
Há um grupo de cuidadores informais que toma conta deste jardim. São 
pessoas que vivem ou que trabalham aqui perto e que observam, 
cuidam e desfrutam deste espaço. Decidem quando aparar ,  podar ,  
regar ,  transplantar e tratar das plantas neste jardim. É um grupo em que 
se part i lham conhecimentos,  experiências ,  ferramentas,  sementes,  e até 
plantas crescidas.  O objetivo principal é que se mantenha o equil íbrio 
entre todas as espécies ,  dando primazia à saúde global do sistema. 
Quer juntar-se ao grupo? Fale disto na receção do Fórum da Maia!

Veja este vídeo 
para acompanhar 

o processo de 
criação deste 

jardim, no 
contexto do 

projeto Cultura 
Emergente

A primeira intervenção neste espaço deu-se no contexto da 
Bienal de Arte Contemporânea da Maia 2021, em que, no pro-
jeto ‘Cultura Emergente’, Sara Rodrigues e Rodrigo Camacho 
começaram por reabilitar a terra, que se encontrava muito 
compactada e com falta de vida. 

Num abundante quintal de uma casa abandonada aqui perto, 
encontraram cerca de trinta espécies, que transplantaram para 
este jardim, recuperando, assim, a diversidade de plantas que 
se havia perdido. Ao longo de meio ano, limitaram-se a obser-
var que outras viriam a emergir naturalmente. Notaram que a 
diversidade de plantas aumentara, e que se alargavam as 
épocas de floração, o que é extremamente positivo na atividade 
de polinizadores (abelhas, moscas, escaravelhos, lepidópteras...) 

Após um processo de consulta pública, descobriu-se que outras 
espécies a população local gostaria de adicionar às comuni-
dades de plantas já existentes. As sugestões foram integradas 
num desenho agroflorestal, que inclui desde árvores de fruto, a 
árvores de serviço, arbustos, plantas herbáceas, plantas de co-
bertura, raízes e trepadeiras de interesse principalmente nutri-
cional e medicinal.

Este é um sistema vivo em que muitas espécies populam muito 
densamente o mesmo espaço.

A gestão de um jardim assim é bastante diferente daquilo que 
se costuma fazer num espaço verde comum. Aqui, não se sub-
stituem as plantas cujo período de floração acabou; não se 
cortam (nem muito menos arrancam) ervas sem saber que 
benefício isso trartá ao resto dos habitantes do ecossistema; 
não se utilizam fertilizantes minerais; não se poda desregrada-
mente as árvores todos os anos; em suma, não se trabalha de-
masiado.

Há um grupo informal de cuidadores que, como indica o nome, 
cuida deste jardim; trata dele, segundo uma cultura de respeito 
pela sucessão ecológica que se verifica, quando, em vez de con-
traiarmos a natureza, trabalhamos com ela.

No fundo deste cartaz, pode encontrar mais informações sobre 
como entrar em contacto com o grupo de cuidadores, ou até 
passar a fazer parte dele.

Todas as plantas neste jardim desempenham nele pelo menos 
uma ou (provavelmente) mais funções principais. Para nós, hu-
manos, a sua utilidade pode ser direta quando, por exemplo, 
alguma das suas partes é comestível, ou tem propriedades me-
dicinais. Por outro lado, muitas funções são-nos indiretamente 
úteis, ajudando-nos a manter e a melhorar o funcionamento e 
a resiliência dos ecossistemas dos quais todos fazemos parte.

A legenda à direita serve-nos de guia na nossa descoberta das 
maravilhas que este jardim nos oferece. Deve ser utilizada 
como o início de um processo de pesquisa e de experimen-
tação através do qual se ganham conhecimentos práticos sobre 
o mundo vivo que nos rodeia.

Nas listas de espécies que se seguem, estes ícones indicam 
sucintamente que propriedades cada planta tem. Embora seja 
uma ferramenta muito prática, não deve ser utilizada descuida-
damente. Antes de ingerir ou de utilizar medicinalmente ou 
cosmeticamente o que quer que seja, procure informar-se o 
mais possível para evitar acidentes. Pergunte a alguém que 
saiba o que está a fazer, e investigue até sentir-se suficiente-
mente confiante para utilizar as plantas que vai conhecendo. 
Avance aos poucos, não queira descobrir tudo ao mesmo 
tempo.

alimento: folhas e caules

alimento: frutos

alimento: bagas

alimento: sementes e nozes

alimento: bolbos e raízes

forragem para animais

pró-polinizadores

madeira

lenha

medicinais

fibras téxteis

pigmentos

cobertura viva

matéria orgânica

fixadores de azoto

cebes vivas

acumulador dinâmico
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Os números representam es-
pécies de plantas que podem ser 
consultadas nas outras faces 
deste expositor. As circunferên-
cias demonstram o quão desen-
volvidas as espécies de maior 
porte poderão ficar ao fim de 
cinco anos de vida nesde jardim.

