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Almanaque Valorfito
Janeiro
Plantar/Semear
Nas hortas semeiam-se alfaces romanas, couvesrepolho, bróculos, cenouras, rabanetes, favas,
cebola, ervilhas e grão-de-bico.
Plantam-se árvores de fruto nos pomares e bacelo
nas vinhas.
Nos jardins convém semear ervilhas-de-cheiro,
gipsófilas, girassóis, lírios, paciências e flor-delis.
Colher
No laranjais colhem-se citrinos, nas hortas couves
e espinafres.
Nos jardins colhem-se várias flores tais como:
túlipas,violetas,
amores-perfeitos,
jacintos,
camélia entre outros.
Outros trabalhos
Preparam-se canteiros e leiras. Em Janeiro, nas
hortas devem-se retirar restos de colheitas
anteriores que poderão ainda estar na terra. E
preparam-se a terra para a batata temporã.
Fazem-se a poda nas vinhas, desinfetam-se as
videiras infetadas pelo algodão e fumagina.
Nas árvores de fruto, também devem-se fazer a
poda. Esta deve ser realizada no minguante.
Nas figueiras e nas macieiras os grandes cortes
serão prejudiciais.
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Herbicidas e pesticidas a utilizar
Nas sementeiras as embalagens de adubos e
insecticidas de solo, assim como as embalagens
de desinfectantes usadas nas vinhas devem ser
enviadas para um ponto de recolha valorfito.
Tradições no Concelho:
Janeiras
Festeja-se o dia dos reis.
Quem percorre o concelho repara nas estrelas,
flores, corações e vasos pintados nas casas de
algumas localidades das freguesias de Abrigada,
Cabanas de Torres, Meca, Olhalvo, Ota, Ventosa e
Alenquer.
Na noite da "velada de Reis", grupos de jovens
pintam e cantam às portas testemunhos e desejos
de felicidade para o ano que começa. Os pintores
marcam o trajeto com pinturas simples e símbolos
protetores. Servem-se para isso de um código
complexo em que as cores vermelha e azul
desempenham um papel importante.
Os cantores, que seguem atrás
dirigidos
pelo
"apontador",
entoam junto das casas o
romance dos Reis Magos e um
apelo às almas.
Dias
depois,
recebidos
os
donativos das casas visitadas,
tem lugar a "missa das almas" e um jantar festivo.
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Fevereiro
Plantar/Semear
Na horta semeiam-se abóboras, coentros, couveflor, alfaces, alho francês, beterrabas, cebola,
ervilha, espinafre, fava, feijão, melancia, nabiça,
nabo, melão, pimento, rabanete, repolho, salsa,
segurelha, tomate e batata.
No jardim convém semear couves, crisântemos,
ervilhas-de-cheiro, relva, gipsofila, manjericos,
paciências e sécias. Plantam-se arbustos e árvores
ornamentais.
Colher
Na horta colhe-se cenouras e couves Bruxelas.
Outros trabalhos
Lavram-se

os

terrenos

e

realizam-se

as

fertilizações destes, com adubos fosfatados ou
estrumes.
No pomar iniciam-se am sulfatações das árvores
de fruto contra os ácaros e insectos. Também
tem-se de fazer a caldeira em volta das árvores.
Realizam-se a enxertia da vinha e do pomar.
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Aplicam-se herbicidas para controlo das ervas
daninhas.
As sachas e mondas nos ervilhais ou favais
também se realizam neste mês.
Herbicidas e Pesticidas
Recolhem-se

