsa de rede.                                                                                 Foto 20 – Inoculação de fungos na pilha de composto. 
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Por sua vez, na manutenção do composto deve ser utilizado o método da vara de madeira de Suriawiria. Este método 
consiste em colocar uma vara de madeira, de forma permanente, na pilha de compostagem, deixando-a não totalmente 
enterrada para possibilitar o seu manuseamento sempre que necessário. A observação periódica da vara e dos diferentes 
aspectos que apresenta permite tirar informações sobre como se está a processar a compostagem. Isto é, se: 

1.A vara está fria e molhada: há excesso de água e podem estar a ocorrer fermentações em condições de   
anaerobiose. 
2.A vara está morna e seca, com restos de fungos: a pilha precisa de água. 
3.A vara está quente, húmida e com manchas escuras: a pilha encontra-se em condições correctas, esperando-se  
uma boa evolução do processo de compostagem. 
4.A vara está livre de manchas, espetando-se na pilha com facilidade: o composto está maduro e pronto a ser usado. 

 

         
 Foto 21 – Verificação da vara de madeira (método de Suriawiria). 
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DRENAGEM DA ÁGUA 

Para facilitar o escoamento de águas deverão ser cavados regos nos limites da horta/talhões. 
 

 
 Foto 22 – Rego entre talhões. 
 
CAMINHOS 

A elaboração de caminhos facilita o acesso às várias áreas de cultivo, evitando que as culturas sejam pisadas. 
Recomenda-se, pois, a sua manutenção regular com a participação de todos os/as utilizadores/as. Deve ser 
dada especial atenção à limpeza do caminho de serventia principal, entre a entrada e o tanque.    
 
 

. 
  Foto 23 – Caminho de serventia principal. 
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REGA DAS PLANTAS 

A rega deve ser pensada de acordo com o tipo de culturas e as garantias de manutenção.  
Na Horta Comunitária de Moura podemos optar por 2 tipos de rega, com regador ou mangueira. Como 
técnica complementar pode efectuar-se a cobertura do solo, a qual protege a terra do efeito natural 
dessecante do sol e do vento, contribuindo para a economia de rega, possuindo ainda esta técnica um efeito 
complementar fertilizante, na medida em que a maior parte dos materiais de cobertura serve de alimentação 
aos microrganismos do solo. 
 

   
 Foto 24 – Rega com mangueira.                                                                                                                                                                                   Foto 25 – Rega com regador. 
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Cobertura do solo 
É efectuada com o solo seco e quente, espalhando-se a cobertura escolhida sobre o mesmo. Existem vários 
tipos de cobertura, sendo uma das principais constituída por palha ou ervas secas. Esta prática, também 
conhecida por mulching, evita a perda de água superficial, pois diminui a temperatura do solo e o efeito do 
vento. Evita também a reflexão do calor do solo nu para as plantas adjacentes e regula a temperatura do 
solo, mantendo-a mais uniforme ao longo do ano (protegendo do calor excessivo do Verão e das geadas de 
Inverno). Uma camada de mulching evita ainda a formação de crostas na superfície do solo, permitindo que 
a água se infiltre com maior facilidade até à zona radicular e evitando a erosão e a escorrência superficial. No 
entanto, para evitar-se a chamada “fome do azoto”, é preferível aplicar uma camada de composto e só 
depois a cobertura de palha ou ervas secas. 
 

 
 Foto 26 – Solo de caldeira com manjerona protegido com folhas de oliveira.                                                                                                                                                                                    
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PROPAGAÇÃO DAS PLANTAS 

 
Sementeira em lugar definitivo  
Antes de se lançar a semente à terra, o solo deve estar bem preparado, fofo e solto. Deve ter-se em atenção 
o espaçamento entre cada planta, o que é facilitado pelo traçado prévio de sulcos no terreno (sementeira ao 
rego) ou pelo traçado de uma linha esticada entre dois paus (sementeira à linha).  
Pode-se utilizar ainda a técnica da sementeira ao covacho: deitam-se, por cova, 5 pevides (melão, pepino, 
melancia) ou 3 grãos (feijão, ervilha, etc.) ou uma pequena pitada de semente miúda. Nascidas as novas 
plantas, faz-se o desbaste, arrancando as mais fracas ou deformadas, deixando só uma planta por cova. 
 
