
            Janeiro 

Ditos populares… 

 Em Janeiro não metas obreiro 

 

            Calendário lunar 2014 

 

 

 

 

Na região de Sintra… 

O que se deve semear: 

Lírios 

 

Horta:  

Alfaces romanas, 

couves repolho e 

sabóia, 

rabanetes, 

favas, ervilhas e 

grão-de-bico. 

  

 

Jardim: gipsófilas, 

girassóis, lírios, 

paciências, flor-

de-lis.  

Colher: violetas, 

amores-perfeitos, 

camélias, 

jacintos, tulipas. 

 



Na nossa escola… 

…e no âmbito do Prémio do Infante D. Henrique… 

 

Plantam-se: 

- Couves, alfaces, algumas ervas aromáticas e outros 

tipos de vegetais. 

 

Em Janeiro plantam-se, ainda: 

-Ervas aromáticas: cerefólio, coentros, salsa e tomilho 

 

 

Clima em Janeiro: temperatura média 10,76ºC 

  

 

 

 
Sugerimos… 

 Feira de S. Pedro de Sintra- 2ºs e 4ºs domingos de cada 

mês



Fevereiro 

Ditos populares… 

 Em Fevereiro, cada sulco um ribeiro 

 

            Calendário lunar 2014 

 

 

 

Na região de Sintra… 

O que se deve semear: 

Manjerico 

 

 

 

 

Horta: abóboras, 

beterraba, cebolas, 

cenouras, coentros, 

couve-de-grelos, 

couve-nabo, 

espargos, ervilhas, 

melancia, nabiças, 

pimentos, 

rabanetes, repolho, 

salsa, tomate. 

Jardim: ervilhas-

de-cheiro, 

espargos, 

gipsófilas, 

manjericos, etc. 

Colher: amores-

perfeitos, 

violetas, etc. 



Na nossa escola… 

…e no âmbito do Prémio do Infante D. Henrique… 

 

Plantam-se: 

- Alhos, alfaces, favas e algumas ervas aromáticas : 

hortelã da ribeira, coentros, salsa… 

 

Em Fevereiro plantam-se, ainda: 

-Ervas aromáticas: borragem, coentros, manjerona, 

manjerico, orégãos, salsa, pimpinela e tomilho. 

 

 

Clima em Fevereiro: temperatura média 10.24 °C 

  

 

 

 

Sugerimos… 

Feira de Almoçageme – 3º domingo de cada mês



Horta: 

abóbora, 

alface, couves, 

feijão, nabiça, 

melão, 

espinafres. 

Colher: 

cebolinhos, 

rabanetes e 

azedas. 

Jardim:  

Amores-

perfeitos, 

cravos, dálias, 

boca-de-lobo e 

chagas. 

Colher: 

túlipas, 

narcisos. 

Março 
 

Ditos populares… 

 Março virado de rabo é pior que o diabo;  

 Calendário lunar 2014 

 

      

 

Na região de Sintra… 

O que se deve semear: 

 Cravos 

 

 

   

 

 



Na nossa escola… 

…e no âmbito do Prémio do Infante D. Henrique… 

 

Plantam-se: 

- Couves, alfaces, algumas ervas aromáticas e 

outros tipos de vegetais. 

 

Em Março plantam-se, ainda: 

-Ervas aromáticas:    

- Alfazema, coentros, salsa e tomilho. 

Clima em Março: O mês de março caracterizou-se por 

valores de temperatura média superiores ao valor 

normal e de precipitação próximos do normal.  

 

  

 

 

 

 

Sugerimos… 

Mercado de Montelavar- 3.ª a 6.ª de cada mês



Horta: Agrião, 

alho, 

beterraba, 

cenoura, 

couves, 

ervilhas. 

Colher: 

temporão, 

feijão. 

Jardim:  

Girassóis, 

malmequeres, 

dálias, 

gladíolos. 

Colher: 

Camélias, 

Rosas, túlipas, 

violetas. 

  

Abril 
 

Ditos populares… 

 Em Abril águas mil coadas por um funil;  

 Calendário lunar 2014 

 

      

 

Na região de Sintra… 

O que se deve semear: 

 Malmequeres 

  



Na nossa escola… 

…e no âmbito do Prémio do Infante D. Henrique… 

 

Plantam-se: 

- Cebolas, alfaces, tomate e pimento. 

 

Em Abril plantam-se, ainda: 

-Ervas aromáticas:    

- Coentros, manjericão, orégãos e salsa. 