as

embalagens

de

adubos

e

insecticidas, utilizadas quer na fertilização de
solos quer na sulfatação das árvores.
As embalagens de herbicidas, também devem ser
recolhidas e enviadas para um ponto de recolha
valorfito.
O Mês do Patrono do Agrupamento de Escolas
Damião de Goes
Damião de Goes nasceu em 1502 em Alenquer.
Em 1511 entra para o Paço da Ribeira como
pajem do rei D. Manuel. Em 1531 encontrou-se
de novo em missão real que vai até á
Dinamarca. Dois anos mais tarde, em 1533 é
chamado de novo a Lisboa tendo sido convidado
para tesoureiro da Casa da Índia, Recusa o cargo
e vai em peregrinação a Santiago de Compostela.
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Março
Plantar/Semear
Semeiam-se abóboras, alfaces, beterrabas,
couves, nabiças, ervilhas, espinafres, feijão,
melancias, melão, pepino, salsa, tomate, milho
temporão, trigo, cevada, batatas e cenouras.
Planta-se cebola.
Nos pomares podem-se plantar macieiras,
cerejeiras, framboeseiras e outras árvores de
fruto.
Nos jardins podem-se plantar amores-perfeitos,
cravos, crisântemos, dálias, bocas de lobo e
chagas, além das indicadas nos meses anteriores.
Semeiam-se majericos.
Colher
Na horta colhem-se cebolinhos, rabanetes e
azedas.
No jardim, como chega a Primavera, existe mais
flores a colher como tulipas, serôdias,
campainhas brancas, narcisos e goivos.
Outros trabalhos
Na horta tem-se de lavrar, adubar e estrumar os
terrenos.
Nos pomares fazem-se as camas para as árvores
de fruto.
Nas vinhas a sulfatação começa. Combatem-se as
nóctuas e os pulgões com insecticidas indicados
para o efeito.
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Iniciam-se os tratamentos com fungicidas contra o
míldio e o oídio.
Iniciam-se as sachas de alhos, alfaces e outras
culturas.
Nos jardins fazem-se as camas nos canteiros para
a época que se avizinha.
Pesticidas e Herbicidas a utilizar
Recolhem-se as embalagens de adubos utilizados.
As embalagens de inseticidas e fungicidas
utilizadas também devem ser recolhidas e
enviadas para um ponto de recolha valorfito.
Dia mundial da árvore
O dia mundial da árvore celebra-se
anualmente a 21 de Março.
Neste dia decorre várias ações de
reflorestação em diversos locais do mundo.
O objetivo da comemoração do dia mundial da
árvore é sensibilizar para a importância da
preservação das árvores quer ao nível de
equilíbrio ambiental e ecológico como da própria
qualidade de vida dos cidadãos.
As florestas são apelidadas dos pulmões do
mundo, não apenas pela sua função de
manutenção e renovação dos ecossistemas, como
pela sua importância em áreas estratégicas como
economia e produção de bens e alimentos.
Adaptado (http://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-daarvore/)
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Abril
Plantar/Semear
Semeiam-se abóboras, agriões, alfaces, tomilhos,
cenouras, coentros, feijão, milho, melão,
melancia, tomate, pepino na horta.
Plantam-se alfaces, cebola, couves, pimentos e
tomates.
Nos pomares
espinho.

