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Janeiro 

Bons dias em janeiro, enganam o homem em fevereiro. 

A água de janeiro vale dinheiro. 

 

Neste mês semeia-se/ planta-se… 

… alface, alho, alho-porro, cebola, cenoura, centeio, couve-galega, ervilha, fava, 
nabo, nabiça, rabanete, repolho, tomate e salsa. 
 
Neste mês colhe-se… 

… alface, couve e espinafres. 
 
Outros trabalhos… 

… Lavrar e estrumar as terras, preparando-se as culturas de inverno, como a da 
batata, e iniciando-se onde for possível uma plantação precoce; plantar oliveiras 
e outras árvores de fruto; recomenda-se podar na fase minguante (por exemplo, 
videiras e pereiras), mas nas figueiras, laranjeiras e macieiras, os grandes cortes 
são prejudiciais; enxertar na fase crescente; as sementeiras devem ser feitas em 
local abrigado para as proteger das geadas, frequentes nesta altura do ano.  

 

  1. Culturas em estufa 

 
Sabia que?...  
A poda é o ato de remover parte de arbustos ou de árvores, 
cortando ramos inúteis, o que pode ser feito periodicamente e 
favorece o seu crescimento. Pode ocorrer ainda uma poda 
natural, que é a queda ou morte natural de ramos devido a 
humidade excessiva, falta de luz ou apodrecimento.  

2. Poda 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
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Recomendação “Valorfito” 

Após utilização dos produtos fitofarmacêuticos deve proceder-se à lavagem das 

embalagens de acordo com as indicações expressas no rótulo. 

 

Neste mês celebra-se… 
Dia de Ano Novo e Dia Mundial da Paz, a 1 de 
janeiro. O Dia de Ano Novo é a celebração do fim de 
um ano e a chegada do próximo. O Dia Mundial da 
Paz é o dia que visa promover a paz em todo o 
mundo e sensibilizar o Homem para o equilíbrio da 
Vida e a construção de um futuro próspero e sem 
violência. 

 

Sobre Sintra… 
A paisagem do concelho de Sintra tem sofrido alterações mais ou menos 
profundas ao longo dos séculos. Assim, em tempos remotos, as árvores 
dominantes eram os carvalhos. Nas zonas mais húmidas existia o carvalho-
-alvarinho ou o carvalho-cerquinho, enquanto nas áreas mais soalheiras era 
frequente o sobreiro, em solos siliciosos, ou o carrasco e o zambujeiro, em solos 
calcários. 

 4. Palácio da Pena 

 
 

Autores: Adrielly Araujo Lima e Bruno Miguel Carvalho 

3. Celebrações do Ano Novo 
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Fevereiro 

Janeiro geoso e fevereiro chuvoso fazem o ano formoso. 

Neve em fevereiro, presságio de mau celeiro.  

Quando não chove em fevereiro, nem prados nem centeio.  

Em fevereiro, chega-te ao lameiro. 

 

Neste mês semeia-se/ planta-se… 

… semear alcachofra, alface (a transplantar em marco-abril), alho-francês, 
alho-porro, aipo branco, beterraba, cenoura, coentros, couves, fava, feijão, 
espargos, espinafre, ervilha, melão, melancia, nabiça, nabo, pepino, pimento, 
rabanete, repolho, salsa, segurelha e tomate; plantar ainda batata (colher em 
junho), cebola, couves diversas, espargos e morangueiros. 
 

Neste mês colhe-se… 

… brócolos, couve-flor e espinafres; inicia-se a colheita dos nabos semeados em 
dezembro; nos abrigos colhe-se cenouras e couves de Bruxelas.  
 

Outros trabalhos… 

… Lavrar as terras para a sementeira de primavera; semear milho de sequeiro 
nas terras altas; transplantar as cebolas a colher em maio-junho e as couves 
semeadas em dezembro a colher em junho-julho (repolhos); podar na fase 
minguante, com exceção de damasqueiros e morangueiros; tratar macieiras, 
pereiras e pessegueiros; iniciar a enxertia; plantar árvores e semear 
pinheiro-bravo na fase de quarto crescente; face à geada, a rega melhora a 
resistência das plantas. Todos os trabalhos agrícolas do mês de janeiro que 
ficaram por fazer podem ainda ser realizados neste mês. 
 

