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PARA QUE A ÁGUA 
NÃO SEJA UM PROBLEMA
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MÃOS À HORTA

EM JULHO
Na horta semear agrião, alface, 
beldroega, cenoura, feijão de trepar, 
nabo, rabanete, repolho, salsa 
e as couves de Bruxelas. 
Colher alface, alho, beterraba roxa, 
beringela, cebola, cenoura, couves, 
espinafre de Verão, feijão, tomate. 
Terminar a colheita de batata 
temporã e preparar a destinada 
à semente. Regar ao amanhecer 
ou ao entardecer.

EM SETEMBRO
Ao ar livre e local definitivo, 
semear agrião, cenoura, 
chicória, feijão, nabo, 
rabanete, repolho, salsa: 
em canteiro, acelga, alface, 
alho-porro, cebola e tomate. 
Plantar com as primeiras 
chuvas, os morangueiros, 
regando até pegarem. Colher 
feijões e cebolas, reservar 
as maiores para semente.

EM AGOSTO
Em local definitivo, semear 
agrião, espinafre, feijão, 
nabo rabanete, repolho 
de Inverno, salsa, acelga 
alface e couve-nabo. 
Cavar e sachar as hortaliças,  
em estufa semear ervilha 
e feijão. No final do mês 
semear o Pau-Roxo.
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No boletim nº 3 (Abril) alertávamos para a 
necessidade de poupar água e que um dos 
melhores métodos é a rega gota a gota. 
Entretanto, o furo que abastecia o espaço 
das nossas hortas, por várias razões, per- 
deu a capacidade de abastecer. A Câmara 
Municipal afim de minimizar o impacto 
inicial do problema procedeu à colocação 
de reservatórios, e procedeu à abertura de 
novo furo, que infelizmente também não é 
muito produtivo. Enquanto não se encon-
trar uma solução definitiva para o problema 
agradecemos a vossa compreensão. 
E que nos ajudem a manter este projecto 
das hortas comunitárias poupando a água. 
Não ignore nem simplifique esta mensa-
gem. Não deixe torneiras abertas; Insista 
na gota a gota como uma boa solução; seja 
contido e regue apenas o necessário que 
nem sempre é muito.
Estamos em pleno período de verão e es- 
tes cuidados simples podem fazer toda a 
diferença.

Podemos chamar-lhe o Alpendre, onde realizaremos as nossas iniciativas. Um espaço 
alargado, coberto, cujo objectivo é proporcionar também momentos de descanso e convívio 
entre os membros desta comunidade em crescimento e consolidação.
Naturalmente que também poderá servir para bem receber aqueles que nos visitam e que 
são cada vez mais, para além dos familiares e amigos que aqui passam já uma boa parte 
dos seus tempos disponíveis. 

CONCLUÍDA MAIS UMA 
INFRA-ESTRUTURA NO NOSSO CAMPO



No passado dia 24 de Junho entre as 9.00 e as 11.30 horas teve lugar neste nosso es- 
paço das Hortas Comunitárias uma iniciativa diferente. 
Músicos do Festival Terras sem Sombra vieram “Cantar para as plantas” e interagiram 
com os hortelões distribuindo sementes e participando em actividades agrícolas. Esti- 
veram também presentes, o ICNB (Instituto prá conservação da Natureza e Biodiver-
sidade), a LPN (Liga para a Protecção da Natureza) com o projecto Orgânica Verde e a 
Associação Semear para Colher, que para além de participar na distribuição de semen- 
tes realizou um workshop de recolha de sementes. Houve também actividades temáti-
cas ambientais e jogos para as crianças.
Eis pois a criatividade a ter lugar e a demonstrar que é possível, em conjunto com outras 
entidades e associações, promover iniciativas e dar força a ideias e projectos originais e 
muito positivos. A população de Castro Verde foi convidada e marcou presença numa ma- 
nhã diferente nas hortas comunitárias.

FESTIVAL TERRAS 
SEM SOMBRA NAS HORTAS

O QUE CULTIVAMOS 
E O BEM QUE FAZ!
RABANETES

do apetite e que o seu sumo actua de for- 
ma eficaz no tratamento de urticária e na 
eliminação de catarro dos pulmões. Mas, 
atenção, os rabanetes contêm salicilatos, 
o ingrediente principal das aspirinas, e 
muitos que são sensiveis à aspirina po- 
dem sofrer reacção alérgica.
A ingestão de 4 rabanetes crus de tama- 
nho médio fornecem 4 mg de vitamina C, 
ou quase 7% das necessidades diárias de 
um adulto e somente 5 calorias. Não pre- 
cisa ser descascado para consumir.

Membro da família dos vegetais crucífe- 
ros, o rabanete é parente próximo do re- 
polho, da couve, do nabo e da couve-flor.
É uma raiz tuberosa, originária da região 
Mediterrânea, apreciada pela polpa cro- 
cante e sabor picante. Era uma hortaliça 
muito apreciada no antigo Egipto, Assiria, 
Grécia e Roma. No antigo Egipto, os cons- 
trutores das pirâmides consumiam gran- 
des quantidades de rabanetes, juntamen- 
te com cebola e alho. Os rabanetes são 
uma boa fonte de vitamina C, além de con- 
terem pequenas quantidades de ferro, po- 
tássio e folato, constituindo uma boa alter- 
nativa à diversificação da dieta alimentar.
Acredita-se que o rabanete tem proprie- 
dades diuréticas, laxativas e estimulantes

(UM) Com o passar do tempo, o desenvolvimento dos trabalhos, os conhecimentos 
e a verificação de experiências, vamos retirando algumas ilações que são úteis e devem, 
com o empenho de cada um, continuar a fazer com que o “nosso campo” seja um espaço 
agradável para todos e para quem nos visita. Falamos dos chamados restos, ou seja, 
daquilo que limpamos e retiramos das nossas hortas e bem, porque elas devem ser 
cuidadas e limpas regularmente. 
Trate do aspecto da sua horta, limpe a valeta de drenagem, deite os plásticos no ecoponto.

(DOIS) Não armazene estrume no seu lote, use apenas o estritamente necessário. 
O estrume que regularmente é colocado pela Câmara Municipal, é para servir a todos. 
Use apenas o estrume necessário dentro das covas ou regos. Tape o estrume das covas 
leiras e regos com pasto seco, para além de evitar que o sol o degrade, evita a evaporação 
da água, poupando na rega e mantém a temperatura nas raízes da planta mais equilibrada.

ALERTAS:
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