As plantas de cobertura não se 
encontram representadas no 
mapa devido ao seu grande 
número e pequena dimensão. 
Procure por elas na terra!
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1 Feijoa (Myrtaceae) Acca sellowiana

2 Macieira (Rosacea) Malus domestica

3 Cerejeira (Rosaceae) Prunus avium

4 Limoeiro (Rutaceae) Citrus limon

5 Laranjeira (Rutaceae) Citrus x sinensis

6 Aveleira (Betulaceae) Corylus avellana

7 Lodão (Cannabaceae) Celtis australis

8 Sabugueiro (Caprifoliaceae) Sambucus nigra

9 Olaia (Fabaceae) Cercis siliquastrum var. Rubra

10 Magnólia (Magnoliaceae) Magnolia grandiflora

11 Teixo (Taxaceae) Taxus baccata

12 Camélia (Theaceae) Camellia japonica

13 Medronheiro (Ericaceae) Arbutus unedo

14 Mirtilo (Ericaceae) Vaccinium corymbosum

15 Ervilha-Sibérica (Fabaceae) Caragana arborescens

16 Groselheira (Grossulariaceae) Ribes rubrum

17 Alecrim (Lamiaceae) Rosmarinus officinalis

18 Framboesa (Rosaceae) Rubus idaeus

19 Roseira (Rosaceae) Rosa damascena
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20 Funcho (Apiaceae) Foeniculum vulgare

21 Jarros (Araceae) Arum italicum

22 Calêndula (Asteraceae) Calendula officinalis

23 Serralhas (Asteraceae) Sonchus oleraceus

24 Alface-brava (Asteraceae) Lactuca serriola

25 Borragem (Boraginaceae) Borago officinalis

26 Consolda (Boraginaceae) Symphytum officinale

27 Manjericão (Lamiaceae) Ocimum basilicum

28 Lavanda (Lamiaceae) Lavandula angustifolia

29 Segurelha (Lamiaceae) Satureja montana

30 Malva (Malvaceae) Malva sylvestris

31 Erva-Príncipe (Poaceae) Cymbopogon citratus

32 Morangueiro (Rosaceae) Fragaria vesca semperflorens

33 Arruda (Rutaceae) Ruta graveolens

34 Malagueta (Solanaceae) Capsicum annuum

35 Fisális (Solanaceae) Physalis peruviana

36 Erva-moira (Solanaceae) Solanum nigrum

Quando chove, para onde vai a água? Onde nasce o sol? Onde 
se põe? Que plantas recebem mais luz? Que plantas ficam à 
sombra?

Será que a terra é toda igual em todas as partes deste jardim? 
Que cores, texturas e cheiros tem? Quão profundas serão as 
raízes de cada planta?

Quantas espécies consigo identificar? Como destingo umas das 
outras? Que semelhanças formais há entre elas?

Como terá chegado cada planta a este jardim? Quais terão apa-
recido espontaneamente? Quais terão sido plantadas? Quais 
terão sido semeadas?

Que cores são as mais predominantes? Quais são as maiores 
flores que consigo ver? E as menores? Quantos insectos consigo 
avistar?

Em que altura do ano estamos? O que se passa nesta estação? 
O que está mais ativo? O que está dormente? O que parece 
estar a mudar mais rapidamente?
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37 Ansarina (Amaranthaceae) Chenopodium album