Sabia que?... 

Os produtos à base de cobre aplicados imediatamente após a 
poda favorecem a cicatrização dos cortes, além de os 
protegerem.  
 

 

5. Poda 
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Recomendação “Valorfito” 

Na compra dos produtos fitofarmacêuticos deve solicitar no ponto de venda um 

saco, da dimensão mais adequada, para colocar as embalagens vazias.  

 

 

Neste mês celebra-se… 
O dia 14 de fevereiro é o dia dos afetos e dos 
namorados.  
 
 
 
 

Sobre Sintra…  
A superfície agrícola do concelho de Sintra correspondia em 2000 a 8482 ha, 23% 
da área do concelho. Existem campos de sequeiro que alternam com pousios, e 
nos vales mais protegidos existem também alguns pomares e vinhas. As 
atividades agrícolas ocupam atualmente apenas 1,5% da população ativa no 
Município. Contudo, a paisagem rural é uma mais-valia em termos de 
biodiversidade e de interesse paisagístico para turismo e lazer. 

 

 7. Castelo dos Mouros 

 
Autores: Inês Alexandra Monteiro e Jéssica dos Santos Laires 

6. Demonstração de afeto 
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Março 

Bodas em março é ser madraço 

Em março, esperam-se as rocas e sacham-se as hortas 

Março duvidoso, S. João farinhoso. 

Quem poda em março, vindima no regaço. 

 

Neste mês semeia-se/ Planta-se…  

… abóbora, alface, beterraba, cebola, cenoura, couves, ervilhas, espinafres, 
favas, feijão de trepar, lentilhas, melão, melancia, nabiças, nabos, pepino, 
rabanetes, salsa e tomate. 
 

Neste mês colhe-se… 

… abóbora, alface, azeda, cebola branca e cebolinho, couves e rabanete. 

 

Outros trabalhos… 

… Continuar os trabalhos iniciados em fevereiro, nomeadamente os respeitantes 
a adubações, correções e lavras, preparando-se os terrenos para as sementeiras 
e plantações para o presente mês e seguinte; de preferência, regar pela manhã, 
caso se verifique falta de água por escassez de chuvas nos talhões onde se 
efetuaram as sementeiras; proceder, se o tempo o permitir, às primeiras sachas 
das alfaces, alhos e outras culturas em desenvolvimento; preparar a terra para o 
milho e a batata de regadio e, nas regiões com menos geada, semear trigo, 
aveia, centeio e cevada; podar as árvores frutíferas e continuar os seus 
tratamentos; pulverizar as laranjeiras com cal em pó ou em leite; e resinar os 
pinheiros.  
 

Sabia que?... 

Quando o solo é pobre, deve-se pensar em acrescentar 

um complemento nutritivo, fundamental para o 

desenvolvimento das plantas. Adubar significa 

adicionar estrume ou adubos químicos ao solo, 

enriquecendo-o em nutrientes. 

 8. Transplantação 

http://omeujardim.com/artigos/como-plantar-pepinos-jardim
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Recomendação “Valorfito” 

Embalagens rígidas com os produtos que se destinaram à preparação de caldas 

devem ser sujeitas a uma tripla lavagem. 

 

Neste mês celebra-se… 

No dia 20 de março, comemora-se, em Portugal, o Dia da Agricultura. 

 

 

  9. Palácio Nacional de Sintra 

 

Sobre Sintra… 

Na região litoral do Concelho de Sintra, os campos agrícolas estão 

compartimentados no sentido Este-Oeste (perpendicular à linha de costa), sendo 

de configuração muito estreita e alongada. Isto está relacionado com a proteção 

contra os ventos dominantes, sendo diversos os materiais usados nessa 

compartimentação: sebes vivas, sebes mortas de cana ou muros em pedra. 

 

 

Autores: Paulo Diogo Vinagre e Leandro Carlos Santos 
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Abril 

Em abril águas mil. 

Abril frio e molhado enche o celeiro e farta o gado. 