Clima em Março: Valores de temperatura média do ar e 

da precipitação superiores ao valor normal. 

 

  

 

 

 

 

 

Sugerimos… 

 Feira da Primavera - Mercês 



Horta: agrião, 

alface, 

beterraba, 

brócolos, 

cenouras, 

melão, favas, 

feijão. 

Jardim:  

Cravos, 

manjericos, 

trepadeiras, 

plantas 

anuais, 

girassóis.  

Maio 
 

Ditos populares… 

 Maio ventoso, ano formoso;  

 Calendário lunar 2014 

 

      

 

Na região de Sintra… 

O que se deve semear: 

 Girassóis  

  



Na nossa escola… 

…e no âmbito do Prémio do Infante D. Henrique… 

Plantam-se: 

- Couves, alfaces, feijão e algumas ervas 

aromáticas. 

Colheram-se: 

-  beterraba, ervilhas e alfaces. 

Em Maio plantam-se, ainda: 

-Ervas aromáticas:    

- Alfazema, camomila, coentros, menta, mostarda, 

salsa e tomilho. 

Clima em Maio: A temperatura média máxima é de 22º 

enquanto a temperatura mínima é de 13º. 

  

 

 

 

 

 

 

Sugerimos… 

Feira da Terrugem- 3º Domingo de cada mês. 



Horta: alface, 

rábano, couve 

Bruxelas, 

couve-flor, 

nabos, 

repolho, 

cenoura, 

rabanetes, 

favas, salsa. 

Jardim:  

Begónias, 

sempre em 

flor, 

calêndulas, 

gipsófilas, etc.  

Colher: rosas, 

cravos. 

JUNHO 
 

Ditos populares… 

 Em junho foicinha em punho;  

 Calendário lunar 2014 

 

 

 

 

 

 

Na região de Sintra… 

O que se deve semear: 

Begónias 

 

 

 

 

 



Na nossa escola… 

…e no âmbito do Prémio do Infante D. Henrique… 

 

Plantam-se: 

- Couves, alfaces, algumas ervas aromáticas e outros 

tipos de vegetais. 

 

Em junho plantam-se, ainda: 

-Ervas aromáticas:    

 Alfazema, camomila, coentros, salsa, erva-cidreira, 

menta, mostarda. 

 

Clima em junho: temperatura média de 16 a 17 ºC 

 

 

 

 

 
 

Sugerimos 

 Lusoflora de verão- exposição e venda de plantas, 

flores e acessórios de jardinagem- de 7 a 15 



Julho 

Ditos populares… 

 Em julho eu o ceifo e o debulho 

 

Calendário lunar 2014 

 

 

 

 

 

Na região de Sintra… 

O que se deve semear: 

 

 

  

Horta: agriões, 

beldroegas, 

cenoura, couve-

de-bruxelas, 

couve-nabo, 

couve-flor 

tardia, feijão de 

trepar e anão. 

Jardim:  

Amores-

perfeitos, 

calêndulas, 

etc. 



Na nossa escola… 

…e no âmbito do Prémio do Infante D. Henrique… 

 

Plantam-se: 

- Couves, alfaces, algumas ervas aromáticas e outros 

tipos de vegetais. 

 

Em julho plantam-se, ainda: 

-Ervas aromáticas: 

 Arruda, coentros, estragão, menta, mostarda, 

pimpinela, rosmaninho, salsa e tomilho. 

 

Clima em julho: temperatura média de 24 a 25 ºC 

  

 

 

 

 

Sugerimos 

 

Feira Nacional de Artesanato- de 26 de julho a 10 

de Agosto. 



Agosto 

Ditos populares… 

 “Em Agosto dá o Sol pelo rosto”  

 

Calendário Lunar 2014 

 

 

 

 

Na região de Sintra… 

O que se deve semear: 

 

 

 

Jardim: 

 Regar as 

roseiras, 

mudar as 

cinerárias e 

amores-

perfeitos e 

colher rosas. 

Horta: cebolas, 

ervilhas, 

espinafres, 

favas, feijão 

anão e de 

trepar, nabos, 

rabanetes, 

repolho de 

Inverno, salsa 



Na nossa escola… 

…e no âmbito do Prémio do Infante D. Henrique… 

 

Colhe-se: 

- Batatas… 

 

Em Agosto plantam-se: 

- Ervas aromáticas: borragem, cerefólio, coentros, 

mostarda, pimpinela, salsa e segurelha 

 

Clima em Agosto: temperatura média 24,5 

  

 

 

 

 

Sugerimos 

Feira de Monte Abraão- todos os Sábados



Horta: agrião, 

alface, cebola, 

cenoura, favas, 

repolho, 

tomate, 

rabanetes. 

