
Quando pensamos numa horta ocorre-nos, em geral, 
o quintal da casa da aldeia. No entanto, este recanto pode 
facilmente ser recriado na nossa casa urbana.
As espécies que aqui descrevemos contribuem não só 
com sabores para os pratos que confecionamos como 
também animam os nossos lares cedendo-lhes cor, textu-
ra, aromas e uma relação com o mundo vivo. São espécies 
que assumem uma função produtiva mas também orna-
mental, permitindo-nos recriar os espaços com os quais 
no identificamos.

Nas varandas, nos terraços ou mesmo na cozinha, 
é possível mantermos uma relação de proximidade 
com a paisagem quando criamos pequenos
espaços destinados à produção mas também à 
contemplação das plantas que mais consumimos.
Por Rui Sá Correia
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somos... VERDES



ALECRIM,
ROSMANINHO
(Rosmarinus officinalis)

É um arbusto rústico e persistente que 
pode atingir uma altura até dois metros. 
É exigente em termos de exposição solar, 
devendo ser protegido dos ventos fortes 
para garantir a sua floração.
Necessita de muito pouca água para so-
breviver, pelo que as regas devem ser es-
cassas.
Em condições controladas pode ser se-
meado durante a primavera; no verão 
pode fazê-lo no exterior. A germinação 
é irregular, sendo necessária uma tem-
peratura mínima de 20º. Assim que os 
rebentos estiverem crescidos devem ser 
transplantados, assegurando uma dis-
tância estre eles de 60 a 90 centímetros. 
É uma espécie que pode ser produzida 
em vaso e dentro de casa. 

CEBOLINHO
(Allium fistulosum)

O cebolinho é uma erva perene que pode 
atingir até 40 centímetros de altura e é 
exigente em termos de exposição solar. 
A rega, durante o verão e a primavera, 
deve ser efetuada com alguma regulari-
dade (praticamente todos os dias) mas 
em pouca quantidade. Durante as esta-
ções frias aconselha-se manter a planta 
dentro de casa, uma vez que não tolera 
geadas. 

COENTROS
(Coriandrum sativum)

É uma aromática extremamente sensível 
e, como tal, requer cuidados acrescidos. 
Deve ser regada com pouca água mas vá-
rias vezes, sempre que a terra se apresen-
ta seca. Dá preferência a locais quentes 
e bem iluminados e, quando exposta ao 
vento, acaba por secar e morrer.
Em climas temperados deve ser semea-
da do outono ao inverno, ou na primavera, 
quando no local definitivo. Deve ser des-
bastada, assegurando uma distância en-
tre plantas de 20 centímetros. 

HORTELÃ
(Mentha spicata)

É uma planta extremamente aromática 
e que, pelas suas características, é am-
plamente usada na culinária (em infusões 
ou como tempero).
Quanto à exposição solar, prefere som-
bra parcial ou sol. Requer bastante água 
mas deve assegurar-se que as raízes não 
fiquem alagadas. É bastante resistente 
a altas e baixas temperaturas não tole-
rando, porém, a geada.
Para obter mais plantas pode efetuar um 
corte no caule que, após mergulhado em 
água para que as raízes possam crescer, 
será depois plantado. Caso opte pela se-
menteira, esta deve ser efetuada durante 
a primavera.
As folhas pretas ou amarelas que surgem 
na base da planta são resultado da falta 
de luz. É, portanto, essencial que se remo-
vam as folhas mais altas, assim como os 
caules, para que a luz chegue àquelas que 
estão em crescimento.
A planta deve ser desbastada e transplan-
tada em intervalos de 30 centímetros, 
podendo ser cultivada em vasos e dentro 
de casa. 

MALAGUETA
(Capsicum frutescens)

A pimenta malagueta é um arbusto de pe-
queno porte que pode atingir até 1,5 me-
tros de altura. Sendo nativa das regiões 
tropicais da América, é exigente quanto 
à temperatura e suporta muito bem os 
ambientes interiores, mantendo-se ver-
de durante todo o ano, o que lhe confe-
re valor ornamental. Apesar de bastante 
resistente a pragas e doenças, não tolera 
a geada, sendo aconselhável colocá-la no 
interior durante o inverno.
A reprodução pode ser efetuada através 
das sementes de uma vagem madura 
da planta que, depois de seca ao sol, re-
tiradas as sementes e mergulhadas em 
água durante um dia, estão prontas a ser 
plantadas. Não existe uma estação defi-
nida para a sua plantação, no entanto, se 
esta for feita durante os meses quentes 
(maio a julho) a sua germinação será 
mais rápida.

MANJERICÃO
(Ocimum basilicum)

É uma planta bastante sensível, como 
tal não aprecia temperaturas baixas nem 
mudanças extremas. Deve proteger-se 
do vento, geada e das temperaturas ele-
vadas do meio-dia. A melhor forma de 
cuidar do manjericão é regar em poucas 
quantidades mas frequentemente, asse-
gurando que a terra não fique alagada. 
Rapidamente a planta atinge o seu porte 
adulto desde que esteja num local quente 
e com bastante luminosidade.
Dever ser semeado em local aquecido, 
terminada a estação das geadas, em 
vaso ou no exterior. Deve proceder-se 
a um desbaste que garanta um intervalo 
de plantação de 20 centímetros, devendo 
evitar-se o transplante.
Saliente-se que o seu aroma é repelente 
de mosquitos e moscas.

SALSA
(Petroselinum crispum)

A salsa é cultivada há vários séculos 
e é uma das aromáticas mais comuns da 
gastronomia mundial.
Prefere uma boa exposição solar ou uma 
sombra pouco densa. É uma planta que 
subsiste ao verão e ao inverno, no entanto 
deve ser resguardada das baixas tempe-
raturas, podendo, durante o inverno, ser 
transportada para o interior.
Exige uma rega frequente e em reduzidas 
quantidades, evitando-se o alagamento 
da terra que potencia o aparecimento 
de fungos. Sendo uma planta suscetível 
a pragas pode consociar-se com o cebo-
linho que pode ajudar na sua prevenção.
Deve ser semeada da primavera ao fim 
do verão, sendo aconselhável o seu des-
baste ou transplantação com intervalos 
relativamente espaçados.

TOMILHO
(Thymus vulgaris)

É uma aromática que dá preferência 
a solos muito secos (solos encharcados 
contribuem para o seu apodrecimento 
e morte precoce), como tal a rega deve 
ser efetuada somente quando a terra es-
tiver bastante seca. Uma boa exposição 
solar é preferencial. Sobrevive durante os 
meses mais frios desde que protegida ou 
colocada no interior.
Logo após a floração deve ser podada, 
o que evita a lenhificação da base e a 
mantém mais saudável durante mais 
tempo. Caso o seu crescimento seja 
muito vigoroso aconselham-se podas 
regulares.
A sua propagação pode ser efetuada atra-
vés do corte de estacas do caule em qual-
quer estação, exceto durante o inverno. 
Caso opte pela sementeira, esta deve ser 
efetuada durante a primavera.
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