Inverno de março e seca de abril deixam o lavrador a pedir. 

Quando vem março ventoso, abril sai chuvoso. 

 

Neste mês semeia-se/ Planta-se…  

… abóbora, acelga, agrião, alface, batata, beterraba, brócolos, cenoura, chicória, 

coentros, cominho, couves diversas, espargos, fava, feijão, melão, melancia, 

morangueiros, nabo, pimento, rabanete, salsa, tomilho; semear milho e plantar 

batatas nas terras mais secas e, no final do mês, nas terras mais fundas; em 

viveiro, semear cebola, pepino e tomate; nos últimos dias do mês semear feijão 

temporão.  

 

Neste mês colhe-se… 

… maçãs, laranjas, tangerinas, limões e as primeiras nêsperas.  

 

Outros trabalhos… 

… Mondar e sachar os campos semeados no mês anterior; prosseguir as 

sementeiras periódicas (quinzenais) de feijão (para colher em vagem) e de 

ervilhas; regar as hortas de preferência à tardinha, para que a terra conserve por 

mais tempo a água absorvida; limpar os rebentos (ladrões) nos enxertos 

efetuados nas árvores de fruto.  

 

 

 

Sabia que?...  

A monda corresponde ao arranque das ervas 

nocivas às sementeiras. 

 

 
10. A monda 
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Recomendação “Valorfito” 

As embalagens vazias de fitofármacos devem ser colocadas no saco que é 

entregue no momento da compra. 

 11. As árvores devem ser protegidas 

 

Neste mês celebra-se… 

O dia 25 de Abril, que é o dia da liberdade para o povo português. 

 

   12. Cravo: símbolo da Revolução de Abril 

 

Sobre Sintra…  

Os solos da Serra de Sintra, geralmente graníticos e muito ricos em matéria 

orgânica, permitiram que as espécies acidófilas da flora se desenvolvessem ao 

mesmo tempo que plantas de maior alcalinidade dos terrenos calcários que 

rodeiam a Serra, originando uma elevada biodiversidade vegetal. 

 

Autores: Paulo Jorge Moura e Vítor Cristiano Ribeiro 



10/ 26 

Maio 

Maio hortelão, muita palha e pouco grão. 

O maio me molha, o maio me enxuga. 

Em maio canta o gaio. 

Maio ventoso faz o ano formoso. 

 

Neste mês semeia-se/ Planta-se…  

… abóbora, agrião, alface, beterraba, brócolos, cenoura, couves, espinafre, 
feijão, girassol, melão, melancia, nabo, pepino, pimento, rabanete, repolho e 
soja. 
 
Neste mês colhe-se… 

… alcachofra, alface, alho, cebola verde, ervilhas, espargos, favas, rabanete e 
repolho. 
 
Outros trabalhos… 

… Regar e tratar os batatais com as caldas cúpricas; enxertar damasqueiros, 
amendoeiras, cidreiras e laranjeiras; plantar tomate e tratar o já plantado com 
caldas cúpricas. 
 

Sabia que?... 

A enxertia corresponde à união dos tecidos de duas plantas, geralmente de 

diferentes espécies, passando a formar uma planta com duas partes: o enxerto e 

o porta-enxerto. O enxerto é a parte de cima, que vai produzir os frutos da 

variedade desejada e o porta-enxerto é o sistema radicular, tendo como funções 

básicas o suporte da planta e o fornecimento de água com sais minerais.  

 

 

 

 

13. Enxertia por garfo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecidos_vegetais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plantas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cies
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
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Recomendação “Valorfito” 

Não abandone as embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos! São 

resíduos perigosos! 

 

Neste mês celebra-se… 
O dia da mãe comemora-se no primeiro domingo de cada mês. É um dia para 
agradecer a todas as mães que ainda estão presentes nas nossas vidas e para as 

que já partiram. 