podemos

plantar

fruteiras

de

Nos jardins plantam-se estrelas do Egipto,
girassóis,
malmequeres,
begónias,
dálias,
gladíolos e jarros.
Colher
Colhem-se as ervilhas e favas temporãs.
Outros trabalhos
Limpam-se e sacham-se os campos semeados no
mês anterior.
Nas hortas aplicam-se pesticidas para o controlo
das lesmas e caracóis. Aplicam-se também
insecticidas para controlo de insectos.
Nos pomares limpam-se os rebentos nos enxertos
existentes nas árvores.
Na vinha continua o combate às nóctuas e aos
pulgões com insecticidas indicados para o efeito.
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Mantem-se o tratamento com fungicidas contra o
míldio e o oídio.
Adubam-se as vinhas que estejam necessitadas.
Herbicidas e Pesticidas a utilizar
Devem-se entregar num ponto de recolha
valorfito, as embalagens de pesticidas usadas no
controlo de lesmas, caracóis e insectos. As
embalagens de adubo também devem ter o
mesmo fim.
As embalagens de fungicidas também devem ser
entregues num ponto de recolha valorfito.
Agricultura biológica
A Agricultura Biológica é um modo de
produção que visa produzir alimentos e
fibras têxteis de elevada qualidade,
saudáveis, ao mesmo tempo que promove
práticas sustentáveis e de impacto positivo no
ecossistema agrícola. Assim, através do uso
adequado de métodos preventivos e culturais, tais
como as rotações, os adubos verdes, a
compostagem, as consociações e a instalação de
sebes vivas, entre outros, fomenta a melhoria da
fertilidade do solo e a biodiversidade.
Em Agricultura Biológica, não se recorre à
aplicação de pesticidas nem adubos químicos de
síntese, nem ao uso de organismos geneticamente
modificados.
http://www.agrobio.pt/pt/o-que-e-a-agriculturabiologica.T136.php
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Maio
Plantar/Semear
Na horta semeiam-se alface, curgetes, feijãoverde, tomate, pepinos, nabiças, espinafres.
Nos jardins plantam-se cravos, manjericos,
trepadeiras e plantas anuais.
Colher
Na horta colhem-se ervilhas, favas e cebola
verde. Apanha-se a batata temporã e morangos.
Nos pomares, colhem-se nêsperas, cerejas e
ginjas.
Outros trabalhos
Na horta sacha-se, monda-se.
Deve regar-se as culturas ao final do dia pois está
mais fresco e as plantas absorvem mais
facilmente a água.
A batata e o milho deve ser sachado nesta altura.
O melão e feijão deve ser sulfatado para evitar o
piolho.
Os tomates e as batatas devem ser sulfatados com
fungicidas.
Na vinha continua a sulfatação contra as pestes,
nomeadamente, o tratamento com fungicidas
contra o míldio e o oídio.
Herbicidas e Pesticidas a utilizar
As embalagens de fungicidas e inseticidas devem
ser entregues num ponto de recolha valorfito. Em
Alenquer, estes químicos devem ser entregues à
MERCANTIL AGRÍCOLA DA MERCEANA, LDA;
MUNDAGRO, LDA e à QUEROLIVE, LDA.
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Quinta Feira da Ascenção
A Quinta-feira da Ascensão ocorre quarenta dias
depois
da
Páscoa.
Popularmente chamada de
Quinta-feira da Espiga, é tida
como “o dia mais santo do
ano”. Em terras de Alenquer,
era tradicional colher-se um ramo de espigas de
trigo (sempre em número ímpar), um pequeno
tronco de oliveira, papoilas, margaridas e varas
de videira. Este ramo era depois colocado atrás
da porta de casa, para que nela houvesse pão,
azeite, dinheiro e alegria durante todo o ano.
Antes de ser assinalado como feriado municipal,
era já dia de descanso por todo o concelho. Diziase nas aldeias do sopé da Serra do Montejunto
que “na quinta-feira de espiga há uma hora em
que os pássaros não vão aos ninhos, as águas dos
ribeiros não correm, o leite não coalha e o pão
não leveda”.
Em Alenquer a Feira da Ascensão decorre há 30
anos como um evento sócio-cultural.
O certame alia-se ao que de mais tradicional
existe no concelho e reúne folclore, bandas de
música, grupos de cantares, de dança, fado
e escolas de samba.
Adaptado
http://www.cmalenquer.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=b22f383f-0ffa41d7-8a64-9a5b857dcf2f
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Junho
Plantar/Semear
Semeiam-se
alface,
feijão-verde,
nabiças,
rabanetes, courgetes e repolhos.
Podem-se plantar alface, alho-francês, repolho,
couve-flor e bróculos e couve-galega.
Colher
Na horta colhem-se as batatas de Fevereiro e
colhem-se as cebolas, alhos e alfaces de Janeiro.
Colhem-se morangos.
Nos pomares colhem-se pêssegos, ameixas, figos e
pêras.
Outros trabalhos
Os tomates e as batatas devem ser sulfatados com
fungicidas.
Fazer a sacha de batata e milho e amontoar os
mesmos.
Arrancar a batata. Terminar a apanha de ervilhas.
Nos pomares e nas vinhas continuar com a
sulfatação pois o mês de Junho é um dos meses
mais críticos para a vinha do ponto de vista da
sua sanidade. O míldio (doença das plantas), se
ataca, pode destruir a produção pela invasão dos
cachos, que faz cair e abortar. Utiliza-se também
o enxofre para evitar o oídio.
Nalguns casos realiza-se a poda em verde das
videiras, permitindo o arejamento e facilitando a
sulfatação, é necessário ter cuidado para não
expor os cachos ao sol.
Nos jardins podam-se os arbustos de
floração primaveril. Cortam-se os caules às
plantas que já floriram.
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Herbicidas e Pesticidas a utilizar
Os pesticidas e fungicidas utilizados nas culturas
da vinha, batata e tomate, nomeadamente sacos
de enxofre e embalagens de fungicidas. Entregar
as embalagens num ponto de recolha valorfito.
Provérbios
“Maio frio e Junho quente: bom pão, vinho
valente.”
“Junho quente, Junho ardente.”
“Lavra pelo S. João se queres ter palha e pão.”
“Junho calmoso, ano formoso.”
“Chovam trinta Maios e não chova em Junho.”
“Quem em Junho não descansa, enche a bolsa e
farta a pança.”
“Quando Jesus se encontra com João, até as
pedras dão pão.”
“A chuva de S. João bebe o vinho e como o pão.”
“Quem quiser bom melão, semeia-o na manhã de
S. João.”
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Julho
Plantar/Semear
Semeiam-se alfaces, cenouras, feijão verde,
repolhos e salsa.
Colher
Colhem-se morangos, abóboras, melancias,
pepinos, tomates, pimentos e curgetes.
Terminar a colheita da batata.
No pomar colhem-se ameixas, pêssegos e figos.
Outros trabalhos
Mês da ceifa e de debulha de cereais como
principal atividade.
Imediatamente a seguir à colheita a terra deve
ser lavrada, preparando-a para as plantas de
Outono.
Na horta as regas são de grande importância
neste período. Devem ser efetuadas à tarde e de
acordo com as necessidades das plantas.
Ainda se pulverizam com caldas cúpricas as
batatas mais atrasadas, para evitar ataques de
míldio.
Sachar e regar os meloais e milheirais. No pomar
continuar com a defesa contra o pedrado das
macieiras, nespereiras e pereiras.
Combater o bicho e a formiga em todas as
fruteiras macieiras e pereiras.
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Na vinha, ainda há necessidade de fazer
sulfatações e enxofras.
Se além do calor próprio da época também
aumentar a humidade, chuvas, chuviscos e
névoas, necessita-se de repetir com mais
frequência as sulfatações.
Desfolhar em volta dos cachos, com cuidado para
não expor os cachos ao sol.
Herbicidas e Pesticidas a utilizar
Recolher sacos de enxofre e embalagens de
fungicidas e inseticidas. Entregar as embalagens
num ponto de recolha valorfito.

