
O Mural HortaFCUL 
 

Desde 2009 que temos vindo a trabalhar no solo da horta, transformando um solo argiloso 
bastante paupérrimo no que é hoje. Assim, esta quarta-feira dia 7 de outubro haverá um convívio 

junto à horta para celebrar o Mural, onde toda a comunidade FCUL está desde já convidada! 
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Apesar do solo ser a matriz que suporta a vida, a nossa perceção sobre a sua importância está limitada 
pelos nossos órgãos sensoriais, insensíveis à sua riqueza, diversidade e relevância. A ignorância leva-
nos a destruí-lo, a consciência a cuidá-lo! 
Nas palavras de A. M. Galopim de Carvalho, “na sua imensa capacidade tecnológica, o homem pode 
destruir em horas um bem coletivo cuja formação necessita de milhares de anos a ser desenvolvido. 
Urge pois trazer este conhecimento ao cidadão, a começar na escola, onde os curricula estão longe de 
dar ao solo a importância científica, económica e social que, na realidade, tem”. 
 

 
Fonte: Daniel Lopes 

 
O projeto HortaFCUL, consciente da importância deste recurso natural no geral, e em particular para a 
sua horta, convidou o grupo de investigação Plant-Soil Ecology do CE3C e, através da iniciativa 
ArteViral, o artista "MONK.ey" para cocriar uma obra de arte em homenagem ao solo, como se de um 
prolongamento da horta se tratasse, tornando visível a sua componente subterrânea. 
Porque cada elemento na HortaFCUL tem várias funções, este mural pretende estar na interface arte 
ciência, numa relação de grande sinergia entre o conhecimento científico sobre os constituintes do solo 
e a criatividade das artes gráficas. O processo colaborativo, que levou vários meses, mostrou-se muito 
produtivo e desafiante, na medida em que foi necessário transferir conhecimento da complexidade do 
solo, dos cientistas para o artista, para que este pudesse criar uma obra minimamente informativa. 

http://www.fc.ul.pt/noticia/16-02-2015/falando-dos-solos
http://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/teams/profile/?id=12
http://www.arteviral.com/
http://www.arteviral.com/


O Mural tem como objetivo comunicar o conhecimento científico sobre os constituintes do solo da 
horta, a sua sucessão eco/geológica e a evolução da vida através da arte. 
 

O mural artístico vai proporcionar uma atmosfera de criatividade, alegria e 
curiosidade e comunicar as seguintes articulações 
Diversidade de elementos e estrutura do solo, nomeadamente o seu sistema geológico 
(rochas e pedras; areia; argila; sílica; matéria orgânica; fósseis; azoto; carbono; oxigénio) 
o sistema biológico (raízes (aprumadas, fasciculadas, tubérculos); micorrizas; 
invertebrados; bactérias; fungos; relações entre estes elementos) sistema hídrico (água), 
ciclos. 
Sucessão ecológica e geológica do solo, desde a meteorização da rocha mãe, o 
aparecimento de minerais e nutrientes ao surgimento da vida nas suas várias formas em 
seres cada vez mais complexos. 
Evolução da vida desde o big-bang, passando pelo caldo primitivo, o aparecimento das 
bactérias que originaram os seres eucariotas, até à atual diversidade de fungos, plantas 
e animais. 
 

 
Fonte: Daniel Lopes 

  
Tendo a Assembleia Geral das Nações Unidas declarado 2015 o Ano internacional dos Solos, a 
HortaFCUL decidiu assim implementar este ano o projeto, com o apoio financeiro para atividades 
extracurriculares da Universidade de Lisboa. Desde 2009 que temos vindo a trabalhar no solo da horta, 
transformando um solo argiloso bastante paupérrimo no que é hoje. Assim, esta quarta-feira dia 7 de 
outubro haverá um convívio junto à horta para celebrar o Mural, onde toda a comunidade FCUL está 
desde já convidada! 

http://www.fao.org/soils-2015