 

 14. Centro Olga Cadaval, Sintra 

 

Sobre Sintra… 

Sintra é uma vila portuguesa no Distrito de Lisboa. É sede de um município com 
317 km² e 377 835 habitantes (2011), sendo limitado a norte pelo município de 
Mafra, a leste por Loures e Odivelas, a sueste pela Amadora, a sul por Oeiras e 
Cascais, e a oeste pelo oceano Atlântico. A Vila de Sintra inclui o sítio Paisagem 
Cultural de Sintra, Património Mundial da UNESCO, e tem recusado ser elevada 
a categoria de cidade, apesar de ser sede do segundo município mais populoso 
em Portugal. 

 

 

 

Autores: Tiago Miguel Diogo e Diogo Ferreira Pedras 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mafra_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Loures
http://pt.wikipedia.org/wiki/Odivelas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amadora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeiras_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cascais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagem_Cultural_de_Sintra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagem_Cultural_de_Sintra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_Mundial_da_UNESCO
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Junho 

Sol de junho amadura tudo. 

Junho quente, julho ardente. 

Junho floreiro, paraíso verdadeiro. 

Junho calmoso, ano famoso. 

 

 

Neste mês semeia-se/ Planta-se…  

… cenoura, chicória, nabo, rabanete e salsa; em viveiro semear alface, 

alho-porro, repolho, couves-flor e de Bruxelas, couve-nabo, couve-rábano e 

couve-galega; plantar batata, pimento e tomate. 

 

Neste mês colhe-se… 

… a batata de fevereiro; cebola, alho, alface e aipo, da sementeira de janeiro; 

apanhar cerejas e nêsperas; ervilhas e favas. 

 

Outros trabalhos… 

… Cavar, adubar e semear os campos; na fase minguante, ceifar trigo, centeio e 

cevada; cuidar dos milharais, batatais e morangal; extrair o mel e a cortiça; 

continuar os alqueives de verão; como medida preventiva contra o míldio, os 

tomateiros devem ser pulverizados com fungicidas orgânicos e organo-cúpricos; 

e regar os morangueiros de forma abundante, acompanhada de adubação da 

cobertura. 

 

 

Sabia que?... 

Um alqueive é uma terra lavrada que não é 

semeada durante um ou dois anos para que 

recupere a produtividade. 

 
 

15. Alqueive 
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Recomendação “Valorfito” 
Após utilização dos produtos fitofarmacêuticos deve-se proceder à lavagem das 
embalagens de acordo com as indicações expressas no rótulo.   

 

       
16. Diferentes tipos de culturas 

 

Neste mês celebra-se… 
O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas é celebrado a 10 
de junho. É o dia em que se assinala a morte de Luís Vaz de Camões, em 1580, 
sendo também um feriado nacional. As comemorações decorrem em todo o 
país, mas só as Comemorações Oficiais são presididas pelo Presidente da 
República, com muitas outras individualidades, como o Primeiro-Ministro e os 
Embaixadores. 
 

 17. Palácio da Pena 

Sobre Sintra… 
No Concelho de Sintra tem-se verificado um progressivo abandono da 
agricultura, por causas socioeconómicas, como empregos alternativos. Dos cerca 
de 2000 ha de vinha existentes no início do séc. XX, apenas perduram 20ha; e da 
cultura cerealífera apenas subsiste o feno para pastagem. Contudo, os produtos 
hortícolas da zona de Almargem do Bispo abastecem alguns hipermercados. A 
pressão urbanística e a especulação imobiliária constituem atualmente fortes 
entraves ao investimento na agricultura a nível regional. 
 

Autor: Ruben Pereira Domingos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_de_Cam%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/1580
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feriados_em_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_Rep%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_Rep%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro-Ministro
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=634EThBolx9pRM&tbnid=tJxM39-r17rxUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.golisbon.com/portugal/cities/sintra.html&ei=x9zTUvDPJ6WX0AXHkIHABA&bvm=bv.59026428,d.ZGU&psig=AFQjCNFvyWfy3Q4uN8oxryweact15B1pzA&ust=1389702612798172
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Julho 

Água de julho no rio não faz barulho. 

 

Neste mês semeia-se/ Planta-se…  

… agrião, alface, beldroega, cebola, cenoura, couves de Bruxelas, espinafre, 

ervilha, feijão, nabo, rabanete, rábano e salsa, desde que haja grande 

abundância de água, caso contrário, deve-se esperar-se pelo mês de agosto. 

