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A Horta Nómada é um projecto de jardinagem em 

movimento para trabalhar a terra e as ideias. 
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A Associação « Le Jardim Nomade » nasceu em 2008, com o encontro de cinqo jardineiras bretãs: 

Marie, Solenn, Céline,Monique e Titof.   

 
 

O Horta Nómada é um projecto para compartilhar em volta da cultura dos 

Jardins e da Horta: Responder à História dos jardineiros-viajantes doutra 

época e  testemunhar da dinâmica actual dos Jardins Partilhados.  

 
O Jardim Nómada é um projecto collectivo que, ao longo dos encontros e das etapas, se 
construirá graças à participação de jardineiros, inovadores, criadores, curiosos, etc.  
 
O périplo terá lugar entre o dia 1 de Julho e o dia 1 de Septembro de 2009. O Jardim 
Nómada seguirá a rota dos jardins partilhados de França, de Espanha e de Portugal. Seremos 
levadas a efectuar cerca de 30 etapas em 60 dias.  

 

 
 

No final, realizar-se-à em Alcochete, uma cidade portuguesa  o lado 

de Lisboa, um Jardim Partilhado com a terra dos jardins de Brest.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nascem mais coisas num jardim do que as semeadas pelo jadineiro » 

Provérbio espanhol 
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          As origens do projeto 
 

 

Brest, um porto de jardineiros-viajantes 
No século 17…. Brest, aberta ao mundo, integra aqueles portos de recepção e de 
aclimatação dos vegetais vindo do mundo (tal como Lorient, Nantes...). O seu clima ameno 
facilitou a aclimatação das plantas oriundas das colonias.    
 

3 séculos mas tarde.... A cidade Brest faz homenagem esses jardineiros-viajentes de outra 
época com vários jardins notáveis (Os Jardins dos Exploradores, o Conservatorio Botânico, o 
Jardim do Hospital marítimo...) 
 

O Jardim Nómada se tornará testemunha desta História Botânica. 
 

As Hortas partilhas de Brest 
Desde 2000, a associação “Vert le Jardin” com o apoio da cidade de Brest, criou uma 
dinânimca em volta das hortas partilhadas. Desde então, existem 30 hortas partilhadas na 
região de Brest.   
 

Em 2009, a equipa do Jardim Nómada, tal como os exploradores de hoje, irá pela Europa na 
Rota das hortas partilhadas (urbanas / sociais) 
 

Os jardineiros de Brest e portugueses 
 

Desde há 10 anos que existem hortas partilhadas em Brest. A comunidade portuguesa 
envolveu-se nestes jardins. O desejo de partilhar entre jardineiros de Brest e portugueses foi 
o ponto de partida desta aventura.  
 
A equipa do Jardim Nómada escolheu como destino final Alcochete (a sul de Lisboa). Tal 
como Brest, Alcochete é uma cidade portuária e popular do Oeste da Europa. 
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O projecto 
 
 
 
 

 

O jardim nómada 
 

É numa dinâmica de jardim partilhado que o jardim nómada foi concebido em Brest : 
Trata-se de uma criação e de uma realização colectiva : 
Cinco jardineiras bretãs e vários participantes terão colaborado para a sua concepção e 
realização: a associação Le Jardin Nomade, a associação Vert le Jardim, o Centro de 
Formação Kerliver, a população de Brest...  

 

O jardim nómada é constituído por três veículos :  
- Veículo jardim : 1 veículo utilitário com 1 tabuleiro : sobre o qual existe um espaço 

ajardinado e a  jardinar de 4m2. O veículo jardim será o maior elemento do conjunto.  
 

- Veículo atelier : 1 carrinha para guardar o material para as diversas actividades 
propostas durante as etapas da viagem (utensílios de jardinagem, sementes, plantas, 
filmes, livros,…).  

 
- Veículo cozinha : 1 caravana equipada com uma cozinha para propor momentos de 

refeição partilhados durante as etapas da viagem. 

 
 

O jardim nómada: um jardim móvel  

Concebido e realizado em Brest, ele partirá para uma viagem de 2 meses até Setubal. Efectuara cerca  
de 5 000 quilómetros através da França, da Espanha e de Portugal, atravessando cidades e terras, 
climas da Europa do Norte e do Sul.  
 