Julho: Provérbios
“Julho quente, seco e ventoso, trabalho sem
repouso.”
“Por todo o mês de Julho o celeiro atulho.”
“Em Julho ceifo o trigo e o debulho e em o vento
soprando o vou limpando.”
“Em Julho reina o gorgulho.”
“Em Julho eu o ceifo e o debulho.”
“Em Julho tudo farás, só o teu verde não
ceifarás.”
“Julho sem pulgas no cão, vento norte e muito
frio é sinal de pouco pão.”
“Água de Julho no rio não faz barulho.”
“Julho fresco, Inverno chuvoso, estio perigoso.”
“Não há maior amigo que o Julho com seu trigo.”
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Agosto
Plantar/Semear
Na horta plantam-se espinafres, feijão-verde,
repolho de Inverno, salsa, nabiças e cenouras.
Colher
No pomar colhem-se amoras, pêra rocha, maçã
reineta, pêros e uva.
Apanham-se as abóboras, feijão seco, tremoço,
grão de bico, melancias, melão, pepinos,
tomates, pimentos e curgetes.
Guardam-se sementes que podem ser utilizadas
no próximo ano.
Outros trabalhos
Continuam os trabalhos realizados no mês de
julho.
Preparam-se os terrenos para semear e plantar no
outono.
Na horta cavar e sachar as hortaliças. Limpam-se
os morangueiros.
Devem-se regar as culturas ao final do dia pois
está mais fresco e as plantas absorvem mais
facilmente a água.
Caso haja necessidade, aplicar na vinha as últimas
sulfatações contra o míldio e oídio.
Na vinha, continua-se a desfolhar, tendo o
cuidado de não expor os cachos ao sol direto.
Herbicidas e Pesticidas a utilizar
Recolher as embalagens de fungicidas e
inseticidas. Entregar as embalagens num ponto de
recolha valorfito.
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Agricultura tradicional
É um tipo de agricultura
praticada em minifúndio
(ou seja numa pequena
propriedade), pratica a
policultura
ou seja o
cultivo de vários produtos no mesmo local). Este
tipo de agricultura utiliza técnicas rudimentares
(uso da enxada, da queimada, do arado e da
tração animal), artesanais e acentrais. Tem como
destino de produção o autoconsumo e
subsistência das famílias que a praticam. Tem um
baixo rendimento e produtividade agrícola.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura_tradicional