 

Neste mês colhe-se… 

… aipo, alface, alho, batata, beterraba, beringela, cebola, cenoura, couves, 

espinafre de verão, feijão, melão e tomate; terminar a colheita de batata 

temporã e começar a destinada a semente. 

 

 18. Algumas colheitas de julho 

 

Outros trabalhos… 

… Sachar e limpar as hortas das ervas infestantes; ceifar e debulhar os cereais; 

regar ao amanhecer ou entardecer. 

 

Sabia que?... 

As ervas infestantes são as espécies vegetais que crescem nos locais em que não 
se pretende que surjam. A sua presença é indesejada, uma vez que competem 
com as plantas cultivadas na obtenção de água, luz e nutrientes. Além disso, 
servem, igualmente, de abrigo a determinadas pragas e doenças que podem ser 
prejudiciais à cultura. O combate às infestantes pode ser efetuado por controlo 
químico (herbicidas) e/ou mecânico (sachas).  
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 19. Colheita de cereais 

 

Recomendação “Valorfito” 
O saco com as embalagens vazias deve ser guardado no mesmo local que os 

produtos fitofarmacêuticos. 

 

 

Neste mês celebra-se… 

Em Portugal o Dia dos Avós celebra-se a 26 de julho. A celebração do dia dos 

avós é feita através de eventos que prestam homenagem e pretendem 

demonstrar carinho e apreço a todos os avós. A data escolhida para a celebração 

do Dia dos Avós é o dia 26 de julho, por este ser o dia de Santa Ana e São 

Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo. 

 

 20. A vila de Sintra 

 

Sobre Sintra… 

A abundância de água na Serra de Sintra possibilita uma fácil irrigação, tendo 
favorecido o povoamento e o desenvolvimento da agricultura na sua base. 
Assim, Sintra é rica em quintas e palácios, jardins, hortas e pomares, onde a água 
existe permanentemente nas fontes e tanques. 

Autor: André Filipe Moreira 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=X-iAPJuEd8MykM&tbnid=FI4ZdeUrOqrTeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.umguiadeviagensparavegetarianos.com/2013/09/sintra-cidade-misteriosa.html&ei=c9zTUsLwCKTI0AWi8YCYAw&bvm=bv.59026428,d.ZGU&psig=AFQjCNEOKwkRfqms3p_mb1gKbmoeyhwhtQ&ust=1389702201824229
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Agosto 

Agosto tem a culpa, e setembro leva a fruta. 

Em fevereiro, chuva; em agosto, uva. 

Em agosto, nem vinho, nem mosto. 

 

 

Neste mês semeia-se/ Planta-se…  

… agrião, acelga, alface, beldroega, beterraba, cebola, cenoura, chicória, couve-

nabo, ervilha, espinafre, fava, feijão, nabo, rabanete, repolho de inverno e salsa.  

 

Neste mês colhe-se… 

… fruta. 

 

Outros trabalhos… 

… Cavar e sachar o milharal e as hortaliças, e regar bem antes das sementeiras e 

das transplantações; proceder à monda dos arrozais; preparar o terreno para as 

sementeiras e plantações do próximo mês; limpar os morangueiros, 

cortando-lhes os estolhos ou deixando apenas os necessários para a 

multiplicação; e fazer a sulfatação dos tomateiros. 

 

 

 

Sabia que?... 

A sulfatação consiste em borrifar as plantas com uma 

solução de sulfato de cobre e cal, para as preservar 

de determinadas doenças. 

 

 

 

 

21. Equipamento para sulfatação 
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Recomendação “Valorfito” 

Não deve colocar as embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos no lixo 

doméstico!  

 

Neste mês celebra-se… 
A Ermida de São Mamede de Janas, situada no lugar de São Mamede de Janas, 
no concelho de Sintra, é um típico templo circular, de antiga ocupação circular, 
conhecido também pelas festividades religiosas em honra a São Mamede, que se 
realizam de 12 a 21 de agosto. 
 