 

   
 Foto 27 – Sementeira ao rego                                                                                                                                                                                      Foto 28 – Sementeira à linha 
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Sementeira para transplantação (em tabuleiros) 
As sementes germinam em tabuleiros alveolares preenchidos com substrato de germinação em local 
abrigado. As plantas são posteriormente transplantadas, ou seja, colocadas no terreno no seu local 
definitivo. Uma planta pronta a ser transplantada deve apresentar um mínimo de 3 a 4 folhas. As plantas 
germinadas deste modo resistem melhor à plantação definitiva, visto que as suas raízes estão protegidas 
pelo torrão de terra. O substrato de germinação pode ser preparado pela mistura de turfa moída fina, 
composto e 1 / 4 de areia. Obtém-se assim uma mistura leve e arejada que evita a retenção excessiva de 
água. Para uma boa germinação, o substrato nunca deve secar. 
 
Cada planta tem uma época de sementeira própria (consultar a tabela 2). 
 

  
 Foto 29 – Sementeira em tabuleiros.                                                                                                                                                                        Foto 30 – Plantas germinadas. 
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Sementeira para transplantação (em alfobre) 
Feita a mobilização do terreno, passa-se com um ancinho para esmiuçar a terra e separar cuidadosamente 
as pedras e ervas infestantes. 
Num pequeno canteiro (criadeiro) deita-se a semente sobre a terra, que depois se cobre com uma camada 
homogénea de composto. Cobre-se com palha e rega-se abundantemente, sem ser com jacto forte, 
evitando-se desenterrar e amontoar as sementes. 
Na véspera da passagem para o lugar definitivo, deve regar-se abundantemente o alfobre, para facilitar o 
arranque das plantas com torrão. 
 
Cada planta tem uma época de sementeira própria (consultar a tabela 2). 
 

 
Foto 29 – Sementeira em alfobre (criadeiros).                                                                                                                                                                         
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Bolbos 
Plantar os bolbos numa terra rica em matéria orgânica, a uma profundidade de cerca do dobro do seu 
diâmetro, e ir regando até que cresçam. 
 
Estacas 
Estacas são partes das plantas que têm a capacidade de ganhar raiz. Para preparar uma estaca, cortar a planta 
mesmo abaixo de um nó onde a folha se junta ao caule, e enterrar dois nós sem folhas, deixando de fora 
outros dois nós; a estaca irá ganhar raiz. Podem ser caixotes e um substrato similar ao descrito para o caso da 
sementeira em tabuleiros. 
 

 
 Foto 31 – Preparação de estacas de roseiras para colocar junto à vedação.                                                                                                                                                                         
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Tabela 2 - Épocas de sementeira, ciclos de vida de algumas plantas e compasso de plantação 

 
PLANTAS SEMENTEIRA GERMINAÇÃO 

(DIAS) 
DIAS ATÉ À 
COLHEITA 

COMPASSO DE 
PLANTAÇÃO (CM) 

Abóbora Abr / Jun 10 60 - 90 100 x 150 
Alface Jan / Jun 10 60 - 80 25 x 30 
Alho Out / Fev - > 120 10 x 20 

Beterraba Mar / Mai 15 > 120 25 x 40 
Cebola Fev / Mai 15 > 180 10 x 20 

Cenoura Jan / Mai 20 > 80 10 x 30 
Couve Mar / Set 8 > 120 40 x 60 

Couve-flor Abr / Jun 10 75 - 125 40 x 80 
Ervilha Fev / Abr 20 110 - 130 40 x 50 

Espinafre Fev / Out 10 75 - 90 45 x 30 
Fava Jan / Abr 8 > 90 10 x 40 

Feijão-verde Abr / Ago 10 > 90 5 x 40 
Hortelã Mar / Jun 15 > 60 30 x 40 

Melancia Mar / Mai 10 75 - 110 100 x 150 
Melão Abr / Jun 10 90 - 110 40 x 80 
Nabo Jan / Set 8 a 10 > 45 5 x 20 