Algumas características da agricultura
tradicional são:
-A percentagem de população que a pratica é
elevada;
-Tem um de carácter familiar;
-Demonstra os conhecimentos técnicos básicos
por parte do agricultor;
-Os instrumentos de trabalho são simples e
rudimentares;
-Tem baixo rendimento e produtividade;
-Destina-se ao auto-consumo;
-Fraco investimento de capitais;
-A terra é trabalhada de uma forma descontínua e
intensiva;
http://jrambiente08.blogspot.pt/2008/11/agriculturatradicional.html
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Setembro
Plantar/Semear
Na horta plantam-se agriões, alfaces, cebolas,
cenouras, coentros, espinafres, nabos, rabanetes,
salsa, segurelha, couves e repolhos.
Plantam-se, com as primeiras chuvas, os
morangueiros, regando até pegarem.
Nos jardins, semeiam-se amores-perfeitos,
begónias, cravos, margaridas, e as flores de
florescimento primaveril. Plantam-se bolbos das
tulipas, narcisos e jacintos.
Colher
Nos pomares colhem-se figos, maçãs e pêras.
Colhem-se tomates, feijões e cebolas maiores
para semente.
Na vinha começa a época de maior azáfama a
vindima.
Colhem-se sementes de quase todas as plantas,
sejam elas anuais ou vivazes.
Colhem-se as primeiras espigas de milho.
Outros trabalhos
Cuidam-se das hortas com a preparação dos
talhões, para as próximas sementeiras e
plantações de Outono-Inverno, inserem-se na
terra estrumes e adubos. Cuidam-se das
hortaliças, brócolos, repolhos e as couve-flor,
devem ser tampadas no meio do mês.
Na horta deve-se cavar e sachar as hortaliças.
Nos pomares, onde a colheita da fruta já estiver
terminada, fazem-se a poda e a limpeza das
árvores. O segundo passo é prosseguir a enxertia
a "olho dormente" de macieiras e pessegueiros,
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que convém ficar concluída no fim de Setembro e
início de Outubro. Enxertar, cerejeiras, macieiras
e pereiras de formas altas. Aplicar caldas oleosas
aos citrinos atacados por cochonilhas, desde que
os frutos não tenham mais que 2cm de diâmetro.
Herbicidas e Pesticidas a utilizar
As embalagens de adubos e de aplicação de
caldas oleosas, também devem ser recolhidas e
enviadas para um ponto de recolha valorfito.
Feira do vinho e do cavalo
Tradicionalmente, decorre num fim-de-semana no
final do mês de Setembro em Alenquer a Feira do
Vinho e do Cavalo.
Trata-se de uma feira que tinha
como principais atrações a
divulgação das marcas de
vinho locais e o cavalo e
inclui no seu programa
concursos de saltos, provas de
campino, concursos de traje e de
apresentação do cavalo de sela,
gala equestre, corridas de touros e ainda um
desfile de amazonas, cavaleiros, campinos e
atrelagens pelas ruas de Alenquer.
Conta igualmente com a participação de quintas
produtoras de vinhos, adegas cooperativas e
empresários vitivinícolas, que vendem os seus
produtos e promovem provas de vinhos.
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Outubro
Plantar/Semear
Semeiam-se favas, ervilhas, nabiças, espinafres,
agriões e cenoura.
Plantam-se morangueiros, alfaces, couves,
repolhos e alho francês.
Nos jardins plantam-se bolbosas como narcisos,
túlipas, açucenas e lírios.
Semeiam-se amores-perfeitos, ervilhas de cheiro,
miosótis e goivos.
Iniciam-se a sementeira de cereais.
Colher
Colhem-se as castanhas, as nozes e as avelãs,
guardam-se as abóboras, e os melões de Inverno.
Inicia-se a colheita da azeitona.
Na vinha continuam-se com os trabalhos da
vindima
Nos jardins colhem-se rosas e dálias.
Outros trabalhos
Lavram-se os terrenos e realizam-se as
fertilizações dos terrenos, com estrumes.
Adubam-se com adubos fosfopotássicos.
Na horta devem realizar-se a abertura de covas
para as plantações de Inverno.
Iniciam-se as podas das árvores mais resistentes
ao frio.
Combatem-se a mosca da fruta nos citrinos e após
a queda da folha, combatem-se também a lepra,