Sobre Sintra… 

As vinhas de Colares, situadas próximo do mar e sujeitas aos ventos marítimos 
muito fortes, são protegidas por paliçadas de canas, conferindo um aspeto muito 
especial a esta paisagem vinícola. Colares divide-se em duas subzonas: "chão de 
areia" (região das dunas) e "chão rijo" (solos calcários, de margas ou afins). As 
características únicas do vinho de Colares devem-se às castas, solo e clima 
temperado e húmido no Verão e, ainda, ao facto de 80% da vinha estar instalada 
em "chão de areia". O vinho de Colares só atinge a sua máxima qualidade 
passados vários anos, embora o estágio mínimo seja de 18 meses. Dado o longo 
estágio a que o vinho é obrigado, a comercialização é muito limitada. 

22. Vinho de Colares 

 

 

Autor: Diana Filipa Barbosa 
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Setembro 

Em agosto secam os montes e em setembro as fontes.  

Em setembro, planta, colhe e cava, que é mês para tudo.  

Setembro molhado, figo estragado. 

 

Neste mês semeia-se/ Planta-se…  

… acelga, agrião, aipo, alface, alho, cebola, cenoura, centeio, cevada, chicória, 
coentros, couves diversas, ervilha, fava, feijão, morangos, mostarda, nabo, 
rabanete, repolho, salsa e tomate. 
 

Neste mês colhe-se… 

… agrião, aipo, alho, amêndoa, batata, cenoura, chicória, couve, ervilha, fava, 
feijão, milho, morangos. 
 

             23. Colheitas de setembro 

 

Outros trabalhos… 

… Vindimar; ceifar arroz; na fase minguante, adubar e preparar as terras a 
semear; nos pomares, aquando da última apanha de fruta, dar início à poda e 
limpeza das árvores; enxertar (em fenda) cerejeiras, maceiras e pereiras; plantar 
com as primeiras chuvas os morangueiros, regando até pegarem; colher feijões e 
cebolas para semente; e enterrar os bolbos das túlipas, narcisos e jacintos. 

Sabia que?... 

Um bolbo consiste num caule e folhas adaptadas ao 
armazenamento de substâncias de reserva. O caule é basal 
e tem uma forma achatada ou cónica. As folhas estão 
modificadas, sendo suculentas e permitindo a sobrevivência 
da planta durante a época desfavorável, em que esta perde 
a parte aérea. Os narcisos, tulipas, jacintos e cebolas são 
bolbos tunicados, cujas folhas estão justapostas em 
camadas, umas sobre as outras. 

24. Bolbos 
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Recomendação “Valorfito” 

Após a lavagem, deve inutilizar as embalagens de produtos fitofarmacêuticos. 

 25. Colheita de azeitona 

 

Neste mês celebra-se… 

A Nossa Senhora da Boa Viagem é a Santa Padroeira da Moita onde, na primeira 

semana de setembro, se realizam as festas em honra da Santa padroeira da vila. 

Ocorrem procissões, largadas de touros, a procissão naval e a bênção dos barcos 

tradicionais do Tejo. 

 

Sobre Sintra… 

Sintra é uma região privilegiada, a beleza da sua paisagem e a amenidade do seu 
clima, tornaram-na famosa como zona turística. Em termos de agricultura, sendo 
um concelho grande e ainda com boas áreas agrícolas, teve particular fama em 
relação a três produtos: o "vinho de Colares", os "morangos de Sintra" e os 
"pêssegos Maracotões". 

 26. Palácio de Seteais 

 

 
Autor: José Pedro Soares 
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Outubro 

Outubro meio chuvoso, torna o lavrador venturoso. 

Outubro quente traz o diabo no ventre. 

Outubro suão, negaças de verão. 

 

 

Neste mês semeia-se/ Planta-se…  

… agrião, alface, alho, alho-francês, cebolinha, cenoura, couve (diversas), 
espinafre, morangueiro, nabiça, nabo, rabanete, rábano e salsa. 
 

Neste mês colhe-se… 

… abóbora, avelã, castanha, feijão, noz e melão de inverno. 