Pepino Mar / Jun 10 90 100 x 110 
Pimento Fev / Abr 15 60 - 100 40 x 50 
Orégão Mar / Ago 15 120 10 x 40 

Rabanete Abr / Jun 12 > 45 30 x 40 
Salsa Mar / Ago 25 > 30 1 x 25 

Segurelha Mar / Mai 15 > 120 5 x 20 
Tomate Fev / Mai 15 90 80 x 100 
Tomilho Mar / Mai 15 180 10 x 30 
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5. MANUTENÇÃO DAS CULTURAS 
REGA 

A rega deve ser realizada de manhã cedo ou ao final da tarde (evitar a altura de maior calor) e, de um modo 
geral, molhando o pé da planta sem molhar as folhas (rega por rego). No Inverno, no entanto, a rega deve ser 
feita de preferência de manhã porque a descida da temperatura durante a noite pode levar à formação de 
gelo, aparecimento de fungos, etc. 
 
O tempo de rega varia consoante a espécie cultivada. Nem todas as plantas têm a mesma exigência de 
humidade. Uma das formas de confirmar que o teor de humidade é o adequado é introduzir dois dedos no 
solo e verificar que a humidade já atingiu essa profundidade. 
 

 
 Foto 32 – Rega por rego.                                                                                                                                                                         
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ROTAÇÃO DE CULTURAS 

As plantas têm diferentes necessidades, logo retiram e fornecem ao solo diferentes elementos. Por esta razão 
a rotação de culturas num mesmo talhão revela-se importante para manter o equilíbrio de nutrientes  no 
solo e impedir que se esgotem, obter boas produções e evitar carências e doenças. O sistema de rotação 
ajuda ainda a controlar as ervas daninhas: algumas culturas, como abóboras e batatas, têm muita folhagem 
que suprime as ervas daninhas; outras, como as cenouras, permitem que elas germinem com facilidade. 
 
Se considerarmos cada talhão dividido em 4 parcelas, uma destas deve permanecer em repouso para permitir 
que o solo recupere, uma vez que a horticultura é uma actividade que se não for bem planeada conduz ao 
esgotamento do solo. Esta parcela deve estar cultivada com plantas a que chamamos adubos verdes (luzerna, 
tremoço, mostarda). 
 
De um modo geral, deve evitar-se a plantação repetida de plantas da mesma família. 
 
 
Tabela 3 – Principais famílias e respectivas espécies de plantas presentes em hortas 

 
FAMÍLIAS ESPÉCIES DE CULTURAS HORTÍCOLAS 

Solanáceas Batata, tomate, pimento, beringela 
Cucurbitáceas Melão, meloa, melancia, pepino, abóbora, abobrinha, chuchu 
Brassicáceas (Crucíferas) Couve-repolho, couve-bruxelas, couve-flor, couve-brócolo, 

couve-chinesa, couve-tronchuda, nabo, agrião 
Asteráceas (Compostas) Alface, chicória, endívia, alcachofra, cardo 
Fabáceas (Leguminosas) Fava, ervilha, feijão-verde, feijão-seco, grão-de-bico, lentilha 
Liliáceas (Aliáceas) Cebola, alho, alho-francês, alho-porro, espargo 
Apeáceas (Umbelíferas) Cenoura, aipo, pastinaca, salsa, funcho 
Quenopodiáceas Espinafre, acelga, armola, beterraba 
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Plantas da Família das Solanáceas cultivadas na Horta Comunitária de Moura  
 

     

   
 Fotos 32, 33, 34, 35 – Beringelas (em cima, à esq.); Batatas (em cima, à dir.); Pimentos (em baixo, à esq.); Tomates (em baixo, à dir.) 
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Exemplo de uma possível sequência (Ano 1): 
 
TALHÃO 1: Hortícolas exigentes (Couve, Pepino, Espinafre, Alface…) → 
TALHÃO 2: Hortícolas de raiz/bolbos (Beterraba Vermelha, Cenoura, Rabanete, Alho, Cebola) → 

TALHÃO 3: Leguminosas (Fava, Feijão, Lentilha, Ervilha) → 

TALHÃO 4: Repouso (Tremocilha, Mostarda, Luzerna → 
 
 

 
 

No ano 2, o talhão 1 passa para o 2, o 2 para o 3, o 3 para o 4 e o 1 passa a repouso, e assim sucessivamente 
ao longo dos anos.  
 
