
A horta Comunitária em Vila Nova da Baronia 

Vila Nova da Baronia é uma pequena freguesia rural, do concelho de Alvito, distrito de Beja 

Baixo Alentejo, que faz confluência com os distritos de Setúbal, Beja e Évora. 

 

Para me ajudar a perceber o porquê e os objectivos de desta horta na minha terra, procurei 

alguém que me pudesse informar, mais, sobre este assunto. 

Foi-me indicada a Engenheira Marta Susano, responsável pelo pelouro do Ambiente da 

Câmara Municipal de Alvito, com quem troquei vários e-mails, com as questões que este 

tema me suscitou. Em primeiro lugar, quis saber como surgiu a ideia para a construção dos 

vários talhões desta horta biológica, de cariz social e comunitária sob a orientação da 

Câmara Municipal de Alvito e da junta de freguesia de Vila Nova da Baronia. 

A engenheira Marta Susano respondeu que a ideia da horta Comunitária, surgiu com o 

intuito de constituir um complemento ao orçamento familiar, servir um propósito 

pedagógico ao promover as boas práticas agrícolas e a agricultura biológica e incentivar a 

produção, a preservação e o conhecimento da natureza.  



Tem por objetivos: incentivar a atividade agrícola, numa vertente preferencialmente 

biológica e sustentável, apostando numa horticultura de subsistência e simultaneamente 

promover uma alimentação mais saudável;  proporcionar aos munícipes que não 

disponham de terrenos próprios o acesso a estes, privilegiando agregados familiares mais 

desfavorecidos e numerosos; consciencializar a comunidade utente das hortas para 

práticas de sustentabilidade ambiental, nomeadamente economia de água, recurso a 

compostagem e consociações de plantações, em detrimento de fertilizantes químicos com 

evidentes vantagens económicas; promover um espírito de entreajuda na utilização e 

manutenção do espaço público, através de atividades de formação, convívio e lazer; 

sensibilizar e educar a população para o respeito e defesa pelo ambiente; promover a 

inserção e inclusão sociais. 

Depois, questionei-a quanto ao processo de atribuição dos lotes desta horta biológica.  

Mais uma vez Marta Susano, muito simpaticamente, respondeu que o processo de adesão 

às hortas sociais (lotes), é feito mediante preenchimento da ficha de candidatura. A cada 

utilizador ou agregado familiar apenas pode ser atribuído um lote. Os lotes de terreno são 

atribuídos aos interessados que apresentem candidatura nos termos das normas em vigor, 

após publicitação da oferta de lotes e pela ordem de apresentação da candidatura. 

Por fim quis também saber donde vem a água para rega das hortas comunitárias já que, 

como nos tinham dito antes estávamos num ano de seca e, como também temos pouca 

água para regar a horta da escola (mesmo depois de termos solicitado uns contentores de 

recolha de água). 

A Engenheira respondeu que o fornecimento de água para rega é assegurado pela 

EDIA (Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva), no âmbito da sua 

prestação de serviço público de abastecimento de água para rega agrícola, com quem a 

Câmara Municipal de Alvito faz parceria. 
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