 

Outros trabalhos… 

… Iniciar a colheita da azeitona e, nos lugares mais secos e abrigados, plantar as 
oliveiras; em viveiro, semear as amendoeiras e os pessegueiros; na fase 
minguante, adubar as covas para árvores a transplantar na primavera; plantar 
árvores de fruto e podar (corte diagonal) as árvores resistentes ao frio; 
pulverizar os citrinos com soluções cúpricas ou oleosas, conforme as pragas; 
proceder, logo que tenha ocorrido a queda das folhas, aos tratamentos contra a 
lepra e o crivado nos pomares de pessegueiros; resguardar do gelo e preparar 
canteiros para a sementeira de alface e cebola; e colocar em local definitivo as 
couves de primavera e a alface de inverno. 
 

 

Sabia que?... 
Transplantar significa mudar uma planta de um local para 
outro, por exemplo, de um vaso para um espaço aberto, de 
modo a permitir um maior desenvolvimento, devido à 
existência de mais espaço para crescer. 

 

 

27. Transplantação 
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Recomendação “Valorfito” 

Nunca deve colocar num ecoponto as embalagens vazias de produtos 

fitofarmacêuticos! Têm um destino específico! 

 

 28. Colheita da azeitona 

 

Neste mês celebra-se… 

A 16 de outubro celebra-se o Dia Mundial da Alimentação, para chamar a 

atenção de todos para a importância de uma alimentação saudável. 

 

Sobre Sintra… 

Colares, reclinada sobre duas colinas da Serra de Sintra, é uma região demarcada 
desde 1908. A carta de Lei de 1908 reconhecendo Colares como vinho de tipo 
regional, foi o diploma que criou a região demarcada, património de elevado 
grau de raridade em todo o mundo vitícola. 

 29. Palácio de Monserrate 

 

Autor: Bráulio Pereira Domingos 
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Novembro 

De Todos os Santos ao Advento, nem muita chuva nem muito vento.  

Cava fundo em novembro, para plantares em janeiro. 

Dia de São Martinho, lume, castanhas e vinho.  
Pelo São Martinho, nem favas, nem vinho. 

 
Neste mês semeia-se/ Planta-se…  
… agrião, alho, alface, aveia, batata (nas zonas secas), beterraba, cebola, 
cenoura, centeio, cevada, couves diversas (com exceção da couve-flor e 
brócolos), ervilha, fava, morangos, nabiça, nabo, rabanete e tomate.  
 
Neste mês colhe-se… 
… azeitona e beterraba. 
 
Outros trabalhos… 
... Adubar os pomares na fase de quarto crescente e podar no minguante, 
devendo ser protegidos das geadas; plantar cerejeiras, pessegueiros, pereiras e 
macieiras, na fase de quarto crescente; semear aveia, centeio, cevada e trigo; e 
produzir azeite. 
 

     
                             30. Árvores a plantar                                   31. Produção de azeite 

Sabia que?... 

O azeite é um dos responsáveis pela baixa incidência de acidentes 
cardiovasculares entre os povos do Sul da Europa. Alguns dos seus benefícios são: 
inclui várias vitaminas, como E e K; favorece a mineralização óssea, estimulando 
o crescimento e a absorção de cálcio; aumenta os níveis do chamado "bom 
colesterol" (HDL); e hidrata e rejuvenesce a pele. 
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Recomendação “Valorfito” 

As embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos não devem ser reutilizadas! 

 

 

Neste mês celebra-se… 

A 11 de novembro celebra-se o dia de São Martinho. 

É um dos santos mais queridos da população, muito 

conhecido pela sua generosidade e humildade para 

com os mais pobres. 

 

 

 

32. São Martinho 

 

Sobre Sintra…  

Abrangendo cerca de três quartos da superfície total do concelho, a área agrícola 
do Concelho de Sintra é a mais densamente povoada e aquela onde a paisagem 
natural foi mais afetada. Do provável sobreiral primitivo restam apenas algumas 
árvores dispersas. O seu relevo suave e os seus solos favoráveis às atividades 
agrícolas levaram à progressiva substituição do coberto natural por pastagens e 
terrenos cultivados. 

 33. Elétrico de Sintra 

 

Autor: Vasco Alexandre Tapadinhas 
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Dezembro 

Dezembro com junho ao desafio, traz janeiro frio. 
Dezembro molhado, janeiro geado. 