 
 
 
 

TALHÃO 1 
Alface, espinafre, rúcula, couves, 
brócolos, batata, alho francês, 
tomate, pepino 
 

TALHÃO 3 
Feijão, favas, ervilhas, melão, 
abóbora 
 

TALHÃO 2 
Cebola, alho, rabanetes, 
beterraba, nabos, cenouras 

TALHÃO 4 
Repouso: Tremocilha, mostarda, 
luzerna 
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ASSOCIAÇÕES VEGETAIS 

A proximidade entre várias espécies vegetais não é indiferente, uma vez que as plantas segregam 
diferentes substâncias que favorecem ou prejudicam as que as rodeiam, podendo igualmente intervir ao 
nível do afastamento de certos parasitas. 
  

 
 Foto 35 – Exemplo de associação vegetal favorável praticada na Horta Comunitária de Moura, neste caso envolvendo couve, alface e ervilha. 
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Tabela 4 – Alguns exemplos relativos a associações entre plantas 

 
Cultura  Consociações Favoráveis (Plantas Companheiras)  

 
Consociações Desfavoráveis  
 (Plantas Antagónicas) 

abóbora chicória, feijão-de-vagem, milho batata, legumes tuberosos 
aipo  alface, alho-francês, couve, feijão batata, milho 
alface  aipo, cebola, cenoura, couve, feijão, morango, pepino, rabanete, tomate nenhuma 
alho  alface, beterraba, couve, morango, tomate ervilha, feijão 
alho-francês  aipo, alface, cebola, cenoura, couve, morango, tomate beterraba, ervilha, feijão 
batata  
 

espinafre, feijão aipo, beterraba, couve, ervilha, 
milho, pepino, tomate 

beringela feijão e feijão verde nenhuma 
beterraba  alface, alho, cebola, couve, feijão rateiro, rábano, morango, pepino  feijão trepador, alho francês, 

batata, milho   
cebola  alface, beterraba, cenoura, morango, pepino, tomate couves, ervilhas, feijões 
cenoura  acelga, aipo, alface, alho-francês, cebola, ervilha, rábano, rabanete, tomate  endro, aneto 
coentro espargo, milho, tomate funcho 
couve  acelga, aipo, alecrim, alface, alho-francês, batata, beterraba,  

ervilha, espinafre, feijão rasteiro, menta, salva, rábano, rabanete, tomate, tomilho  
cebola, morango 

couve-flor  aipo morango, tomate 
ervilha  
 

alface, cenoura, couve, milho, nabo, pepino, rabanete, rábano alho, alho-francês, batata, 
cebola, feijão, tomate 

espinafre  alface, batata, beterraba, couve, feijão, morango, nabo, rábano, rabanete, tomate nenhuma 
feijão  acelga, aipo, alface, batata, beterraba, cenoura, couve, espinafre, milho, morango, nabo, 

pepino, rábano, rabanete, tomate  
alho, alho-francês, cebola, ervilha 

feijão-verde  batata, milho, rabanete alho, beterraba, cebola 
milho  alface, ervilha, feijão, pepino, tomate aipo, batata, beterraba 
morango  alface, alho, alho-francês, beterraba, cebola, couve, espinafre, feijão, rábano, rabanete nenhuma 
nabo  acelga, alecrim, alface, ervilha, espinafre, feijão, hortelã batata, mostarda, tomate 
pepino  aipo, alface, beterraba, cebola, ervilha, feijão, milho   batata, rábano, rabanete 
pimento  cenoura, cebola, salsa, tomateiro rábano 
rabanetes  acelga, alface, cenoura, couve, ervilha, espinafre, feijão, morango  acelgas, videiras, pepino 
salsa  espargo, milho, tomate nenhuma 
tomate  aipo, alface, alho, alho-francês, cebola, cenoura, couve-flor, espinafre, feijão, salsa  batata, couve, ervilha, pepino 
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CONTROLO DE PRAGAS E DOENÇAS 