o cancro e o crivado em todas as fruteiras de
caroço tais como, as ameixeiras, damasqueiros,
gingeiras e cerejeiras.
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Aproveitam-se as folhas caídas, a relva cortada,
as plantas secas e muitos
outros resíduos
hortícolas de fácil decomposição, para realizar a
compostagem. Este composto pode ser utilizado
mais tarde na fertilização do solo.
Herbicidas e Pesticidas a utilizar
As embalagens de insecticidas usadas e os sacos
dos adubos usados na fertilização dos solos devem
ser entregues num ponto de recolha valorfito. Em
Alenquer, estes químicos devem ser entregues à
MERCANTIL AGRÍCOLA DA MERCEANA, LDA;
MUNDAGRO, LDA e à QUEROLIVE, LDA.
Provérbios
“Em Outubro não fies só lã; recolhe teu milho e
feijão, senão de Inverno tens a tua barriga em
vão.”
“Em Outubro o fogo ao rubro.”
“Em Outubro ou secam as fontes, ou passam os
rios por cima das pontes.”
“ Em Outubro sê prudente; guarda pão, guarda
semente.”
“ Com a vinha em Outubro, come a cabra,
engorda o boi e ganha o dono.”
“Em Outubro centeio ruivo.”
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Novembro
Plantar/Semear
Semeiam-se couve galega, cebola, favas, ervilhas,
nabiças, espinafres, agriões, alhos e cenoura.
Plantam-se morangueiros, alfaces, couves,
repolhos e alho francês.
No pomar, plantam-se pereiras, cerejeiras e
macieiras.
Nos jardins continuam-se a plantar bolbosas como
narcisos, túlipas, açucenas e lírios.
Semeiam-se amores -perfeitos, ervilhas de cheiro,
miosótis, goivos, etc.
Plantam-se roseiras.
Continua-se a sementeira de cereais.
Colher
Continua-se a colheita de azeitona.
Outros trabalhos
Aparam-se as relvas dos jardins.
Continua-se a lavrar os terrenos e a realizar as
fertilizações dos terrenos, com estrumes.
Adubam-se com adubos fosfopotássicos.
Realizam-se as podas. Não esquecer de podar as
roseiras.
Realizam-se o tratamento contra os parasitas das
fruteiras de caroço, no momento da queda da
folha devem-se pulverizar abundantemente com
um fungicida apropriado.
Colocam-se estacas de apoio para as plantas.
Aproveitam-se as folhas caídas, a relva cortada,
as plantas secas e muitos outros resíduos
hortícolas de fácil decomposição. Este composto
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pode ser utilizado mais tarde na fertilização do
solo.
Herbicidas e Pesticidas a utilizar
As embalagens de inseticidas, fungicidas usados e
os sacos dos adubos usados na fertilização dos
solos devem ser entregues num ponto de recolha
valorfito. Em Alenquer, estes químicos devem ser
entregues à MERCANTIL AGRÍCOLA DA MERCEANA,
LDA; MUNDAGRO, LDA e à QUEROLIVE, LDA.
S. Martinho
Segundo reza a lenda, num
dia frio e tempestuoso de
outono, um soldado romano,
de nome Martinho, percorria
o seu caminho montado no
seu cavalo, quando deparou
com um mendigo cheio de fome e frio.
O soldado, conhecido pela sua generosidade, tirou
a sua capa com a espada cortou-a ao meio,
cobrindo o mendigo com uma das partes. Mais
adiante, encontrou outro pobre homem cheio de
frio e ofereceu-lhe a outra metade. Sem capa,
Martinho continuou a sua viagem ao frio e ao
vento quando, de repente, como por milagre, o
céu se abriu, afastando a tempestade.
Os raios de sol começaram a aquecer a terra e o
bom tempo prolongou-se por cerca de três dias.
Desde essa altura, todos os anos, por volta do dia
11 de novembro, surgem esses dias de calor, a
que se passou a chamar "verão de S. Martinho
Imagem: http://colorim-colorado.blogspot.pt/2010/11/lenda-de-smartinho.htmle
Lenda de S. Martinho. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora,
2003-2013
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Dezembro
Plantar/Semear
Semeiam-se couve galega, cebola, favas, ervilhas,
nabiças, espinafres, agriões, alhos e cenoura.
Plantam-se morangueiros,
repolhos e alho francês.