O jardim nómada: um jardim mutável 

Os 4m2 irão evoluir ao longo da viagem. As colheitas, as plantas e as sementes serão mudadas, 
trocadas ou cozinhadas. O jardim será igualmente ornamentado de doaçoes/ofesrtas jardineiros 
colhidos ao longo das etapas.   
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             Desenvolvimento do projecto 
 

 

 

Em Brest… 
Criação do Jardim Nómada  
Com a colaboração de diferentes parceiros (Vert le Jardin, jardins partilhados, Centro de Formação 
de Hanvec, aderentes da associação do jardim nómada, poderemos conceber e realizar o Jardim 
Nómada a partir de Março de 2009 : 

- Ordenamento do camião 
- Viveiros e concepção do jardim 

 

Os jardims parthilados de Brest 

Porque o projecto do Jardim Nómada nasceu com os jardins partilhados de Brest, consideramos, em 
paralelo da viagem, a possibilidade de trabalhar com os jardineiros dos jardins partilhados: 
 

A viagem, de etapa a etapa…  
Ao longo do périplo, o Jardim Nómada atravessará três países: França, Espanha e Portugal, durante 
dois meses – de Julho a septembro de 2009.  Prevemos  cerca de trinta etapas de 2 a 3 dias cada. Elas 
poderão ser de dois tipos:  
 

- As etapas preparadas  : isto é, um grupo de habitantes e/ou uma assocaição local (...) recebe-
nos na sua cidade. A correspondência (telefónica, através de e-mail ou de visita) terá 
permitido de determinar a duração da nossa etapa e as animações levadas a cabo.  

 
- As etapas improvisadas : elas serão espontâneas, organizadas ao longo dos encontros e da 

vontade ; por exemplo, na praça de uma vila, num parque de estacionamento em zona 
urbana… O Jardim Nómada será então um espaço de trocas improvisadas onde as animações 
poderão desenrolar-se. 
 

 
O Jardim Nómada é patrocinado pelo Réseau du Jardin dans Tous Ses Etats, que representa os jardins 
partilhados de França. Esta parceria permite-nos de estabelecer facilmente contactos com grupos de 
habitantes. No que diz respeito à Espanha e a Portugal, os contactos para efectuar. Contamos enviar 
este dossier a um conjunto de municípios (traduzido em espanhol e em português) afim de 
estabelecer contacto. Algumas pessoas conhecidas (em Alcochete) defenderão as nossas iniciativas.  
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As etapas (itinerário en curso) : 

As etapas terão uma duração de 2 a 3 dias em cada cidade e terão uma programação pública antes 
de cada partida para que as pessoas possam acompanhar a caravana:  
 

01 de Julho  Brest – Port de commerce Festa de partida Do Jardim Nomada 

De 1 a 3 Julho Douarnenez Hortas urbanas de Pouldavid 

De 3 a 5 Julho Concarneau Hortas urbanas de Kerandon 

De 5 a 7 Julho Lorient/ Lanester Hortas urbanas dos do Grand Théâtre de Lorient / Jardins 

de Bellevue de Lanester /Jardins di Bout du monde. 

De 8 a 10 Julho St Nazaire Hortas urbanas 

De 12 a 15 Julho Nantes Companhia de Teatro de Rua ZUP 

De 15 a 17 Julho Valanjou – Chanzeaux (49) Mercado hortense Bio + habitantes de Valanjou 

De 17  a 19 Julho Pougne Herisson (79) “Le Nombril du Monde” – Jardins das Histórias 

De 19 a 20 Julho Thouars Hortas urbanas de Thouars 

De 20 a 22 Julho Rochefort para definir 

De 25 a 27 Julho Bordeaux Saluterre – Jardins parthilados de Bordeaux 

De 29 a 30 Julho Montpellier Hortas urbanas 

 Toulouse ARPE (Agence régionale pour l’environnement) + Jardins 

parthilados de Toulouse 

De 5 au 9 Agosto  Iremos atravessar Espanha  

10 a 12 agosto Ponte de lima  Festival de jardins 

13 a 14 agosto Horta a porta (Porto) Hortas urbanas 

16 a 18 agosto Coimbra Hortas urbanas 

20 a 21 agosto Almada Hortas urbanas 

21 a 27 agosto. Alcochete Realização do Jardim de Alcochete 

27 agosto  Partida de Alcochete  

1
er

 septembro Chegada a Brest  

 

 

Em Alcochete 
 
Em  Alcochete 

A nossa última escala jardineira é Alcochete. Lá ficaremos por cerca de 6 dias, durante os quais 
entregaremos o Jardim Nómada e participaremos na criação do jardim partilhado.   
 
Antes de deixar Brest, esta etapa terá sido preparada : o grupo de habitantes contactado, o espaço a 
jardinar escolhido, e as autorizações acordadas. Para isso, prevemos um encontro em Alcochete com 
o correspondente local e o grupo de habitantes.  
 

Um programa de animações ligado a este evento irá favorecer as trocas interculturais, de 
jardinagem, de experiências... Este será proposto e preparado.  
 