No controlo de pragas e doenças é essencial a existência de um solo bem preparado e a utilização de 
sementes saudáveis. Na instalação e manutenção da Horta há ainda a considerar, com vista ao controlo de 
pragas e doenças, as associações vegetais, nomeadamente a utilização das plantas aromáticas e 
ornamentais, o recurso a insecticidas naturais, o conhecimento e a preservação de organismos auxiliares e a 
utilização de armadilhas mecânicas. 
 
Associações vegetais – a plantação de plantas aromáticas ou ornamentais próximo das espécies hortícolas 
contribui para evitar a ocorrência de pragas, favorecendo ainda em muitos casos a atracção de organismos 
auxiliares. 
 
 
Tabela 5 – Associações vegetais com o objectivo de evitar pragas ou doenças 

 

Associação Prática Efeito 
Cenoura + alecrim, salva, losna Aromáticas em bordadura dos camalhões Repele a mosca da cenoura 

Couve-repolho + alecrim, hissopo, 
salva 

Aromáticas em bordadura dos camalhões Repele a lagarta da couve 

Rabanete + hissopo, hortelã-
pimenta 

Aromáticas em bordadura dos camalhões Repele a altica 

Tomate + cravo-de-tunes  Repele a mosca branca 
Melão + cebola 1 Cebola junto a cada pé de melão Protege do fusário 

Couve + aipo Filas alternadas Repele a lagarta da couve 
Couve + tomilho Aromática envasada e dispersa entre a 

cultura 
Repele a mosca da couve 

Batata + feijão Filas alternadas Protege a batata do escaravelho 
Cenoura + alho francês ou cebola ou 

ervilha 
2 filas de cenouras e 1 de alhos ou cebolas 

ou ervilhas  
Repele a mosca da cenoura 
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Tabela 6 – Associações vegetais com o objectivo de evitar pragas ou doenças 

 

Controlo de insectos por meio de plantações consociadas 
Absinto Contra a borboleta da couve, o escaravelho-negro e mosquitos. Repele diversas pragas. Insecticida. 
Alecrim Contra a borboleta da couve, o escaravelho do feijão, a mosca da cenoura e mosquitos. Atrai insectos 

polinizadores. 
Alfazema Repele diversas pragas. Atrai insectos polinizadores. 

Alho Contra o escaravelho japonês, afídeos, gorgulhos e brocas da fruta. 
Calêndula Atrai uma grande quantidade de insectos úteis. Repele grande número de pragas. 
Cebolinho Inibe a mancha negra e a sarna. 

Erva-príncipe O seu forte cheiro a limão repele determinados insectos. 
Hissopo Repele a borboleta branca da couve. 
Hortelã Contra a borboleta branca da couve. 

Hortelã-pimenta Contra as formigas e as borboletas da couve. 
Hortetã-verde Contra a formiga e o pulgão. 

Lúcia-Lima O seu forte cheiro a limão repele determinados insectos. 
Manjericão  Contra moscas e mosquitos. 

Salsa Repele  a mosca da cenoura e certos escaravelhos. 
Salva Contra a borboleta da couve, a mosca da cenoura e carraças. 

Santolina Excelente como repelente de grande número de insectos. 
Segurelha Repele uma série de pragas. Atrai insectos polinizadores. 

Tomilho-vulgar Repele a lagarta da couve. 

 
Ao longo do talude (principal zona de compensação ecológica) que separa as parcelas inferior e superior, num 
canteiro junto à entrada da horta e germinando de modo espontâneo junto ao tanque, existem as seguintes 
espécies de plantas aromáticas e medicinais: 
Alecrim; Alfazema; Santolina; Poejo; Hortelã, Segurelha-de-Inverno; Salva;Tomilho bela-luz; Manjerona; 
Tomilho-limão; Hissopo; Alfazema; Tomilho-vulgar e Orégão. Nos talhões está presente a salsa, o coentro e o 
alho. 
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 Foto 36 – Talude com plantas aromáticas e medicinais (principal zona de compensação ecológica). 
 