38 Cebolinho (Alliaceae) Allium schoenoprasum

39 Pervinca (Apocynaceae) Vinca minor

40 Dente-de-leão (Asteraceae) Taraxacum officinale

41 Miosótis (Boraginaceae) Myosotis alpestris

42 Saramagos (Brassicaceae) Raphanus raphanistrum

43 Nabiça (Brassicaceae) Brassica rapa

44 Eufórbia (Euphorbiaceae) Euphorbia helioscopia

45 Trevo-persa (Fabaceae) Trifolium resupinatum

46 Trevo-dos-prados (Fabaceae) Trifolium pratense

47 Trevo-branco (Fabaceae) Trifolium repens

48 Erva-de-São-Roberto (Geraniaceae) Pelargonium graveolens

49 Menta (Lamiaceae) Mentha spicata

50 Erva-molarinha (Papaveraceae) Fumaria officinalis

51 Papoila (Papaveraceae) Papaver somniferum

52 Azevém (Poaceae) Lolium multiflorum

53 Centeio (Poaceae) Secale cereale

54 Tanchagem (Plantaginaceae) Plantago lanceolata

55 Dedaleira (Plantaginaceae) Digitalis purpurea

56 Trigo-sarraceno (Polygonaceae) Fagopyrum esculentum

57 Pimenta-de-água (Polygonaceae) Polygonum hydropiper

58 Verónicas (Scrophulariaceae) Veronica polita

59 Capuchinhas (Tropaeolaceae) Tropaeolum majus

Como o nosso próprio corpo, o solo também é um organismo 
vivo. A nossa pele - o maior órgão que temos - é imprescendível 
à nossa vida. O solo também tem a sua pele, feita das plantas 
que o cobrem e que servem de comunicação com os elemen-
tos à superfície: chuva, vento, luz, calor, animais... Quando, por 
alguma razão, o solo fica descoberto e exposto, muitas coisas 
más começam a acontecer: compactação, perda de nutrientes, 
seca por evaporação ou alagamentos por má drenagem...

Vamos tentar não esfolar o solo.
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60 Inhame (Araceae) Xanthosoma sagittifolium

61 Girassol-batateiro (Asteraceae) Helianthus tuberosus

62 Rábano (Brassicaceae) Armoracia rusticana

63 Batata-Doce (Convolvulaceae) Ipomoea batatas

64 Kiwi (Actinidiaceae) Actinidia chinensis

65 Lúpulo (Cannabidaceae) Humulus lupulus

66 Pimpinela / Chu-chu (Cucurbitaceae) Sechium edule

67 Glicínia (Fabaceae) Wisteria sinensis

68 Maracujá (Passifloraceae) Passiflora edulis

69 Videira (Vitaceae) Vitis vinifera

No meio de todas as outras plantas, as raízes e as guias das tre-
padeiras exploram e ocupam espaços que mais ninguém con-
segue alcançar. Vão em busca de recursos de formas eficazes e 
verdadeiramente engenhosas.

Num sistema de policultura, várias plantas ocupam espaços e 
nichos diferentes, evitando entrar em competição umas com as 
outras. Assim, partilham mais eficientemente os recursos dis-
poníveis e, muitas vezes, até se ajudam ativamente a conseguir 
o que cada uma quer.

Numa sociedade de plantas, quanto maior for a diversidade de 
espécies, maior será a sua capacidade de resposta às variações 
e pressões climáticas e maior a sua resiliência face a possíveis 
agressões externas.

Quando comparado com sistemas agrículas mais simples, um 
sistema deste tipo, para além ser mais esplendoroso e estetica-
mente interessante, é simplesmente mais útil para nós, hu-
manos, pois é muito mais produtivo por unidade de área e de 
volume, tanto em quantidade como em qualidade.

Está na altura de começarmos a repensar os nossos sistemas de 
produção alimentar.

As plantas apanham sol e produzem açúcar (fotossíntese). At-
ravés das duas raízes, a maioria das plantas envia mais de 
metade desses açúcares para o solo. Para quê? Para alimentar 
bactérias e fungos, que se multiplicam aos biliões para desatar-
em a decompor os minerais da terra e toda a matéria orgânica 
morta. O burburinho que se gera nas raízes das plantas atrai 
uma data de predadores desejosos por engolir aqueles fungos 
e aquelas bactérias apetitosas. Aparecem os protozoários para 
comer as bactérias; os nematóides para comerem os fungos e 
as bactérias; os micro-artrópodes que comem fungos e por aí a 
diante... Como tudo o que sobe cai, tudo o que entra tem de 
saír e os dejetos destes predadores são exatamente aquilo que 
as plantas “comem”. Ou seja, as plantas recebem a sua en-
comenda mesmo à porta de casa!

Mas não é garantido que isto funcione sempre assim. Num solo 
que sofre distúrbios constantemente, ou que é alvo de abusos 
químicos, a rede da vida desmorona e as plantas deixam de 
conseguir existir com a saúde natural que teriam, se todos es-
tivessem a fazer bem o seu trabalho.

É importante manter o funcionamento do solo da forma mais 
natural possível, se quisermos que este súper-organismo 
fantástico continue saudável, sequestrando carbono, purifican-
do água e produzindo a nossa comida.
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