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“A minha 

horta…”

Testemunho
s



“Ter uma hortinha como a de Rates, é viver feliz com a 
vida, com os outros e com a natureza, é, ser auto-

suficiente e economizar produzindo para o nosso sustento, 
e tendo o prazer de cultivar a terra a ver crescer produtos 

completamente naturais.”

Maria Luís, Horta de Rates

“Tivemos um bocado de tudo: pencas, couve flor, couve roxa, 
brócolos, pepinos, tomates, repolho, malaguetas, alho francês, 

beringelas, feijão de soja, feijão frade, alface, salsa e outras ervas 
aromáticas. Também tivemos morangos, com os quais já fiz 

compota.”

Alda Felgueiras, Horta de Crestins

“A minha 

horta…”



“As favas vão ser plantadas para a semana, embora 
não sejam muito apreciadas por nós…simplesmente 

o solo necessita de quem lhe fixe azoto, e nada 
melhor do que uma leguminosa!

Agora só nos resta desejar para o próximo ano, 
boas colheitas biológicas!”

Mário Linhares e Inês  Ramos, Horta de Aver-o-
mar

“Um dia destes, colhi um enorme bolbo de funcho. Já o 
cozinhei. Era delicioso!

Nada se compara à alegria que me dá colher o que plantei ou 
semeei, saber o que estou a comer, além da 

calma que a horta me transmite.”

Maria Helena Nunes, Horta da Maia

“A minha 

horta…”



“Com as primeiras culturas apareceram os piolhos que 
tratámos com uma solução de água e vinagre. A calda 
de urtiga foi já também posta em prática e aplicada em 

diversas hortas.”

Maria Mota, Horta de Aldoar

“Parabéns, Horta de Crestins!!!!
Acaba assim o documento que acabei de ler 

relativo ao acompanhamento ambiental efectuado 
na nossa Horta pela Universidade de Aveiro.
Subscrevo também os Parabéns, Lipor !!!!“

Maria Deus, Horta de Crestins

“A minha 

horta…”



“A paixão normalmente sobrepõe-se à razão e 
racionalidade, sobretudo quando se trata de um projecto 

comunitário onde o espaço agora 
magnificamente requalificado veio gerar o prazer de 

alguns, a satisfação de outros e a admiração dos 
restantes.”

João Lopes, Horta de Custóias

“A minha Horta, tem para mim o mesmo significado que 
tinha a minha horta de rabanetes no canto do Quintal 
quando era miúdo, semear ver nascer ver crescer e 

quantas vezes conversar quando mais ninguém tinha 
tempo para ouvir.“

António Vilaça, Horta de Leça da Palmeira

“A minha 

horta…”



“Como me sinto bem a tratar dela! 
Todos os que lá passam me dão os ‘BONS DIAS’. 
Partilhamos os nossos conhecimentos e os 
nossos produtos hortícolas. Enfim, fiz amizades.”

Manuel Ribeiro, Horta da Senhora da Hora

“Temos dificuldades diversas: a proliferação 
espontânea de plantas daninhas, vulgo língua de 

vaca, juncos, piolhos pretos, piolhos verdes, ácaros, 
lagartas verdes, lesmas, caracoletas, gafanhotos 

pequenos e escuros. Para ‘despestizar’ utilizei água 
com vinagre e água com sabão contra o piolho preto. 
Utilizei também a calda bordalesa para prevenção de 

eventuais epidemias.”

Joaquim e Zulmira Vieira, Horta da Fonte Antiga

“A minha 

horta…”



O meu quintal 100% Bio com aproximadamente 60 
espécies 

(Área talhão: 25m ², Área de cultivo: 20m²) 

Produtos Hortícolas: 
- Feijão rajado, verde e vermelho
- Ervilhas
-Tomate (coração redondo, bicudo, 
chucha bicudo, cereja, brasileiro, melão e 
capucho) 
- Pimento
- Pepino
- Cebola redonda e bicuda
- Batata
- Courgette
- Bolina
- Alface (4 espécies)
- Couve (galega, nabiça, penca, 
lombarda)  
- Melão
- Morangos

Cabaças de 
enfeite

Ervas 
Aromáticas: 
- Hortelã
- Cidreira
- Incenso
- Hipericão
- Salsa
- Tomilho
- Arruda
-Manjerico 
(pinha, comum)
- Manjericão

Flores: 
- Rosas Singelas
- Rosas 
Fechadas
- Cosmos
- Ciclames
- Margaridas
- Cravinas
- Goivos 
dobrados
- Cravos túnicos
- Liretes
- Gladíolos
- Perpétuas
- Jasmim
- Canas 
- Crisântemos
- Dente de leão
- Girassol
- Palmeira
- Flores laranja

Fernando Rodrigues, Horta Municipal da 
Condomínia

“A minha 

horta…”



Mas já fazemos 
tudo?!

Além da:

- promoção da qualidade de vida das populações

- prevenção na produção de resíduos orgânicos

- promoção de boas práticas agrícolas

É necessário complementar o orçamento familiar em famílias 
carenciadas…

- responsabilidade social

- subsistência

Horta de 
Subsistência



Horta de 
Subsistência

40 talhões  
100 m² cada

Pontos de água
2 Abrigos Alfaias comuns

Possibilidade de venda dos 
produtos 



Obrigatório residir no Município da 
Maia

E preencher pelo menos 1 dos 
seguintes requisitos:

- auferir rendimento familiar anual 
máximo de 20.000,00 €;
- ter 3 ou mais filhos ao seu 
encargo;

- estar desempregado.

Horta de 
Subsistência



No 
futuro…

Segundo o Plano Estratégico 
da Lipor 2007-2016

O projecto Horta-à-Porta 
deve alcançar as 

25 hortas 
comunitárias no ano de 

2016



Contactos

Aldora Pinheiro
Departamento de Valorização Orgânica
aldora.pinheiro@lipor.pt
Tel: 229770100 Fax: 229770145
www.hortadaformiga.com
www.lipor.pt