A vegetação circundante, constituída pelas plantas referidas, revela-se de extrema importância a vários 
níveis:  
- no controlo da erosão; 
- na fixação de populações de insectos auxiliares; 
- na retenção da água e conservação do solo; 
- na fixação de predadores (aves, répteis, mamíferos, batráquios, etc.); 
- no embelezamento e introdução de diversidade e refrigério. 
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 Fotos 37, 38, 39, 40 – Tomilho-vulgar (em cima, à esq.); Alecrim (em cima, à dir.); Segurelha (em baixo, à esq.); Hissopo (em baixo, à dir.) 
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Insecticidas naturais 
Utilização de receitas caseiras para pulverizar ou regar as plantas, como é o caso do insecticida de água e 
cinza ou de água, cinza, potassa e azeite, útil no combate a pragas, o insecticida de macerado de alho, eficaz 
contra pulgões e lagartas, e o insecticida de urtiga, um repelente muito eficaz de ácaros e pulgões. 
 
 
Preparação de insecticida de água e cinza 
Misturar 2 kg de cinza em 10 litros de água. Deixar a mistura descansar por 1 dia. Coar, utilizando um saco de estopa ou 
peneira.   
 
Preparação de insecticida de água, azeite, cinza e potassa 
Misturar, numa vasilha de plástico, 1 kg de potassa, 1 kg de cinza vegetal, 6 l de azeite lampante e 4 a 6 litros de água. 
Mexer a solução sem parar durante meia hora. Diluir 1 litro dessa mistura em 15 litros de água e misturar bem antes de 
utilizar.   
 
Preparação de insecticida de macerado de alho 
Amassar 4 dentes de alho num recipiente, juntar 1 litro de água e deixar descansar durante 12 dias. Diluir 1 litro dessa 
mistura em 10 litros de água e misturar bem antes de utilizar.   
 
Preparação de insecticida de urtiga 
Colher urtigas sem flor, com luvas fortes e mangas compridas! Misturar, numa vasilha de plástica, 1 kg de urtigas frescas, 
previamente introduzidas num saco de rede, e 10 litros de água. Cobrir o recipiente e mexer a mistura de 2 em 2 dias ao 
longo de 2 semanas. Se aparecerem bolhas ao remexer a mistura, é sinal de que a fermentação ainda não terminou. 
Pulverizar o chorume puro. 
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 Fotos 41, 42, 43 – Fabrico de insecticida de água, azeite, cinza e potassa (em cima, à esq.); Chorume de urtiga (em cima, à dir. e em baixo) 
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Organismos auxiliares 
Muitas vezes não são reconhecidos como tal – é o caso da joaninha, que combate cochonilhas, pulgões, 
ácaros, mosca branca e ovos de lagarta do algodão. Pelo facto de serem observadas junto às pragas, há a 
tendência para julgar que também elas são inimigas da horta.  
 
É muito importante conhecer e preservar estes organismos. É por isso que se comercializam hotéis para 
joaninhas! Para além dos insectos, são também importantes outros grupos, tais como os ácaros, os 
vertebrados – as aves, mamíferos, répteis, batráquios (com destaque para as nossas rãs do tanque!) – e os 
microrganismos. 
 
Armadilhas mecânicas 
Utilização de dispositivos que atraem pragas e permitem a sua captura, como por exemplo a armadilha para a 
mosca-da-fruta. 
 
Preparação de armadilha para a mosca-da-fruta 
Pendurar nas árvores, em galhos estáveis) a uma altura de 1,5 a 1,8 metros, garrafas de plástico com pequenos furos 
laterais para entrada das moscas (os furos não devem ter mais que 0,5 com de diâmetro para impedir a entrada de 
abelhas), as garrafas devem conter caldo de laranja, de pêssego, de ameixa ou de outra fruta. O caldo deve ser 
açucarado, fermentado ou em fermentação, na proporção de 70 g de açúcar por litro de caldo coado. Deve ser reposto 
semanalmente. 