Colher: Feijões 

e cebolas. 

Jardim:  

Amores-

perfeitos, 

begónias, 

cravos, 

margaridas. 

Colher: 

túlipas e 

jacintas. 

Setembro 
 

Ditos populares… 

 Em Setembro, andando e comendo;  

 Calendário lunar 2014 

 

      

 

Na região de Sintra… 

O que se deve semear: 

Margaridas 

   



Na nossa escola… 

…e no âmbito do Prémio do Infante D. Henrique… 

 

Plantam-se: 

- Couves, alfaces, algumas ervas aromáticas. 

 

Em Setembro plantam-se, ainda: 

-Ervas aromáticas:    

- Coentros, Salsa, mostarda e manjerona. 

Clima em Setembro: A temperatura varia entre o 26º e 

os 17ºC. 

  

 

 

 

 

 

 

Sugerimos 

Mercado da Aguava- sábados e domingos 



Outubro 

Ditos populares… 

 Em Outubro centeio ruivo 

 

Calendário lunar 2014 

 

      

 

 

 

Na região de Sintra… 

O que se deve semear: 

Crisântemos 

 

Horta: favas, 

rabanetes, 

alfaces, 

agriões, 

alfaces cebola, 

cenouras, 

ervilhas, 

favas, 

rabanetes 

Jardim: 

roseiras, 

crisântemos

, jacintos, 

tulipas 

Colher: 

dálias, 

rosas, etc. 



Na nossa escola… 

…e no âmbito do Prémio do Infante D. Henrique… 

 

Plantam-se: 

- Couves, alfaces, algumas ervas aromáticas. 

 

Em Outubro plantam-se, ainda: 

-Ervas aromáticas:    

- Coentros, salsa, pimpinela. 

 

Clima em Outubro: A temperatura varia entre o 10º e o 

9ºC. 

  

 

 

 

 

 

 

Sugerimos 

Feira das Mercês- 15 a 30 de outubro



Horta: agrião, 

alfaces, 

cenouras, 

espinafres, 

brócolos, favas 

e ervilhas. 

Jardim:  

Roseiras 

Novembro 

Ditos populares… 

 Novembro pelos Santos, neve nos campos;  

 Calendário lunar 2014 

 

      

 

Na região de Sintra… 

O que se deve semear: 

 Roseiras  

   

 



Na nossa escola… 

…e no âmbito do Prémio do Infante D. Henrique… 

 

Plantam-se: 

- Couves, alfaces, algumas ervas aromáticas. 

 

Em Novembro plantam-se, ainda: 

-Ervas aromáticas:    

- Coentros e Salsa. 

Clima em Maio: A temperatura varia entre o 17º e o 11º. 

  

 

 

 

 

 

 

Sugerimos 

Feira de S. Pedro de Penaferim- 2º e 4º domingos de cada mês 

 

 



Horta: agrião, 

alfaces, aipo, 

beterraba, 

cebola, 

ervilhas, nabos, 

favas. 

Jardim:  

Roseiras, 

gladíolos, iris, 

lírios. 

Colher: as 

últimas bagas 

ou frutos de 

orçamento.  

Dezembro 
 

Ditos populares… 

 Dezembro frio, calor no estio;  

 Calendário lunar 2014 

 

      

 

Na região de Sintra… 

O que se deve semear: 

 Lírios 

   

 



Na nossa escola… 

…e no âmbito do Prémio do Infante D. Henrique… 

 

Plantam-se: 

- Couves, alfaces, algumas ervas aromáticas. 

 

Em Dezembro plantam-se, ainda: 

-Ervas aromáticas:    

- Coentros e Salsa. 

Clima em Dezembro: A temperatura varia entre o 15º e 

o 9ºC. 

  

 

 

 

 

 

 

Sugerimos 

Feira de S. João das Lampas: 1º Domingo de cada mês 

 



Almanaque  

Juntos pela Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola secundária Ferreira Dias 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A Horta Intergeracional da ESFD como exemplo 

de um Serviço à Comunidade " 

 

 

 

 

 

 

Agualva - Sintra 


