
Mortas
para totós
Está na altura de planear as colheitas do
próximo ano e, para isso, nada melhor do

que começar por semear, plantar e tratar
da horta com muito amor e carinho.

Mauro Gonçalves convida-o a sujar as
mãos de terra e sugere-lhe alguns cursos e

workshops que vão fazer de si um
agricultor amador. i

PARARECHEARACOZINHA

Favas, ervilhas
alfaces, espinafres,
alhos e cebolas -
conseguir montar
uma horta onde caiba
tanta coisa não é tarefa
fácil. Pois bem, espaço
é coisa que não falta ali

para os lados do 1 'arque
Monteiro-Mor. Em cada
sessão de horticultura do
Museu Nacional do Traje,
mais de três horas estão
reservadas a esgravatar na
terra. Esgravalar é como quem
diz - as técnicas de sementeira e

plantação têm muito que se lhe

diga, sempre em modo de

produção biológico. Museu
Nacional do Traje, Lumiar.
Próximas datas: sábado e dia
1 4 de Dezembro, das 09. 00 às
13.30. Preço: 24, fíO€. Inscrições.
mntraje@mntraje.dgpc.pt.

PARA TEMPERAR A PRECEITO

Ocupam menos espaço, são fáceis
de cuidar e ainda perfumam o ar
em redor. Se há coisa que
qualquer um pode cultivar
em casa são plantas aromáticas.
Em Monserrate ensinam-se

pequenos truques para ler o seu

próprio canteiro. As vantagens
das ervas são várias: além de
condimentar as especialidades
caseiras, algumas têm mesmo
propriedades medicinais que
podem muito bem substituir
uma ida à farmácia. Quintinlia
de Monserrate, Serra de Sintra.
Próximas datas: dias 30 de

Novembro e7e 14de Dezembro,
das 10.00 às 13.30. Preço: 20€.
Inscrições:
yipatfiiparquesdesintra.pt e 21
923 7300.

PARA RENTABIUZAR A MARQUISE

Até ao final do ano, a Associação
dos Amigos do Jardim Botânico
da Ajuda dedica-seàjardinagem
(o próximo workshop é dedicado a

jardins verticais e acontece já no

sábado, às 10.00), mas em Janeiro
retoma a missão de formar
horticultores urbanos. Seja nas
sessões de bio-hortas em varandas
e marquises, ou nas de bio-hortas

gourmet, o que importa é que o que
aprende pode ser posto em prática

no mais acatitado dos

apartamentos. No primeiro, é

uma questão de ter varanda,
no segundo, de perceber que
o verdadeiro cozinheiro
refinado leva os

ingredientes fresquinhos
directamente da terra para
a panela./arafoíi Botânico

da Ajuda, Calçada da

Ajuda. Próximas datas: dia

18de]anâro, das IO.OOás
13.00 e das 14.30 às 17.30
(Bio-horta em varandas e

marquises), e dia 25 de

Janeiro, das 09. 00 às

13.00 (Bio-hortas

gourmet). Preços: 86, 106 e

67,65€. Inscrições: 21 362
8284 e info@Ao.jha. com.

PARA PLANTAR NAS NUVENS

No Horto do Campo Grande, o

calendário de workshops está a

cargo da Associação
Portuguesa dos Jardins e Sítios
Históricos. Por lá, a jardinagem é

rainha e as próximas sessões são

dedicadas a conhecer melhor as

plantas suculentas (não

comestíveis), com Dário Nemésio
d'o Meu Amor é Verde, e a

aprender a plantar jardins acima
do chão. Penduradas no tecto ou a

trepar pelas paredes, o importante
é conseguir pô-las em casa. Centro

dejardinagem do Campo Grande.

Próximas datas: sábado, das 10.00
ás] 3.00 (Aprenda mais sobre

plantas suculentas) e dia 7de

Dezembro, das IO.OOàs VlOOedas
14.30 às 1 7.30 (Faça o seu jardim
suspenso). Preç05. 25% (20% para
sócios) e 40€ (32€para sócios).

lnscri(ões:9696737soegeral((i-
jardinshistoricos.pt.

PARA VELOS NASCER QUENEM
COGUMELOS

Um tronco de madeira é tudo o que
precisa para dar início a uma
cultura de cogumelos. 0 método já
é antigo e continua a ser usado na
actualidade, sobretudo no Japão.
Mas antes de saber como é que de

um cepo velho se pode passar a um
bife com dwmpignons, convém ter

as noções básicas de como um

cogumelo nasce. Assim começa o
curso da Quadrante Natural e só

depois vêm todos os preceitos para
preparar o tronco,
colocaras



"sementes" dos

cogumelos e

perceber que
esta é mesmo a

melhoraltura

para se dedicar

ao seu cultivo.

Quadrante

Natural, Rua Luís

Oliveira Guimarães,

loja 7A (Ameixoeira).
Próximas datas: dias 7
a 8 de. Dezembro, das

13.15à520.00.Preç0: 169€.

Inscrições em wwicquadrante-
natural.pt.

PARA SUBIR ÀS PAREDES

A palavrahidroponia diz-lhe

alguma coisa? Parece uma doença,
mas é o nome dado a uma técnica

de cultivar plantas sem utilizar

terra, apenas borrifando as raízes

com produtos que já incluem todos

os nutrientes de que precisam para
crescer e dar fruto. Feita unia

primeira introduçâoao tema, saiba

já que a HidroUrbanAgro tem os

workshops ideais para ficar a saber

tudo sobre este modo tão invulgar
de cultivar. Seja na horizontal ou na

vertical, a subir parede acima, as

hortas são assim muito mais

limpinhas e com elas pode produzir
boa parte do que compra no

supermercado. Espaço Cultural

Mercês, Rua Cecília de Sousa, 94
(Príncipe Real). Próximas datas:

dia 30 de Novembro, das 14.30 às

1 7. 30, e dia 5 de Dezembro, das

18.00 as 2UX)(noutramnradã>
Preço: 55€. Inscrições etr,

imoialndr'"' rhm -

aero.com

PARANAODESPERDIÇARNM

Depois de hortaliças, ervas
aromáticas e cogumelos, chegou a

vez das ervas daninhas, quase

sempre desprezadas só porque
crescem em todoo lado. A
Cooperativa Biosite dedica lhes

um curso inteiro, onde vai ensinar a

identificá-las, quais as suas

propriedades nutricionais e, claro,
a Igumas receitas bem apetitosas

que esperemos não tragam consigo
certos efeitos secundários. Ervas à

parte, o workshop de bio-hortas em
varandas e quintais continua a ser

um dos que tem mais saída, já com

nova data marcada para o dia 7 de

Dezembro. Fábrica do Broco de

Prata. Próxima data: domingo, das

13.30 às 1 7.30. Preço: 35€.
Inscrições: biositejormaca

(algmail.com.