 
Preparação de armadilha para lesmas e caracóis 
Enterrar uma lata de sardinha, deixando uma abertura ao nível do solo, com cerveja e sal. A cerveja atrai e o sal desidrata 
lesmas e caracóis. 
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Tabela 7 – Grandes grupos de auxiliares 

 
Grupo Exemplos 

Insectos Joaninhas, crisopas, sirfídeos, percevejos 
Ácaros Fitoseídeos, aranhas 

Aves Coruja, chapim, toutinegra, alvéola, pisco, andorinha 
Mamíferos Ouriço, musaranho, toupeira, morcego 
Batráquios Sapo, rã-verde, discoglosso, salamandra 

Répteis  Lagartixa, osga, licranço, cobras 

 
 

    
Foto 44 – Joaninha de 7 pintas.                                                                                                                                                                                                  Foto 45 – Rã-verde. 
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6. CALENDÁRIO AGRÍCOLA DA  
HORTA COMUNITÁRIA DE MOURA 
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JANEIRO 
Semeiam-se cenouras, rabanetes, salsa, alface, cebola, espinafre, couves, fava, grão-de-bico e ervilha 

Prepara-se a terra para plantação de espargos, alcachofras, batatas e beterrabas. 
Faz-se a limpeza/poda da figueira e da oliveira. Limpeza dos espaços e monda de plantas infestantes. 

Manutenção da pilha de composto. 
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FEVEREIRO 
Fazem-se cavas e estrumações. 

Nos viveiros semeiam-se cebolas, alhos, cenouras, espinafres, salsa, rábanos,  
rabanetes, pimentos, coentros, favas, lentilhas, ervilhas e batatas. 

Plantam-se batatas, cebolas, alcachofras, espargos, morangos e cenouras. 
Limpeza dos espaços e monda de plantas infestantes. Manutenção da pilha de composto. 
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MARÇO 
Se o tempo o permitir, dá-se a primeira sacha aos alhos, alfaces e outras novidades. 

Se o tempo correr seco, regam-se, de manhã, as primeiras sementeiras. 
Semeiam-se nos viveiros todas as hortaliças de ar livre: agriões, aipo, alfaces, beterrabas,  

batatas, cebolas, cenouras, coentros, couve-repolho, couve-tronchuda, espinafres, ervilhas, favas,  
funcho, lentilhas, nabos, rabanetes e salsa. 

Fazem-se grandes plantações de couves, batatas, espargos, alcachofras e alfaces. 
Põem-se a grelar as batatas-doces para transplantação no próximo mês. 

Limpeza dos espaços e monda de plantas infestantes. Manutenção da pilha de composto. 
Comemoração do dia da árvore e da poesia (21 de Março). 
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                                                                                         ABRIL 
Continua-se com as sementeiras do mês anterior.  

Começam-se as mondas e segue-se com as regas, de acordo com a exigência do clima. 
Principia a colheita de espargos e alcachofras. 

Nos viveiros semeia-se couve-flor, couve-de-bruxelas, rábanos, rabanetes, beldroegas, acelgas e dá-se 
 início à sementeira dos feijões. Além das plantas semeadas em Março, segue-se com toda 

a qualidade de couve, melões, melancias, abóboras, tomates, batatas e pepinos. 
Transplantam-se as plantas conservadas durante o Inverno para semente, como cenouras, nabos, beterrabas. 

Plantam-se espargos e morangueiros. 
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MAIO 
É o mês mais trabalhoso para o/a hortelão/ao, com regas, mondas, sachas e transplantações para fazer. 

Continua a plantação das cebolas e mudam-se dos viveiros para local definitivo  
os tomates, melões, pepinos, e beringelas. 

Nos viveiros continuam as sementeiras de Abril, com destaque para a sementeira dos feijões, couve-flor, 
bróculos, pepinos, melancia, etc. 

Limpeza dos espaços e monda de plantas infestantes. Manutenção da pilha de composto. 
Rega das plantas aromáticas e medicinais existentes no talude e no canteiro junto à entrada. 
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JUNHO 
Continuam as regas, de manhã e de tarde, as sachas e as mondas.  