alfaces,

couves,

Realizam-se a plantação de fruteiras de caroço e
inicia-se a das de pevide.
Nos jardins semeiam-se e plantam-se: açucenas,
anémonas,
angélicas,
begónias,
camélias,
cíclames, gladíolos, goivos, jacintos, lilases, lírios
e tulipas.
Semeiam-se ou plantar as zonas escalvadas dos
relvados.
Colher
Começa a colheita de citrinos em locais mais
abrigados.
Outros trabalhos
Aparam-se as relvas dos jardins.
Continuam-se a lavrar os terrenos e realizar as
fertilizações dos terrenos, com estrumes.
Adubam-se com adubos fosfopotássicos.
Realizam-se as podas. Não esquecer de podar as
roseiras.
Realizam-se o tratamento contra os parasitas das
fruteiras de caroço, no momento da queda da
folha deve-se pulverizar abundantemente com um
fungicida apropriado.
Às laranjeiras que apresentam frutos já amarelos
aplicam-se calda cúprica.
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Continua-se a aproveitar os restos de plantas para
realizar composto.
Herbicidas e Pesticidas a utilizar
As embalagens de inseticidas, fungicidas usados e
os sacos dos adubos usados na fertilização dos
solos devem ser entregues num ponto de recolha
valorfito. Em Alenquer, estes químicos devem ser
entregues à MERCANTIL AGRÍCOLA DA MERCEANA,
LDA; MUNDAGRO, LDA e à QUEROLIVE, LDA.
Dezembro
Vila Presépio
Todos os anos no mês de
Dezembro Alenquer animase com o colorido de um
grande
presépio.
Essa
grande atração vem sendo
realizada desde 1968 com
figuras bíblicas.
O presépio de figuras
monumentais, a maior com
cerca de seis metros e a menor com quase um
metro e meio de altura, foi concebido segundo o
seu autor de acordo com a figuração da pintura
portuguesa dos séculos XVI e XVII.
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PONTOS DE RECOLHA VALORFITO
MERCANTIL AGRÍCOLA
MUNDAGRO, LDA
QUEROLIVE, LDA.

DA

MERCEANA,

LDA;

Trabalho realizado por:
Alunos das turmas 8º C e F
Coordenado por:
Professora Célia Antunes
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