Programa (sob reserva) : 
- Conferência, Projecção de filmes para apresentar a dinâmica dos jardins partilhados de França 
- Festa/ Serão intercultural: música, jantar 
-  
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             Os valores do projecto 
 

 

 

 as hortas partilhadas  
 
As hortas partilhadas surgiram em França nos anos 90. Resultantes de hortas comunitários norte 
americanos e de hortas familiares europeus, eles defendem valores sociais e ambientais. 
 
As hortas partilhadas são : 

• espaços que favorisam partilhas sociais 

• instrumentos ecológicos de cidadania para a utilização do espaço público e para jardinar 
respeitando o ambiente.   

As hortas podem ser: hortas colectivos, hortas pedagógicos, hortas de condomínio, hortas de 
inserção social, hortas familiares abertos a todos, hortas de passeios públicos… 
 
 

   
 
Em Brest contamos não menos de trinta jardins deste tipo. 
Em França, face às questões de desenvolvimento durável, as hortas partilhadas seguem o seu 
desenvolvimento no território desde há uma dezena de anos.  

 

 Um projecto de eco-cidadania 
Desejamos ainda sensibilizar e informar as populações encontradas durante a viagem sobre o desenvolvimento 
durável, a biodiversidade , a ecologia e propor o jardim como uma ferramenta colectiva de cidadania. 
 

Com as diversas animações divertidas, desejamos alcançar o máximo de pessoas nas zonas urbanas e rurais,  as 
crianças, os idosos, os pais, as pessoas isoladas... Assim, teremos a possibilidade de promover a ligação entre 
gerações, entre culturas...Informar sobre as diferentes ferramentas do jardineiro de aqui e de fora (França, 
Espanha e Portugal), isto será uma oportunidade  de melhorar a consciensilaização da eco-cidadania das 
pessoas que encontrámos. 
 
Ateliers, projecões de filmes, conferências ou periódos de divertimento poderão ser um apoio aos debates 
sobre este tema. 
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Uma horta Nómada para... 
 

Uma horta nomada para… 

-  Encontrar outras pessoas : É o jardim que, desta vez, vem ao encontro das 
pessoas. Ir de cidade em vila e aí ficar durante 2 ou 3 dias, o tempo de encontrar pessoas e de criar 
um evento comum.  (cf. a viagem ….). 
 

- Trocar experiências sobre o jardim e a protecção do ambiente : De jardim em 
jardim, colher plantas, sementes, testemunhos de jardineiros amadores, curiosos e sensíveis às 
questões ambientais.  
 

- Encontrar outros hortas partilhados : de França, de Espanha e de Portugal para 
trocar experiências em torno dos jardins partilhados e para estimular nos outros a vontade de fazer 
novos jardins.  
 

- Trazer um pouco de poesia ao quotidiano : o jardim nómada pretende ser um 
projecto contra a corrente pela sua forma e pela iniciativa em si.  
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             Parceiros 
 

 

     
 

 

Vert le Jardin (Brest) : associação bretã criada em 2000 para o desenvolvimento e a 
promoção dos jardins partilhados em Brest e na região da Bretanha. Correspondente 
regional da rede nacional do Jardim em Todos os Seus Estados JTSE.  
www.vertlejardin.infini.fr 
 
 

Les jardins partagés de Brest : Cerca de trinta jardins paritlhados foram criados 
desde 2000 no Pays de Brest e organizados numa rede local muita activa (festa nos jardins, 
obras colectivas...) 
 

Le JTSE réseau national : Le Jardin dans Tous Ses Etats (JTSE), Colectivo nacional 
que existe desde 1997, autor da “Charte du Jardin dans Tous Ses Etats e deu inicaitva à 
dinâmica dos jardins partilhados em França. 
www.jardinons.com 
 

Le Centre de Formation Kerliver  (Hanvec): O Centro de Formação Profissional e de 
Pomoção Agrícola propõe várias formações nos sectores hortícola e a ordenação dos 
espaçoes verdes e espaços naturais. 
 

Association Casa de Portugal : association brestoise de portugais  
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             Comunicação 
 

 

 

 

Um Filme :  
 O projecto do Jardim Nómada será objecto de um filme realizado por uma equipa de 
realizadores de Lorient, que seguirá a preparação e a viagem.  

 

Um Blog :   

Para que um grande número de parceiros, de simpatizantes do projecto, etc... possa seguir a 
evolução do projecto, um blog será criado e alimentado pela equipa do Jardim Nómada antes e 
durante a viagem.  
www.jardinomade.canalblog.com 
 
 

Comunicação da Imprensa francesa :   

Dada a envergadura europeia do projecto, prevemos uma comunicação dos diferentes meios de 
comunicação a nível nacional:  

- Imprensa escrita 
- Rádio 
- Televisão…  

 

 

 

 

 

 