 

 

Neste mês semeia-se/ Planta-se…  

… semear agrião, alface, espinafre, fava e ervilha; plantar macieiras e pereiras. 
 

Neste mês colhe-se… 

… azeitona, castanha e romã. 
 

Outros trabalhos… 

… Concluir a apanha da azeitona e limpar os lagares; resguardar as plantas da 

ação do gelo; arrotear terras e mato para as sementeiras da primavera; e 

continuar com as sementeiras de trigo e centeio se não existirem geadas. 
 

 34. Lagar para a produção de azeite 
 

Sabia que?... 

Arrotear significa desbravar e limpar os terrenos para o futuro cultivo.  

 

 

 

 
35. Preparação do solo para a 

plantação 
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Recomendação “Valorfito” 

Não enterre ou queime as embalagens vazias dos produtos fitofarmacêuticos 

que utilizar! Separe-as corretamente! 

 36. Separação correta das embalagens 

 

Neste mês celebra-se… 

O Natal celebra-se a 25 de dezembro. 

 

Sobre Sintra… 
O meio rural deste concelho caracteriza-se pelas extensões de campos de 
sequeiro que ocupam grande parte do limite Norte, nomeadamente na região 
situada entre Negrais e Almocrim, em que as culturas cerealíferas substituíram 
completamente o coberto primitivo. 

 37. Quinta da Regaleira 

 

Autores: Inês Alexandra Monteiro e Jéssica dos Santos Laires 
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Bibliografia consultada pelos alunos: 

A Floresta da Serra de Sintra: http://mwmservices.net/adps/ADPS_Comunicado_03.html. 
Agricultura em Sintra: http://www.siam.fc.ul.pt/siam-sintra/pdf/SIAMSintra-

07Agricultura.pdf. 
Benefícios do Azeite: http://gallooliveoil.com/pt/inspira-me/saude/beneficios-do-

azeite.aspx. 
Borda D’Água para 2014, Editorial Minerva: Lisboa. 
Calendário Agrícola: http://cooagrical.pt/calendario%20agricola.html. 
Calendário Agrícola: http://www.prof2000.pt/users/secjeste/agricola/.  
Calendário Agrícola: http://www.folclore-

online.com/calendario_agricola/index.html#.UsFivfRdUb9.  
Calendário de Plantações: http://mulher.sapo.pt/casa-e-decoracão/hortas-e-

jardins/artigo/calendario-de-Plantacoes.  
Provérbios: http://proverbios.aborla.net/.  

Sintra: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sintra. 

Vinho de Colares: http://www.sintraromantica.net/vinho-de-colares. 
 

Imagens escolhidas pelos alunos através da pesquisa em: www.google.pt. 
 

Com a orientação de: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ana Rebelo 

(Hortofloricultura) 

Isabel Araújo 

(Tecnologias da Informação e 

Comunicação) 

Marcelo Andrade 

(Artes e Ofícios) 

Carla Machado 

(Hortofloricultura) 

http://mwmservices.net/adps/ADPS_Comunicado_03.html
http://www.siam.fc.ul.pt/siam-sintra/pdf/SIAMSintra-07Agricultura.pdf
http://www.siam.fc.ul.pt/siam-sintra/pdf/SIAMSintra-07Agricultura.pdf
http://gallooliveoil.com/pt/inspira-me/saude/beneficios-do-azeite.aspx
http://gallooliveoil.com/pt/inspira-me/saude/beneficios-do-azeite.aspx
http://cooagrical.pt/calendario%20agricola.html
http://www.prof2000.pt/users/secjeste/agricola/
http://www.folclore-online.com/calendario_agricola/index.html#.UsFivfRdUb9
http://www.folclore-online.com/calendario_agricola/index.html#.UsFivfRdUb9
http://mulher.sapo.pt/casa-e-decoracão/hortas-e-jardins/artigo/calendario-de-Plantacoes
http://mulher.sapo.pt/casa-e-decoracão/hortas-e-jardins/artigo/calendario-de-Plantacoes
http://proverbios.aborla.net/
http://www.sintraromantica.net/vinho-de-colares