Capam-se os melões, tomates e pepinos. 
Há abundância na horta: colhem-se ervilhas, espargos, alcachofras, cenouras, tomates, alhos, batatas, 

melões, morangos, etc. 
Nos viveiros continuam as sementeiras periódicas de feijão carrapato, alfaces e rabanetes de Verão. 

Continua a plantação de tomates, melões, beringelas, pimentos, batata doce. 
Limpeza dos espaços e monda de plantas infestantes. Manutenção da pilha de composto. 

Rega das plantas aromáticas e medicinais existentes no talude e no canteiro junto à entrada. 
                                                         Se for ano ímpar, é altura de caiar o muro e o tanque. Colheita dos figos lampos. 
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JULHO 
As regas devem ser feitas com maior intensidade, de acordo com a subida da temperatura.  

É a operação mais importante deste mês. 
Continua a capação de melões e tomates, e colhem-se as sementes que estiverem maduras. 

Nos viveiros ainda se semeiam alfaces, cenouras, cebolas, espinafres, ervilhas, rabanetes , salsa.  
Começa-se a semear couve tronchuda para dispor antes das primeiras águas. 

Manutenção da pilha de composto. 
Rega das plantas aromáticas e medicinais existentes no talude e no canteiro junto à entrada. 

De três em três anos, esvaziar e limpar o tanque. Colheita dos figos lampos. 
 

 
 



53 

 

 GUIA DE UTILIZAÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA DE MOURA | RUA DAS HORTAS | SETE E MEIO | MOURA | ADCMOURA | 2013 

 

AGOSTO 
As regas continuam a ser o trabalho mais importante da horta. Fazem-se também sachas. 

Arranca-se a batata que estiver feita e com a rama seca.  
Colhem-se as sementes para guardar, de ervilhas, fava, cenoura, beterraba e couve. 
Nos viveiros semeiam-se ainda rabanetes, alfaces e outras de curto ciclo vegetativo. 

No fim do mês começa-se a semear cebola, espinafres, couve-flor, bróculos, repolhos, nabos,  
rabanetes e feijão-verde. Manutenção da pilha de composto. 

Rega das plantas aromáticas e medicinais existentes no talude e no canteiro junto à entrada. 
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SETEMBRO 
Continuam as regas. 

Nos viveiros continua a sementeira de alhos, cebolas, rabanetes, couve-repolho, couve-flor, alfaces, 
espinafres de Inverno, etc. 

Fazem-se as grandes plantações de morangueiros e continua-se a plantar alface e aipo. 
Manutenção da pilha de composto. 

Rega das plantas aromáticas e medicinais existentes no talude e no canteiro junto à entrada. 
Colheita e secagem de figos vindimos. 
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OUTUBRO 
Começam as cavas para a cultura das favas, couves, cebolas e alfaces. 

Estrumam-se e cavam-se os talhões para novas sementeiras. Começa a semear-se a fava de  
vagem comprida, as ervilhas, cenouras, etc. 

Dispõem-se couves, alfaces, alhos, morangueiros, couve-flor, cebolas e outras. 
Limpeza dos espaços e monda de plantas infestantes. Manutenção da pilha de composto. 

Colheita e distribuição de romãs. 
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NOVEMBRO 
Continuam-se as cavas e estrumações. 

Nos viveiros continua a sementeira das favas e ervilhas. 
Continua também a plantação de couves, alfaces, morangueiros, cebolas, alhos, etc. 

Dispõem-se couves, alfaces, alhos, morangueiros, couve-flor, cebolas e outras. 
Limpeza dos espaços e monda de plantas infestantes. Manutenção da pilha de composto. 

Colheita e distribuição de romãs. Colheita e distribuição de azeitona. 
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DEZEMBRO 
Continuam-se as cavas dos meses de Outubro e Novembro.  

Nos viveiros continuam as sementeiras de Novembro, se o tempo o permitir ou aconselhar. 
Limpeza dos espaços e monda de plantas infestantes.  

Preparação e recarga do compostor. Aquisição de estrume. 
Limpeza e poda das romãzeiras. 
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