
O pau roxo, nome local da cenoura roxa, é bem conhecida em Castro Verde havendo mesmo uma Feira de S. Sebastião ou do Pau Roxo a 20 de Janeiro. No entanto este legume tem vindo a perder importância e a sua produção e consumo têm vindo a diminuir nos últimos anos.
Com o intuito de recuperar e promover o consumo desta cenoura tradicional, a Câmara Municipal de Castro Verde inicia agora um conjunto de actividades, que culminará na Feira de S. Sebastião, e que irá envolver as entidades e a população locais.

SABIA QUE... 

ASPETOS NUTRICIONAIS
O pau roxo, tal como a cenoura, é rico em Betacaroteno. Contém muitos sais mi-
nerais, como Fósforo, Cloro, Potássio, Cálcio e Sódio entre outros, necessários 
ao bom equilíbrio do organismo. Tem ainda vitamina A, essencial para a saúde 
dos olhos, pele, dentes e cabelos, atuando ainda sobre o crescimento e aumen-
tando a resistência do organismo às doenças, vitaminas B1, B2, B5 e vitamina C. 

O consumo regular de cenoura é eficiente no combate à anemia e falta de vitami-
nas. Para além dos acima referidos, o pau roxo é ainda rico em compostos antio-
xidantes que lhe dão a cor roxa e que também estão presentes nos frutos com a 
mesma cor como algumas bagas, e que são benéficos para a saúde melhorando 
a memória, a visão e a actividade cardíaca e atuando inclusive como anti-inflama-
tório ou até ajudando no controlo do peso.

No Reino Unido existe um Museu da Cenoura em http://www.carrotmuseum.co.uk/ 
onde pode encontrar muito mais informação sobre este legume (informação 
apenas em inglês)

CENOURA ROXA 
OU PAU ROXO

O pau roxo, nome local da cenoura roxa, 
é bem conhecida em Castro Verde ha-
vendo mesmo uma Feira de S. Sebas-
tião ou do Pau Roxo a 20 de Janeiro. No 
entanto este legume tem vindo a perder 
importância e a sua produção e consu-
mo têm vindo a diminuir nos últimos 
anos.

Com o intuito de recuperar e promover o 
consumo desta cenoura tradicional, a 
Câmara Municipal de Castro Verde inicia 
agora um conjunto de actividades, que 
culminará na Feira de S. Sebastião, e 
que irá envolver as entidades e a popula-
ção locais.
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SAIBA COMO 
CULTIVAR 
ESTE LEGUME!

CLIMA E LUMINOSIDADE
As cenouras preferem climas temperados embora, quando já desenvolviAs cenouras preferem climas temperados embora, quando já desenvolvi-
das suportem temperaturas baixas. As temperaturas altas prejudicam o de-
senvolvimento das plantas e o sabor da cenoura.
A cenoura cresce melhor em condições de alta luminosidade, com sol 
direto, mas tolera crescer na sombra desde que a luminosidade seja boa.

TIPO DE SOLO
As cenouras gostam de um local aberto e de um solo leve e fértil. Deve-se 
evitar terrenos demasiado húmidos e com sombra. Incorpore estrume ou 
composto e retire as pedras. Opte por canteiros elevados. Os canteiros 
devem ter cerca de 1,10 m de largura e 15 cm de altura e comprimento va-
riável.

REGA
Regue por forma a manter o solo levemente húmido. Esta planta precisa 
de boa disponibilidade de água, mas o solo não deve ficar encharcado, 
pois o excesso de água pode favorecer o apodrecimento das raízes ou o 
surgimento de doenças.

ÉPOCA DE SEMENTEIRA
Verão. É o que se chama tradicionalmente “semear no pó”.

COMO SEMEAR
As sementes devem ser semeadas directamente no local definitivo, porque a As sementes devem ser semeadas directamente no local definitivo, porque a 
cenoura não suporta bem o transplante. Prepare bem o solo para que ocorra 
boa germinação das plantas. No preparo do canteiro, recomenda-se mexer o 
solo manualmente e espalhar na área o estrume 7 a 10 dias antes da semen-
teira. O uso de cobertura após a sementeira é recomendado, especialmente 
no verão, quando as temperaturas são elevadas. O período mais crítico de 
competição com as plantas espontâneas na germinação da cenoura é até os 
25 dias. Para retardar as plantas espontâneas, uma boa opção é a cobertura 25 dias. Para retardar as plantas espontâneas, uma boa opção é a cobertura 
do canteiro com papel de jornal (evite as páginas com cor); cobre-se todo o 
canteiro utilizando-se uma folha de jornal e, sobre este, aplica-se 2cm de 
composto orgânico peneirado. Depois, procede-se à abertura dos sulcos, à 
sementeira e cobertura das sementes e à irrigação do canteiro. A germinação 
ocorre geralmente entre uma e três semanas.

REGRAS DE LIMPEZA / MANUTENÇÃO 
Mantenha o canteiro limpo de ervas.

DESBASTE
Após três semanas, deve-se proceder a eliminação do excesso de plantas. 
Recomenda-se deixar 7 a 10 cm entre plantas. Procure tapar com terra os 
buracos deixados pelas cenouras que vai arrancando para evitar que os pa-
rasitas entrem no solo.

COLHEITA
O início da colheita da raiz pode ocorrer por volta dos 120 dias. Não atrase 
muito a colheita, porque as raízes se vão tornando fibrosas e ficam com um 
sabor menos agradável. As folhas mais jovens têm melhor sabor. As folhas 
podem ser colhidas quando necessário em plantas já bem desenvolvidas, 
mas a colheita excessiva de folhas antes da colheita da raiz pode prejudicar 
o seu crescimento. A cenoura é cultivada como anual, mas é uma planta bia-
nual.
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